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mETALLER fÖR DET moDERNA SAmHÄLLET

Metaller behövs och fi nns i stort sett överallt i våra liv. På samma gång som 
metaller är nödvändiga för samhällsutvecklingen, påverkar produktionen av 
dem vår omgivning. För Boliden innebär detta förhållande såväl utmaningar 
som möjligheter. 

Den största utmaningen är att tillgodose det ökande metallbehovet på ett 
sätt som  minimerar den negativa påverkan på människa och miljö. En stor del 
av vår styrka ligger i mångårig erfarenhet och kompetens inom framställning 
av bas- och ädelmetaller genom prospektering, gruvdrift, smältverksamhet 
och åter vinning. Det gör det möjligt att konti nuerligt utveckla nya tekniker och 
metoder som kan bidra till hållbarhetsarbetet inom vår industri.

Tryckt på Galerie Art Gloss som är PEFCcertifi erad vilket innebär att produkten till minst 70% består av fi brer som kommer från ett hållbart skogsbruk.



VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2010

invigning av aitiks nya anläggning
I augusti 2010 invigdes koppargruvan Aitiks nya anläggningar – Bolidens hitintills största investe
ring. Med för dubblad produktion och ökad livslängd har investeringen på över 6 miljarder kronor 
resulterat i en av världens mest produktiva och effektiva gruv anläggningar. 

Chefer med fokus på  hållbarhetsfrågor
Bolidens chefsutvecklingsprogram som omfattar företagets 130 högsta chefer har i år haft CSR 
(Corporate Social Responsibility) högst upp på agendan. Det har handlat lika mycket om hälso-, 
miljö- och säkerhetsfrågor inom Boliden som om  diskussioner kring värder ingar och etik. Under 
2011 följs detta av en workshop kring hållbarhetsfrågor för samtliga medarbetare.

tredubblad återvinnings
kapaCitet vid rönnskär
Under året togs beslut om en investering på 
1,3 miljarder kronor för att öka återvinningen 
av elektronikskrot vid kopparsmältverket Rönn
skär. Expansionen kommer att öka kapaciteten, 
från nuvarande 45 000 ton till 120 000 ton 
per år. De nya anläggningarna planeras att tas  
i drift vid årsskiftet 2011/2012.

dialogen grunden för vårt 
 hållbarhetsarbete
Dialogen med Bolidens många intressenter, 
från närboende och myndigheter till medarbe
tare,  kunder och ägare, hjälper oss att göra 
rätt prioriteringar i vårt hållbarhetsarbete. 
Under året har vi bland annat genomfört med
arbetarundersökningen My Opinion med en 
svarsfrekvens för hela koncernen på 80 pro
cent och haft besök av AP-fondernas Etikråd  
för en dialog kring gruvverksamhet. 

Vi har också arbetat med att utforma system 
för kartläggning av våra affärspartners och 
 stimulera till gemensamma förbättringar när  
det gäller arbetsmiljö och miljöprestanda.

Women at Work  
– dagar som inspirerar
Under året genomfördes den första upplagan 
av Women at Work. Ett program som främst 
syftar till att ge Bolidens kvinnliga medarbetare 
nya insikter, perspektiv och ny energi kring 
yrkesliv och karriär. Totalt deltog 26 kvinnliga 
Bolidenmedarbetare som i två omgångar fick 
tillfälle att utbyta erfarenheter och kunskaper 
kring jämställdhetsfrågor. Miriam O’Rourke, 
företagsrevisor, deltog från zinkgruvan Tara.

positiva resultat i spåren av nbW
Införandet av New Boliden Way, Bolidens orga
nisations- och produktionsfilosofi, vid enheterna 
fortsatte under året i oförminskad takt.Samt
liga enheter som har implementerat NBW har 
visat positiva resultat.

Chefen för Bolidenområdet Staffan Sandström 
ställer många intressanta frågor till projekt
gruppen för NBW.
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Boliden är ett ledande europeiskt metallföretag med 
kärnkompetens inom prospektering, gruvor, smält
verk och återvinning. Vår affärsidé är att utvinna 
mineraler och producera högkvalitativa metaller  
på ett kostnadseffektivt och miljöanpassat sätt för 
att långsiktigt möta marknadens metallefterfrågan,  
och skapa värde för Bolidens aktieägare. 

huvudmetallerna är zink och koppar men produktio
nen av bly, guld, silver och andra produkter är också 
av stor betydelse för vår lönsamhet. Boliden har  
fyra gruvområden och fem smältverk. Antalet 
 medarbetare är cirka 4 400. Under 2010 uppgick 
försäljningen till 36 716 (27 635) MSEk.

boLIDEN I KoRTHET

bolidens metaller

Zn Cu pb au ag
8 650 msek*
Boliden är världens 
sjätte största producent 
av zink från smältverk 
och den åttonde största 
producenten av zink i 
koncentrat från gruvor. 
Bolidens zinkförsäljning 
sker i huvudsak till den 
europeiska marknaden. 
Zink används framför allt 
för galvanisering av tunn
plåt och styckegods där 
den ger skydd mot korro
sion. Slutanvändarna 
återfinns framför allt 
inom fordons- och bygg
industrin.

16 500 msek*
Boliden är en medelstor 
producent av koppar från 
smältverk, en liten pro
ducent av koppar från 
gruvor men med en bety
dande position i Europa. 
Bolidens kunder tillverkar 
halvfabrikat för vidare
för ädling till tråd, rör, 
plåt och färdiga koppar
produkter.  koppar, som 
har god ledningsförmåga 
används framför allt 
inom byggnads-, elektro
nik- och transport - 
indus trin.

1 200 msek*
Boliden är en medelstor 
producent av bly från 
smältverk och gruvor. 
återvunna batterier 
utgör 75 procent av 
råvaran i Bolidens blypro
duktion. huvuddelen av 
försäljningen sker till 
 batteriindustrin och en 
mindre del till byggindu
strin. Primärbly i gruv-
råvara kommer från 
 Bolidens zinkgruvor där 
bly ofta är en bimetall. 
Merparten av världens 
bly används till batterier 
för fordon och andra 
industriapplikationer. 

4 000 msek*
guld är en viktig metall i 
Bolidens gruvor och 
smältverk. guldet kom
mer från återvinning av 
elektronikskrot och som 
bimetall ur kopparkon
centrat. guld används av 
smyckesindustrin och till 
en mindre del inom elek
tronikindustrin. guld har 
ökat i betydelse som en 
tillgångsklass för finan
siella aktörer.

2 100 msek*
Flera av Bolidens gruvor 
innehåller betydande 
mängder silver. Silver 
används inom smyckes-, 
foto, el och elektronik
industrin. Fotoindustrins 
andel av efterfrågan har 
minskat. Metallen har  
i likhet med guld ökat  
i betydelse som en till
gångsklass för finansiella 
aktörer som håller bety
dande lager av metall.

Övrigt: Boliden producerar och säljer även andra produkter som till exempel svavelsyra, aluminiumfluorid och tellur. 
 
*En förenklad uppskattning av marknadsvärdet på Bolidens metallproduktion under 2010. Värdet är beräknat på tonnage gånger genomsnittspris under året och är inte ett exakt försäljningsvärde.

intäkter oCh rörelseresultat
högre priser och produktion ökade rörelse-
resultatet exkl. PIR* med över 100%.
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utsläpp metaller till vatten
Utsläppen till vatten minskade som ett resultat 
av nya vattenreningsverk i Odda och harjavalta, 
mindre nederbördsmängder och få produktions-
störningar.
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sjukfrånvaro
låg sjukfrånvaro och olycksfallsfrekvens kan  
i allmänhet kopplas till hög produktivitet och 
moti vationsgrad hos de anställda. Sjukfrån-
varon 2010 var 4,0%.
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Målet är att koncernen ska ha en sammanlagd sjuk
frånvaro på högst 4,0% vid utgången av 2013.
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HÄR fINNS boLIDEN

• harjavalta
396 medarbetare

Vid harjavalta smälts 
och raffineras koppar- 
och nickelkoncentrat. 
huvudprodukterna är 
kopparkatoder, guld och 
silver. Smältverket pro
ducerade 2010 cirka 
113 000 ton koppar.

•  marknads
kontor

Cirka 80 medarbetare

Bolidens Marknads-
kontor bedriver inköp 
och försäljning av 
 rå  varor, metaller och 
biprodukter.

• bolidenområdet
369 medarbetare

Omfattar gruvorna 
 kristineberg, Renström, 
Maurliden och Maurliden 
Östra. I gruvområdet 
bryts och anrikas kom
plexmalm för att produ
cera zink, koppar, bly. guld 
och silver. 2010 bröts 
cirka 1,4 miljoner ton.

• tara
699 medarbetare 

Tara är Europas största 
zinkgruva. årligen bryts 
och anrikas cirka 2,6 
 miljoner ton malm för 
produktion av zink- och 
blykoncentrat.

• kokkola
544 medarbetare

Vid smältverket smälts 
och raffineras zink-
koncentrat från såväl 
 Bolidens egna gruvor 
som från externa gruvor. 
huvudprodukten är ren 
zink och zinklegeringar. 
2010 producerade 
 kokkola 307 000 ton zink.

• rönnskär
846 medarbetare

Vid Rönnskär smälts och 
raffineras koppar- och 
blykoncentrat från egna 
och externa gruvor. 
huvudprodukterna är 
koppar, bly, zinkklinker, 
guld och silver. här 
utvinns även metaller  

ur bland annat elektronikskrot. 2010 produ-
cerade Rönnskär 190 000 ton koppar.

• garpenberg
277 medarbetare 

Vid områdets två gruvor 
bryts och anrikas malm 
för att producera zink-, 
koppar/ädelmetall- och 
blykoncentrat. 2010 
bröts nära 1,5 miljoner 
ton malm.

•  konCernstaber 
& huvudkontor

89 medarbetare

På Bolidens huvudkontor 
i Stockholm sitter delar 
ur koncernledningen och 
koncernstaberna.

• odda
326 medarbetare

Vid Odda smälts och 
 raffineras zinkkoncen
trat från såväl egna 
 gruvor som tredje part 
samt zinkklinker från 
Rönnskär. huvud-
produkten är ren zink 
och zink legeringar.  

Odda producerar även aluminiumfluorid. 2010 
producerade Odda cirka 150 000 ton zink och 
22 000 ton aluminiumfluorid. 

• bergsöe
87 medarbetare

Vid Bergsöe återvinns 
förbrukade blybatterier. 
Blyet raffineras, legeras 
och gjuts till tackor. 
huvudprodukterna är 
rent bly och legeringar 
enligt kundspecifikation. 
2010 producerade 
Bergsöe 42 000 ton bly.

• aitik
553 medarbetare

Dagbrottsgruvan utanför 
gällivare är en av Europas 
största koppargruvor.  
I Aitik bryts och anrikas 
kopparmalm för att pro
ducera kopparkoncentrat 
med ädel metallinnehåll. 
2010 bröts cirka 28 mil
joner ton malm. 

 • Stockholm

 Bergsöe •

 • Neuss

Tara •

Odda •

leamington Spa • 

 • garpenberg
 • harjavalta

 • Kokkola
Rönnskär •

Bolidenområdet • •

 • Aitik

• gruvområden
• smältverk
• kontor

Stockholm 
– huvudkontor koncernen
– affärsområde Smältverk  
– marknadskontor
Boliden – affärsområde gruvor
Neuss – försäljningskontor
leamington Spa – försäljningskontor

Ari Huttunen,  
bergarbetare.

Omar Khalil, 
 process operatör, 
elektrolys verket.

Kjersti Arnesen, 
 processingenjör och 
Johnny Kibsgaard, 
drifts tekniker.

Aidan Weldon, 
 elektriker vid 
 anrikningsverket.

Krister Hansen, 
 processoperatör 
 blyproduktionen.

Helena Apelqvist, 
truckförare.

Tom Zachrisson,  
Legal Counsel.

Jenny Johansson, 
 Advisor Quality  
& Management.

Hassna AitahmedAli, 
processingenjör på 
anrikningsverket.

Miia Anttila, 
 laboratoriet.

Sari Pohjoisaho 
utför underhåll  
på katoder.
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Den ekonomiska återhämtningen fortsatte under 2010 med stark efter-
frågan för flera metaller, bland andra koppar, guld och silver som alla 
är viktiga för Boliden. Den globala efterfrågan på basmetaller påverkas 
av de snabbväxande ekonomierna med stora befolkningar som Kina, 
Brasilien och flera andra länder i Asien och Sydamerika. Men även i 
Europa och Nordamerika har efterfrågan gradvis förbättrats. För 
 Boliden har en stor del av arbetet under året gällt genomförandet av 
flera expansionsprojekt, förbättrad kvalitet och produktivitet i de 
interna processerna samt ökat fokus på vårt hållbarhetsarbete. 

prioritering av hållbarhetsarbetet
Våra gruvor och smältverk och deras påverkan – positiv som negativ 
– spänner över ett brett fält av frågeställningar och för att kunna driva 
ett reellt och relevant hållbarhets arbete krävs det att prioriteringar görs. 
Det är en fortlöpande process att besluta vilka utmaningar som vi bör 
satsa resurser på. Grund läggande för de mest prioriterade frågorna är 
att de har en direkt påverkan på vår framgång och har en betydande 
påverkan på våra intressenter. 

Vi prioriterar frågor som vi själva har en möjlighet att kontrollera 
och som samtidigt är av grundläggande betydelse för att kunna driva 
vår verksamhet. Det hjälper oss att sätta upp relevanta mål, kommuni-
cera dessa och på vägen finna nya sätt att ytterligare förbättra vårt arbete. 
Denna hållbarhetsredovisning är ett sätt för oss att tydliggöra våra 
prioriteringar.

dialog för mer ansvarstagande
Metaller utgör basen för teknisk och industriell utveckling och är fun-
damentala för det mesta som byggt upp välståndet i världen. Det är en 
självklarhet för oss alla att metaller produceras. Samtidigt är det nödvän-
digt att begränsa de negativa effekterna som produktionen kan leda till 
för människor och miljö. Lagar och internationella regelverk skärps 
ständigt vad gäller företagsansvar och bidrar till att utvecklingen drivs 
framåt. Men Bolidens ambition är högre än vad lagar och regler kräver. 
Grundläggande för ett sådant proaktivt arbete är att föra dialog med 
kunder, leverantörer och andra aktörer för att åstadkomma förbättringar 
på ett branschövergripande plan. Ett steg att nå detta är att arbeta med 
utvärderingar och revisioner och Boliden har under året satt igång ett 
system för kartläggning av våra affärspartners hållbarhetsarbete. Vi 
menar att en god inblick i hur våra affärspartners arbetar också hjälper 
oss själva att redogöra för hur vi agerar i specifika frågor. Ett självtest finns 
tillgängligt via Bolidens webbplats med frågor kring bland annat arbetet 
med arbetsmiljö, yttre miljö och korruption. Det är också vår avsikt att 
göra riktade revisioner för att få en objektiv bild av svaren. 

neW boliden Way förbättrar säkerhet,  
miljö oCh produktivitet
Under 2010 har arbetet fortsatt med att införa vår organisations- och 
produktionsfilosofi för kontinuerliga förbättringar, New Boliden Way 
(NBW). Produktionsstabilitet och produktivitet har gradvis förbättrats 
och vi tror att utvecklingen är bestående och en bekräftelse på att NBW 

börjar etableras som ett långsiktigt sätt att styra och driva Boliden. 
Vid smältverket Kokkola, som är den enhet som arbetat längst med 

NBW, har produktiviteten förbättrats under lång tid och NBW har 
bidragit till att förbättringstakten ytterligare ökar. Vi har också avslutat 
pilotprojektet vid Kristinebergsgruvan och nu införs NBW vid samtliga 
smältverk och gruvor. 

Vårt hållbarhetsarbete är en självklar del i NBW och innebär bland 
annat att vi arbetar enligt tesen att om små incidenter elimineras med 
dagligt säkerhets- och miljötänkande, då kommer också större problem 
att hanteras mer effektivt.

fokus på ökad säkerhet…
Boliden är i en bransch som hanterar stora miljö- och säkerhetsfrågor. 
Arbetet med säkerhet och miljö måste alltid ges högsta prioritet. Stabila 
produktionsprocesser är kanske den viktigaste förutsättningen för hög 
säkerhet och miljöprestanda. När produktionen flyter utan avbrott och 
underhåll görs i väl förberedda underhållsprocesser minimeras impro-
viserade åtgärder där ju risken för olyckor är som störst. 

Målet om arbetsplatser fria från olyckor är en av våra viktigaste utma-
ningar. Under årens lopp har stora förbättringar av arbetsmiljön genom-
förts inom både den internationella gruv- och smältverksbranschen och 
inom Boliden. Det har resulterat i sjunkande olycksfallsfrekvens under 
en lång rad år. Vi investerar i lösningar som ger hög säkerhet men vi vet 
samtidigt att det viktigaste är och förblir arbetet med våra attityder och 
beteenden. Arbetet med att förstärka säkerhetskulturen utvecklas kon-
tinuerligt och systematiskt med målsättning att förebygga och identi-
fiera risker och riskbeteenden på våra arbetsplatser. Vi har alltid säker-
het som första punkt på möten, konferenser och styrelsemöten. 

…minskade utsläpp…
Vår prioritering inom miljöområdet handlar om att minska utsläppen 
till vatten och luft samt hanteringen av avfall. Vi utvecklar nya metoder 
och arbetssätt samt gör investeringar i våra processer med syfte att 
minska miljöpåverkan. Vi arbetar aktivt med vår energihantering både 
vad gäller ökad energieffektivisering och olika former av energiförsörj-
ning. Grundprincipen för hanteringen av det produktionsrelaterade 
avfallet är att, i våra egna eller andras anläggningar, utvinna så mycket 
som möjligt ur de material vi arbetar med så att mängden slutavfall som 
behöver deponeras blir så liten som möjligt. Boliden är sedan länge en 
av världens största återvinnare av elektronikskrot och vi investerar nu 
1,3 miljarder kronor vid kopparsmältverket Rönnskär för att nå en ökad 
återvinningskapacitet. Boliden kommer att vara världsledande inom 
detta område som både är lönsamt och gör en god samhällsnytta. 

…oCh utveCkling av våra medarbetare
Boliden befinner sig på tröskeln till ett större generationsskifte och 
arbetet för att trygga den framtida kompetensförsörjningen pågår. 
Ambitionen är att Boliden ska nå en ökad mångfald vad gäller kön, 
ålder och kultur. Att behålla kompetenta och erfarna medarbetare och 
samtidigt förstärka organisationen med nya krafter är en förutsättning 

VD-oRD

Bolidens ambition är att vara en metallpartner i världsklass. Vi ska vara ett föredöme och bidra till en 
långsiktigt hållbar utveckling – ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Därför vill vi belysa verksamhetens 
påverkan på människa och miljö och tydliggöra hur vi arbetar med hållbarhetsfrågor. 
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för vår fortsatta framgång. Det pågår flera program och projekt för att 
utveckla våra medarbetare och för att utveckla Boliden till en mer 
 attraktiv arbetsgivare. Grundläggande är att såväl befintliga som poten-
tiella medarbetare har förståelse för de spännande områden som 
 Bolidens verksamhet omfattar. Förutom avancerad produktionsteknik, 
ekonomi och teknik, arbetar vi med spetskompetens inom geologi, 
metallurgi, kemi, miljöteknik och vi måste hela tiden göra globala eko-
nomiska och politiska bedömningar. 

Vårt förbättringsarbete fortsätter, balanserat mellan ekonomisk 
avkastning och långsiktigt hållbarhetstänkande i alla delar av verksam-
heten. Vi ser inga konflikter mellan lönsamhet, säkerhet och miljö utan 
bygger en långsiktigt stark företagskultur med stark betoning på dessa 
tre områden. Tillsammans med alla engagerade medarbetare står vi väl 
rustade att möta både dagens och morgondagens utmaningar. 

Stockholm, mars 2011

Lennart Evrell
VD och koncernchef
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påverkan – Den undersökning av berggrunden som sker under 
prospekteringsfasen har i regel en begränsad negativ påverkan på 
det lokala samhället och dess invånare. Prospekteringen kan istället 
ge ny information och kunskaper som kan vara till nytta för sam-
hället i stort, liksom för andra företag.

ansvar – I syfte att minimera de störningsrisker som trots allt kan 
uppstå i samband med prospekteringsarbetet för vi en kontinuerlig 
dialog med berörda som närboende, markägare och samebyar. Vi 
försöker på olika sätt hitta vägar för samverkan genom till exempel 
informationsmöten. Samverkan med berörda är av stor vikt för att 
kunna bedriva ett långsiktigt prospekteringsarbete och lägga grun-
den för att utveckla en fyndighet till en gruva.

påverkan – Prospekteringsaktiviteter har i sig inga väsentliga 
effekter på miljön även om noggrannare efterforskningar i berg-
grunden, transporter i samband med flygmätningar, borrning och 
andra provtagningar innebär vissa ingrepp i naturen.

ansvar – Vi använder oss av metoder och tekniker som ökar effek-
tiviteten och precisionen vid prospekteringen, samtidigt som de 
minskar miljöbelastningen från borrning och transporter. Efter 
prospekteringsinsatser återställer vi det aktuella området. 

påverkan – Prospektering är en central verksamhet för Boliden 
för att säkra nya mineral- och malmtillgångar och därmed fortsatt 
gruvdrift. Totalt satsade vi 230 MSEK i prospektering under 2010. 

ansvar – Att kontinuerligt arbeta med prospektering är en viktig 
del i vårt ansvar för att skapa lönsamhet och tillväxt på lång sikt. För 
detta krävs ett stort mått av framförhållning eftersom det kan ta 
mellan fem och tio år från påbörjad prospektering till gruvdrift.

påverkan – När en fyndighet har identifierats och gruvbrytning 
påbörjats spelar verksamheten en viktig roll för utvecklingen i när-
området. Våra gruvor är ofta den dominerande arbetsgivaren på de 
orter där de finns. Gruvbrytning handlar om att hantera stora 
 krafter och är förenat med allvarliga arbetsmiljörisker. Affärsområde 
Gruvor hade 2 070 anställda vid utgången av 2010.

ansvar – Vår ambition är alltid att informera om vår verksamhet 
och ta aktiv del i att främja det lokala samhället där vi verkar. 

I allt vi gör måste vi värna om hälsa och säkerhet för såväl våra 
medarbetare som andra som i varierande utsträckning påverkas av 
verksamheten. Boliden har antagit en nollvision vad gäller olycks-
fall i arbetet. 

påverkan – Gruvbrytning påverkar miljön, främst genom för-
ändringar i landskapsbilden i form av dagbrott, dammar och 
 gråbergsupplag. Den för också med sig avfall, utsläpp till luft och 
vatten samt buller, damm och vibrationer.

ansvar – Förutom att följa de lagar och regler som är satta för vår 
gruvverksamhet arbetar vi med våra egna mål och program för att 
minimera miljöpåverkan, från dammsäkerhet till utsläpp till omgi-
vande mark och vatten. Miljökonsekvensbeskrivningar utförs alltid 
vid projekteringsstadiet för ett nytt gruvområde eller vid expansion 
av en befintlig gruva. 

påverkan – Under 2010 uppgick försäljningsintäkterna inom 
Affärsområde Gruvor till 9 580 (6 509) MSEK.

ansvar – Vi strävar efter att kontinuerligt öka vår produktivitet 
i både gruvbrytning och anrikning för att öka vår konkurrenskraft. 
I detta ligger också att kontinuerligt genomföra åtgärder som ökar 
effektiviteten och minskar resursanvändningen. Pengar för efter-
behandling avsätts redan innan verksamheten inleds och under 
2010 uppgick total avsättning till 928 (677) MSEK för såväl gruvor 
som smältverk.

påVERKAN ocH ANSVAR  
I boLIDENS VÄRDEKEDjA

pRoSpEK-
TERING
För att kunna möta metall-
efterfrågan och säkra 
 Bolidens långsiktiga tillväxt 
måste vi ha malmreserver 
att bryta från, idag och 
 imorgon.  Prospektering, 
sökandet efter malmfyndig
heter, sker dels i anslutning 
till befintliga gruvor, dels i 
nya områden. huvudinrikt
ningen för vår prospektering 
är  malmer med zink, koppar 
och ädelmetaller. 

GRUVoR
I Bolidens fyra gruvområden bryts malm som innehåller zink, 
koppar, bly, guld och silver. gruvbrytningen omfattar borrning, 
sprängning, lastning och transport av malm. Nästa steg i pro
cessen – anrikningen – 
omfattas av krossning, 
malning, flotation och 
ibland även lakning. 
 Slutprodukten metall-
koncentrat säljs till smält
verk inom och utanför 
Bolidenkoncernen.
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påverkan – Våra smältverk har stor påverkan på arbetstillfällen 
och även på förutsättningarna för leverantörer, köpkraften i övrigt 
näringsliv och i förlängningen utvecklingen av samhällstjänster. 
Smältverken hanterar stora materialflöden, ibland hälsovådliga 
ämnen och höga temperaturer vilket gör att verksamheten är för-
enad med stora arbetsmiljörisker. Affärsområde Smältverk hade 
2 249 anställda vid utgången av 2010.

ansvar – Vi bedriver ett målinriktat arbete, med en nollvision för 
olycksfall, för att säkerställa våra medarbetares hälsa och säkerhet. 

Vi strävar efter att bygga goda relationer med både befintliga och 
framtida medarbetare. Vår ambition är också att föra en aktiv dia-
log med övriga intressenter som berörs av verksamheten.

påverkan – Processerna vid smältverken ger upphov till avfall, 
som slam, slagg och stoft samt utsläpp av metaller, svaveldioxid och 
närsalter till luft respektive vatten. Den energikrävande smält-
verksamheten ger även upphov till direkta och indirekta koldioxid-
utsläpp.

ansvar – Vi har ett stort ansvar för att fortsätta investera i effek-
tivare produktionsprocesser och nya tekniker som minskar resurs-
förbrukningen, miljöbelastningen samt ökar energieffektiviteten. 

påverkan – Under 2010 uppgick försäljningsintäkterna inom 
affärsområde Smältverk till 34 390 (26 765) MSEK. 

ansvar – Vi arbetar ständigt med åtgärder som ger ökad effekti-
vitet och minskad resursanvändning. Detta stärker också vår 
 konkurrenskraft vilket ger oss möjlighet att ta ett långsiktigt 
 ekonomiskt ansvar i de samhällen där vi är verksamma.

påverkan – Vi vill leva upp till eller överträffa våra kunders för-
väntningar. Genom att hålla hög kvalitet i processer och produkter 
tillsammans med pålitliga metalleveranser bidrar vi till att öka kva-
liteten i våra kunders förädlingskedja.

ansvar – Inom hela verksamheten arbetar vi för att möta våra 
kunders krav och önskemål. Vi utvärderar våra affärspartners och 
genomför riktade revisioner för att säkerställa att processer och 
produkter hanteras på ett så hållbart sätt som möjligt.

påverkan – Transporter av material till våra kunder innebär i sig 
en miljöbelastning. Hur kunden eller kundens kund hanterar och 
använder vår produkt kan innebära en ytterligare påverkan.

ansvar – Vi för en dialog med våra samarbetspartners kring miljö- 
och kvalitetsarbete bland annat genom att tillhandahålla korrekta 
faktauppgifter om våra produkter. Det är viktigt för att begränsa 
både våra risker och vår gemensamma miljöpåverkan.

påverkan – Att våra kundrelationer blir fler och växer i omfatt-
ning påverkar våra intäkter och vårt resultat positivt, och skapar 
förutsättningar för långsiktig tillväxt.

ansvar – Vi utvecklar kundrelationerna genom att erbjuda hög-
kvalitativa produkter och tjänster som skapar mervärde i form av 
leveranstrygghet och produktanpassningar.

SmÄLTVERK
Bolidens fem smältverk 
köper in och vidareförädlar 
olika slags råmaterial, från 
metallkoncentrat till sekun
dära råvaror som metall
skrot, elektronikskrot och 
uttjänta bilbatterier. Slut
produkterna är såväl stan
dardiserade som kundan
passade produkter i form 
av zinktackor, koppar-
katoder, guld, silver, bly  
och olika biprodukter. 

KUND
köparna av Bolidens slutprodukter finns i huvudsak i norra 
Europa och utgörs främst av industriella kunder och basmetall
handlare.  
Vi säljer även 
biprodukter 
som råvaror till 
annan industri, 
till exempel 
svavel syra till 
gödselindustrin 
och pappers- 
och massa
industrin.
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boLIDENS GEmENSAmmA VÄRDERINGAR 

Bolidens värderingar hör till koncernens viktigaste tillgångar. De visar vad Boliden ska stå för  
och ska ge varje medarbetare vägledning i sitt dagliga arbete.

Basen för Bolidens hållbarhetsarbete är att all verksamhet bedrivs enligt 
gällande lagstiftningar och tillstånd i de länder där vi verkar. Vi arbetar 
proaktivt genom att formulera och sätta egna riktlinjer och mål som 
omfattar både sociala aspekter och miljöaspekter som bedöms centrala 
för en hållbar utveckling av vår verksamhet. Därtill arbetar vi med olika 
former av ledningssystem. På så sätt kan vi minimera risker som är för-
knippade med metallframställning och underlätta en anpassning till 
framtida lagar och marknadsförhållanden. 

neW boliden Way
New Boliden Way (NBW) är koncernens organisations- och produk-
tionsfilosofi som styr våra övergripande policyer, riktlinjer och instruk-
tioner. Utgångspunkten är vår mission, vision och våra grundläggande 
värderingar. Mot visionen om att vara ett metallföretag i världsklass, 
hjälper NBW oss att åstadkomma en företagskultur som präglas av 
ansvar och kontinuerliga förbättringar. På så sätt utvecklar vi ett  Boliden 
respekterat för att skapa värde till medarbetare, kunder, aktieägare och 
andra intressenter. 

poliCyer oCh ledningssystem
Boliden har en styrmodell bestående av både övergripande och lokala 
policyer, instruktioner och riktlinjer, verktyg och lokala ledningssystem 
som motsvarar våra utmaningar. Samtliga övergripande styrdokument 
samlar vi i vår Management Manual som finns tillgänglig för alla med-
arbetare via Bolidens intranät. 

Vid våra produktionsenheter sker arbetet enligt certifierade lednings-
system för miljö och arbetsmiljö, ISO 14001 respektive OHSAS 18001. 

Koncernens fem smältverk är även certifierade enligt kvalitetslednings-
systemet ISO 9001.

ansvar oCh uppföljning
Bolidens koncernledning har det yttersta ansvaret för hållbarhetsarbe-
tet. I ledningsgruppen finns koncernens direktör för personal och håll-
barhetsfrågor som säkerställer att frågorna får kontinuerlig och relevant 
uppmärksamhet. För att underlätta spridningen av Bolidens mål och 
strategier samt kunskap och erfarenheter mellan affärsområden och 
mellan produktionsenheter sker arbetet till stor del genom koncern-
övergripande nätverk. Det finns nätverk för hälsa-, miljö-, säkerhet-, 
personal- och kommunikationsfrågor där cheferna för de olika nätver-
ken löpande rapporterar till koncernledningen.

Interna revisioner är en viktig del i arbetet med ständiga förbätt-
ringar. Varje gruva och smältverk genomgår vartannat år tematiska 
revisioner. Aktuella teman väljs efter identifierade koncernövergripande 
behov och revisionerna för 2010–2011 behandlar kemikaliehantering. 
Förbättringar ska vara åtgärdade och avrapporterade inom sex månader 
efter revisionen. Under 2010 genomfördes internrevision vid smält-
verken Harjavalta och Kokkola samt i gruvorna i Bolidenområdet och 
Tara. 

Boliden inledde 2010 ett arbete med att metodiskt utvärdera hur 
företagets affärspartners i sina verksamheter tar hänsyn till hållbarhets-
frågor. Genom en ökad dialog kring till exempel arbetsförhållanden, 
mänskliga rättigheter och miljöarbete hoppas Boliden att tillsammans 
med sina affärspartners bidra till att bygga en hållbar början på metal-
lernas långa värdekedja.

STYRNING fÖR EN HåLLbAR UTVEcKLING

hållbarhetsfrågor är en självklar och integrerad del i Bolidens verksamhet och styrning. New Boliden Way 
(NBW), våra instruktioner, policyer och riktlinjer bildar ramverket för hur verksamheten bedrivs och hur  
vi agerar. 

entusiasm för förbättringar
genom att ständigt förbättra vår förmåga 
att utveckla produkter, processer och rela
tioner värnar vi vår konkurrenskraft på den 
globala metallmarknaden. Det handlar om 
vikten av att alltid försöka göra det lilla extra. 

ansvar för värdekedjan
Ansvaret handlar om att identifiera, opti
mera och standardisera processer och 
arbetssätt så att en grund läggs för ett fort
satt förbättringsarbete. Vi tar också ansvar 
för att informera varandra på ett korrekt 
sätt, agera snabbt för att rätta till misstag 
och dra lärdom av dem, oavsett var och när 
de inträffar. 

personligt engagemang
Alla medarbetare har fått förtroende att 
utföra och ta ansvar för det arbete som vi 
utför. Det handlar om att utveckla sin fulla 
potential mot målsättningen att i arbetet 
överträffa de krav och förväntningar som 
interna och externa kunder och andra 
 intressenter ställer. 
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VåRA måL 

Bolidens övergripande mål är att skapa lönsamhet och tillväxt utifrån koncernens tillgångar inom 
 gruvor och smältverk. grunden är ett långsiktigt ansvarstagande för människor och miljö. För att 
driva utvecklingen inom dessa områden har vi ställt upp finansiella mål, sociala mål och miljömål. 

finansiella mål 

•  Avkastningen på sysselsatt kapital ska 
överstiga 10 procent över en konjunktur-
cykel.

•  Nettoskuldsättningsgraden i en högkon
junktur ska vara högst 20 procent i syfte 
att vidmakthålla en rimlig finansiell hand
lingsberedskap i en lågkonjunktur.

•  Utdelningen ska motsvara cirka en tredje-
del av nettoresultatet. 

Mer information om våra finansiella mål  
och utfall finns att läsa i Bolidens årsredovis
ning 2010 samt på www.boliden.com 

soCiala mål

•  koncernen har antagit en nollvision 
 gällande olycksfall i arbetet, vilket innebär 
att samtliga enheter ska sträva efter att 
ha noll olycksfall varje månad. 

•  koncernen ska ha en sjukfrånvaro som är 
högst 4,0 procent vid utgången av 2013.

• I nnan utgången av 2011 ska samtliga 
enheter ha en mångfaldsplan etablerad.

•  Andelen kvinnor i koncernen ska vara 
högre den 31 december 2011 än mot-
svarande datum 2010. 

•  Andelen medarbetare som går i pension 
inom 10 år ska sjunka från 30 procent till 
25 procent fram till år 2015. 

•  Alla medarbetare ska innan utgången av 
2011 ha genomgått workshop i CSR och 
förstå uppförandekoden.

miljömål till 2013

(Basår: 2007)

•  Utsläpp av metaller1 till vatten ska minska 
med 25 procent. 

•  Utsläpp av metaller2 till luft ska minska 
med 25 procent. 

•  Utsläpp av svaveldioxid till luft ska minska 
med 10 procent. 

•   Utsläpp av koldioxid ska inte öka med mer 
än 3 procent (med hänsyn tagen till plane
rade produktionsökningar). 

•  Utsläpp av kväve till vatten ska minska  
med 20 procent. 

1)  Koppar, zink, bly, nickel, kadmium och kvick silver

2)  Koppar, zink, bly, nickel, kadmium och arsenik

NEw boLIDEN wAY (Nbw)  
VISAR VÄGEN mED pLANERING  
ocH STRUKTUR 
Smältverket kokkola är den av Bolidens enheter som arbetat längst med 
NBW-programmet. När pilotprogrammet avslutades vid smältverket i 
 slutet av 2009 hade NBW också etablerats som en permanent del i det 
dagliga arbetet. kärnan utgörs av systematik och arbetsprocess som gör 
att nya och förbättrade sätt att arbeta kan spridas i organisationen. Det  
är också avdelningscheferna inom varje område som lägger grunden för  
ett  kontinuerligt förbättringsarbete genom att leda arbetet med att identi
fiera, optimera och standardisera processer och arbetssätt. Vid  kokkola 
är NBW nu utan tvekan en drivande kraft och ett praktiskt verktyg i det 
kontinuerliga förbättringsarbetet på alla nivåer i organisationen. Det 
 mätbara resultatet har heller inte låtit vänta på sig. Ständiga förbättringar 
och bättre planering har gett mycket bra resultat vad gäller produktions
stabilitet, effektivitet och därmed produktivitetsförbättringar.

Vid zinksmältverket Kokkola har alla funktioner kunnat utvecklas avsevärt genom satsningen 
på NBW. Detta har resulterat i bättre planeringsförutsättningar för de olika funktionerna, 
säger personalchefen Tarja Halonen.

moT ÖKAD 
 DRIfTSÄKERHET
Efter ett år av förbättringsarbete som del av 
NBW har smält verket Odda kommit en bra 
bit på vägen mot ”ett förstklassigt underhåll” 
och därmed en ökad driftsäkerhet. 

– I lakningsavdelningen har vi gått  igenom 
över 100 lakningstankar  tillsammans med 
både drift- och underhållspersonalen och 
framför allt tittat på det förebyggande 
underhållet. Engage manget och viljan till för
bättringar har varit imponerande och det  
är tydligt att alla inser hur viktigt det är att 
ligga i framkant, berättar underhållschef 
Trond Thiis. 

Sedan cirka ett 
år  tillbaka har 
Boliden  NetClean 
installerad i alla 
datorer i 
 Sverige, Norge 
och Irland. 
 NetClean är en 
 teknisk  lösning 
som identifierar 
och  stoppar 
 nedladdning, 
hantering och 
spridning av 
barn pornografiskt  material. 
Detta är ett sätt för oss att ta ställning mot 
 barn pornografi med en önskan om att skydda barn 
 världen över.
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boLIDENS SocIALA ANSVAR

för långsiktig tillväxt och lönsamhet 
krävs att vi arbetar effektivt, kvalitativt 
och ansvarsfullt. Vi levererar kundnytta 
och arbetar målinriktat med att erbjuda 
medarbetarna en säker och utvecklande 
arbetsmiljö. bolidens företagskultur ska 
präglas av förändringsvilja och lärande. 
Lyhördhet och ansvarsfullt agerande 
gentemot våra intressenter värnar i sin 
tur vårt rykte som metallföretag och 
arbetsgivare. 



Våra medarbetares kompetenser och färdigheter utgör förutsättningar 
för vår förmåga att nå våra mål. Att behålla kompetenta och erfarna 
medarbetare och samtidigt förstärka organisationen med ny personal är 
en viktig balans. I Boliden arbetar vi därför med att skapa en verksamhet 
som präglas av professionalism och där goda utvecklings möjligheter, ett 
gott ledarskap, en säker arbetsmiljö och ett agerande i linje med våra 
gemensamma värderingar utgör grundläggande bestånds delar. 

I likhet med många andra industriföretag står Boliden nu inför 
utmaningen med ett stort generationsskifte av personalstyrkan. Under 
den kommande tioårsperioden kommer cirka 30 procent av Bolidens 
medarbetare att gå i pension vilket innebär att vi under samma period 
kommer att behöva ersättningsrekrytera i stor omfattning. Eftersom 
våra gruvor och smältverk till stor del bedrivs i områden med litet 
befolkningsunderlag ställer det stora krav på framförhållning när det 
gäller personalförsörjning. Många gånger handlar det också om att i 
hård konkurrens rekrytera yrkeskategorier där stor brist redan råder, 
såsom bergsingenjörer, geologer, geofysiker och processingenjörer. 
Målet är att andelen medarbetare som går i pension inom tio år ska 
sjunka från dagens 30 procent till 25 procent till år 2015. 

personalförändringar under 2010
Under 2010 hade Boliden en personalomsättning på 4,0 procent. Anta-
let anställda i koncernen (motsvarande heltidstjänster) uppgick till 4 412 

(4 379), varav 2 070 (2 032) inom Affärsområde Gruvor och 2 249 
(2 257) inom Affärsområde Smältverk, samt 92 (90) inom koncern staber 
och koncernövergripande funktioner. 

kompetensförsörjning
Vi tror på utbildningsformatet för att driva förbättringar och föränd-
ringar och ägnar därmed mycket arbete och stora resurser åt kompe-
tensutveckling för alla yrkesgrupper inom koncernen. De flesta utbild-
ningsinsatser sker i lokal regi för att på bästa sätt kunna styras av och 
anpassas till behoven vid gruvan eller smältverket i fråga. 

Inom vissa områden har vi dock identifierat koncernövergripande 
behov och också skapat utbildningsprogram därefter. Våra program 
Young Professional Program för unga akademiker, High Potentials 
Program för våra handplockade talanger samt Management Develop-
ment Program (MDP), vårt utvecklingsprogram för befintliga ledare, 
är sådana exempel. 

Under slutet av 2010 inleddes också ett projektarbete som en direkt 
följd av utvecklingen av en ny personalstrategi. Projektet syftar till att 
utveckla och förbättra metodik och processer relaterade till kompetens-
försörjningen. Under 2011 ska merparten av arbetet göras och genom-
arbetade förslag presenteras. 

utmaning: 

TRYGGA DEN fRAmTIDA KompETENS-
fÖRSÖRjNINGEN

Boliden är ett kapitalintensivt företag med stora anläggningar och omfattande processer. För att han
tera och utveckla verksamheten behövs kompetenta och drivna medarbetare. Idag står  Boliden inför ett 
generationsskifte av personalstyrkan och för att klara denna utmaning pågår ett aktivt arbete med att 
säkerställa den framtida kompetensförsörjningen. 

foRUm fÖR mÖTEN mED  
fRAmTIDA TALANGER
Som ett led i arbetet med den framtida kompetens-
försörjningen deltar Boliden varje år i många arbets
marknadsdagar. Syftet från vår sida är att, i mötet och 
samtalet mellan Bolidenmedarbetare och studenter, ge 
en fördjupad bild av Boliden. Med hjälp av fallstudier ges 
studenterna möjlighet att själva sätta sig in i och bättre 
förstå vår verksamhet. Såväl återkopplingar på plats och 
antalet spontanansökningar under året visar att våra 
insatser vid arbetsmarknadsdagarna uppskattas och 
ger önskvärd respons.

Boliden deltog vid arbetsmarknadsdagen Uniaden, vid Umeå 
 Universitet, i slutet av januari 2010. Vid Bolidens monter samtalar 
Heather Platt, prospekteringsavdelningen i Boliden, med en av 
många nyfikna och engagerade mässbesökare.
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att bygga nuvarande och framtida ledarskap
Vårt koncerngemensamma High Potential Program hjälper oss i det 
interna arbetet med att, på ett strukturerat sätt, identifiera kandidater 
för högre befattningar. Det är ett utvärderingsprogram, ett så kallat 
Assessment Program, som även ger deltagarna stöd för en fortsatt 
utveckling.

Målet med Young Professional Program, som riktar sig till unga och 
relativt nyanställda akademiker, är att synliggöra Bolidens värdekedja 
och etablera vår produktionsfilosofi. Programmet ger deltagarna möj-
lighet att lära om verksamheterna samt kunskap om samverkan och 
ledarskap. Här ges även möjlighet att börja bygga ett personligt nätverk. 
Under 2010 deltog 22 unga medarbetare av skilda nationaliteter och 
akademisk bakgrund i programmet.

Vi arbetar med ett återkommande Management Development Pro-
gram för våra drygt 100 toppchefer. I programmet deltar även ett antal 
fackliga ledare. Våra ledare behöver ständigt anpassad utbildning i ledar-
skap som motsvarar de utmaningar som de dagligen ställs inför. Att 
verka i gruv- och smältverksbranschen innebär risker när det gäller 
miljö, arbetsmiljö och affärsetiska frågor. Varje ledare måste i såväl 
externa möten som i mötet med medarbetare ha kunskap och verktyg 
för att kunna agera korrekt. Årets tema Hållbar utveckling och etik, 
blev uppskattat och gav deltagarna rika möjligheter att diskutera håll-
barhet och etik i ett globalt perspektiv men även ur ett vardagligt. Etiska 
dilemman inom miljö, arbetsmiljö, personalfrågor samt i mötet med 
leverantörer och kunder debatterades med de 129 personer som deltog 
i utbildningen. Temat för 2011 är coachande ledarskap och retorik.

så arbetar vi med rekrytering
En viktig förutsättning för att vi ska lyckas förstärka vår organisation 
med rätt kompetens är att Boliden också har ett attraktivt varumärke 
som arbetsgivare. 

För att bidra till att öka intresset för metallindustrin samverkar  Boliden 
med ett stort antal skolor, högskolor och universitet, både i de  
länder där vi har verksamhet och internationellt där potentiella medar-
betare med passande utbildning finns. Vi deltar i en mängd arbets-
marknadsdagar och andra aktiviteter som arrangeras av de olika lärosätena 
för att få tillfälle att presentera Boliden i personliga möten med studen-
terna. Ett antal samarbeten tar sin början redan på grundskolenivå för att 
tidigt få unga individer intresserade av naturvetenskapliga ämnen. 

Nytt för året är partnerskapet med Nova Networks som organiserar 
de högst presterande studenterna vid universitet och högskolor i  Sverige 
samt även drygt 4 000 personer som varit ute i arbetslivet upp till fem 
år. Det ger oss möjlighet att vid återkommande tillfällen knyta kontak-
ter med dessa grupper studenter och på samma gång skapa intresse för 
företaget och vår verksamhet – helt enkelt etablera  Boliden som en 
möjlig arbetsgivare och visa för potentiella medarbetare att det hos oss 
finns goda möjligheter till en intressant framtid. 

Alla enheter inom Boliden tar årligen fram en kompetensförsörj-
ningsanalys som beskriver den regionala situationen i kvantitativa ter-
mer avseende alla demografiska förhållanden såväl internt som externt. 
Analysen, som inkluderar ett framåtriktat fem- och tioårsperspektiv, 
utgör sedan utgångspunkten i strategi- och budgetarbetet för personal-
arbetet under det kommande året. 

mEDARbETARUNDERSÖKNINGEN 
mY opINIoN 2010
årets medarbetarundersökning fokuserade i hög grad på hur vi arbetar  
i förhållande till NBW när det gäller våra gemensamma värderingar, stän
diga förbättringar och ledarskap. Svarsfrekvensen för hela koncernen 
nådde 80 procent (77,5 procent My Opinion 2007). Sammanlagt svarade 
3 481 medarbetare på frågor om den egna arbetssituationen, förhållan
det till ledningen, det interna samarbetet och Boliden som arbetsgivare.

Medarbetarnas svar kan sammanfattas i ett antal styrkor och förbätt
ringsområden. Till styrkorna kan räknas en generellt hög trivsel och att de 
flesta medarbetarna känner stolthet över sin arbetsplats. Vidare att 
målen för det arbete som utförs är tydliga och det råder högt i tak för att 
framföra åsikter och idéer. Utmärkande är också ett lyssnande ledarskap 
som det är lätt att föra en konstruktiv och god dialog med, liksom att det 
finns en hög tilltro till den lokala ledningsgruppen, dess affärsmässighet 
och förmåga att genomföra beslut. 

Som förbättringsområde pekas ett ökat medarbetarinflytande ut bland 
annat i form av en ökad frekvens av arbetsplatsträffar. Förankringsarbe
tet av gemensamma värderingar måste fortgå där chefer och arbetsle
dare fyller en viktig funktion som goda förebilder. Vi måste också säker
ställa att varje medarbetare har en individuell utvecklingsplan. 

Baserat på resultatet av My Opinon tar sedan arbetet vid med att ta 
fram relevanta aktivitetsplaner för en fortsatt utveckling av Boliden som 
arbetsplats och arbets givare. 

Kursdeltagare i koncernens Young Professionalsprogram fick pröva 
på Oddas Via Ferrata, en krävande klätter och vandringsled.
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utmaning: 

måNGfALD ocH jÄmNARE 
KÖNSfÖRDELNING 

Medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter gör oss till en mer innovativ, lönsam och effektivare 
organisation där det är självklart att se saker ur olika perspektiv. Ett Boliden med mångfald kan helt 
enkelt prestera bättre. 

Vår övertygelse är att fler medarbetare med olika erfarenheter och bak-
grund i högre grad skapar en mer innovativ arbetsplats. Med en på 
många plan diversifierad personalstyrka är vi bättre rustade för att för-
stå olika intressentgrupper och därmed skapa bättre och närmare rela-
tioner. 
 Både gårdagens och dagens metallindustri är av tradition dominerad 
av manliga medarbetare. Detta gäller även för Boliden och då särskilt 
inom produktionen. Arbetet med att uppnå en jämn könsfördelning 
är viktigt för oss. Erfarenheten visar att produktiviteten ökar med blan-
dade grupper. Dessutom förändras den demografiska utvecklingen i de 
regioner där vi verkar. 

Genom att få fler kvinnor att söka utbildningar relevanta för vår verk-
samhet och söka anställning hos oss breddar vi vår rekryteringsbas väsent-
ligt. Andelen kvinnor i koncernen ligger idag på 15,5 (14) procent. 

Vårt mål är att andelen kvinnliga medarbetare varje år ska öka och 
på kort sikt innebär det att andelen kvinnor i koncernen ska vara högre 
den 31 december 2011 än motsvarande datum 2010.

så arbetar vi
En grundläggande förutsättning för en ökad mångfald och jämställdhet 
är att Boliden uppfyller de jämställdhetslagar som finns i länderna där 
vi är verksamma. Därtill ska samtliga enheter ha en jämställdhetsplan. 
Vi tillämpar en policy som tar avstånd från varje form av diskriminering 
eller trakasserier på grund av medarbetarens kön, ålder, politiska åsik-

ter eller av annan anledning. Policyer som klart deklarerar vårt förhåll-
ningssätt och hur vi agerar och bemöter varandra, ger ett nödvändigt 
stöd när vi ställs inför problematiska situationer eller hamnar i etiska 
dilemman. 

Vi har antagit en mångfaldspolicy som ska förankras och integreras 
i koncernen under 2011. 

Att erbjuda en arbetsmiljö som möjliggör en balans mellan arbete 
och familjeliv ser vi som en förutsättning för att lyckas i arbetet med 
att attrahera och behålla duktiga medarbetare. I de länder där vi har 
verksamhet finns vissa skillnader i lagstiftningen till exempel vad gäller 
föräldraledighet, föräldrapenning och möjligheter att gå ner i arbetstid 
under småbarnsåren. Boliden erbjuder, i de länder där vi är verksamma, 
ekonomisk kompensation för våra föräldralediga medarbetare. 

I syfte att understödja och uppmuntra koncernens kvinnliga med-
arbetare i den egna karriärutvecklingen startades under 2010 program-
met Women at Work. Programmet baseras på två seminarier som hand-
lar om att ge deltagarna nya insikter, perspektiv och ny energi kring 
yrkesliv och karriär. Alla kvinnliga medarbetare oavsett position är 
 välkomna att söka till programmet genom att motivera varför de är 
intresserade av att delta och målet för den egna karriärutvecklingen. 
Responsen från de 26 kvinnor som deltog vid årets program var positiv 
där många menade att dagarna bidrog till att ge en ny syn på både före-
taget och möjligheterna att utvecklas i verksamheten. En ny omgång 
av Women at Work planeras till hösten 2011.

EN fjÄRDEDEL KVINNLIGA  
mEDARbETARE VID AITIK 
Vid koppargruvan Aitik har man under den senaste tioårsperioden sett en betydande ökning av 
kvinnliga medarbetare, som truckförare, i produktionen i verket, vid lastningen och som arbets
ledare.

– Till viss del har arbetsuppgifterna blivit mindre fysiskt krävande men den största orsaken 
som vi ser det är att attityderna hos såväl kvinnor som män har förändrats. I takt med att man 
faktiskt ser att det både fungerar och accepteras, vågar också allt fler kvinnor ta steget och 
anta utmanande roller i nya miljöer, berättar Stina Sannelind, arbetsledare transport och truck-
service vid Aitik. 

Många av kvinnorna som sökt sig till Aitik kommer från skola, vård- och omsorgsyrken. Det 
betydligt bättre löneläget är en viktig orsak men också att man inspirerats av andra som redan 
upptäckt gruvindustrins spännande värld. Att en av fyra medarbetare numera är en kvinna 
bidrar också starkt till att gränserna för vad som annars av tradition betraktas som kvinnliga 
respektive manliga arbetsuppgifter suddas ut. 

Stina Sannelind, arbetsledare  
transport och truckservice vid Aitik.
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Under 2010 har arbetet fortsatt med att ytterligare tydliggöra vad NBW 
betyder för den dagliga verksamheten. Alla medarbetare har under året, 
via arbetsplatsträffar, intranät och tryckt material, informerats om syf-
tet och implementeringen av NBW. Utgångspunkten är att våra gemen-
samma värderingar och en strävan efter kontinuerliga förbättringar ska 
genomsyra varje del av arbetsprocessen. Genom att ständigt effektivi-
sera våra arbetssätt och minska resursförbrukningen höjer vi inte bara 
produktiviteten utan skapar också mer intressanta och utmanande 
arbetsuppgifter. Vid de flesta av våra gruvor och smältverk pågår projekt 
och program för att genomlysa och förbättra både operativa och admi-
nistrativa processer på alla nivåer med NBW-metodiken. 

Ambitionen är att NBW ska vara väl förankrad och implementerad 
hos samtliga enheter senast 2013. 

så här arbetar vi 
Grundläggande i vår filosofi är att alltid sträva efter att finna det bästa 
sättet att utföra varje enskild arbetsuppgift, att agera snabbt om ett pro-
blem uppstår eller ett misstag görs liksom äga förmåga att dra lärdom 
av det inträffade. Vårt arbete handlar därför till stor del om att skapa 
modeller för ständiga förbättringar i alla arbetsmoment. Arbetet sker 
med en noggrann analys av brister i arbetsmomenten och var den största 
förbättringspotentialen finns vid en specifik verksamhets olika delar. 

Vi arbetar även med att systematiskt överföra kunskap mellan enheterna 
för att få möjlighet att återanvända bra arbetsmetoder. Ett sätt som visat 
sig vara konstruktivt är att låta medlemmar i styrgruppen för NBW-
arbetet vid ett smältverk också ingå i styrgruppen vid ett annat, ett 
utbyte som idag sker mellan exempelvis smältverken Kokkola i Finland 
och Rönnskär i Sverige. 

metoder för att mäta oCh kontrollera vårt arbete
Vid de enheter som arbetat längst med NBW, såsom vid smältverket 
Kokkola, kan man se att ständiga förbättringar och bättre planering har 
gett mycket bra resultat vad gäller produktionsstabilitet och effektivitet. 
Vid Kokkola har produktiviteten förbättrats med 12 procent sedan 
2009. Produktivitetsförbättringar är också ett av de viktigaste målen 
med NBW och grundläggande är förstås att kunna mäta effekterna av 
de insatser som görs. För att mäta effektiviseringen i våra arbetsproces-
ser undersöker vi produktionsvolymen i förhållande till antal anställda 
och använder oss av vedertagna produktivitetstal. För smältverk inne-
bär detta att vi mäter produktiviteten i den processade mängden råma-
terial per anställd. För gruvor gäller mängden anrikad malm per 
anställd. För både smältverk och gruvor gäller också att vi mäter pro-
duktionsstabilitet och därmed flödet av koncentrat genom smältverket 
respektive flödet av anrikad malm genom gruvan. 

utmaning:

ImpLEmENTERING AV NEw boLIDEN wAY

New Boliden Way (NBW) är Bolidenkoncernens organisations- och produktionsfilosofi som beskriver  
hur vi utvecklar Boliden till ett metallföretag i världsklass med utgångspunkt i våra gemensamma 
 värder ingar och vår strävan efter kontinuerliga förbättringar.

GoTT RESULTAT fÖR GRUVpILoT 
Det omfattande projektet NBW vid kristinebergsgruvan är en pilot för övriga 
 gruvor i koncernen och har utgjorts av ett förändringsprojekt för ledningen och 
utveckling av verksamheten i gruvan med målet att höja produktiviteten. Efter 
15 månaders arbete avslutades piloten i december 2010 och de viktigaste för
ändringarna i verksamheten kan nu summeras i:

•  Ett nytt ledningssystem som bygger på mer strukturerade möten och tydligare 
handlings planer finns på plats. 

•  generellt har det skapats mer struktur i verksamheten som tydliggör  roller, 
ansvar och rutiner. 

•  Arbetsledarna tar ett större ansvar för att analysera och förbättra verksam-
heten. En uppföljning av nyckeltal har införts för att upptäcka avvikelser till 
exempel maskinhaveri, underlätta en analys av orsakerna och slutligen se till  
att åtgärder verkställs. 

•  På underhållssidan har även en process för så kallad rotorsaksanalys införts 
för att gemensamt söka orsaken till ett maskinhaveri liksom åtgärder för att 
avhjälpa problemet.

Det goda resultatet av pilotprojektet visar sig nu på flera områden. Förutom att 
ha bidragit till en upp till tio gånger snabbare förbättringstakt i gruvan och en all
män utveckling av metoderna för att identifiera och ta hand om problem, har det 
skett en väsentlig höjning av produktivititen. Vid pilotens utgång hade den höjts 
med cirka åtta procent jämfört med när analysen först gjordes.NBWprojektet vid Kristinebergsgruvan

I projektgruppen ingår från vänster Urban Olofsson, Emil Lundgren, Thomas Theolin, 
Patrik Olsson, Kent Wilhelmsson, Marcus Lineruth, Richard Nyström och Mats  Olsson. 
På bilden saknas Jonas Fjellner och Åke Palldanius.
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även om ett antal av våra produktionsenheter har varit olycksfria flera månader i sträck – i genom
snitt har våra nio operativa enheter haft åtta olycksfria månader – så har vi under 2010 kunnat skönja  
en negativ trend avseende olycksfallsstatistiken.

Att våra medarbetare är och känner sig säkra och friska på sin arbets-
plats är en högt prioriterad fråga för Boliden. En låg sjukfrånvaro och 
en låg olycksfallsfrekvens kan kopplas till högre produktivitet och 
högre motivation hos de anställda. Arbetet med att förankra en stän-
digt när varande säkerhetskultur är under kontinuerlig utveckling med 
målsättningen att förebygga och identifiera de risker och riskbeteenden 
som finns.

nollvisionen understryker allvaret
Inom Boliden, liksom i hela vår bransch, hanteras stora materialflöden, 
höga temperaturer och ofta också hälsovådliga ämnen. En del arbets-
moment är relativt okomplicerade medan andra kräver mycket goda 
säkerhetsrutiner för att skapa en trygg arbetsmiljö. Säkerhetskraven är 
dock alltid höga. Det understryker vi genom vår vision; att vara en 
arbetsplats fri från olyckor. 

I praktiken innebär det att varje enhet ska sträva efter att ha noll olycks-
fall varje månad. Genom att göra riskanalyser och investera i ny teknik 
kan säkerheten förbättras. Men viktigast är och förblir varje enskild med-
arbetares attityd och beteende när det gäller säkerhetsfrågor. Det hand-
lar om att upprätthålla en kultur där medvetenheten om riskerna på 
arbetsplatsen är hög, samtidigt som viljan och verktygen för att göra 
något åt dem finns. Verkligheten visar att det här i högsta grad måste vara 
ett ständigt pågående arbete och att vi aldrig får slå oss till ro. 

Stora förbättringar har gjorts både inom Boliden och inom gruv- och 
smältverksbranschen under de senaste fem åren. År 2005 låg olycksfalls-
frekvensen inom svensk gruv- och mineralindustri på 13,8 olyckor per 
en miljon arbetade timmar (LTI)*. Idag är siffran 10,0. För Boliden-
koncernen är motsvarande siffror 11,9 år 2005 jämfört med 8,2 år 2010. 
* Källa: SveMin

utmaning:

SKApA EN SÄKER ARbETSmILjÖ

För Boliden har en säker arbetsmiljö högsta prioritet och basen för detta är att skapa en stark säkerhets-
kultur. Vi har en nollvision när det gäller arbetsrelaterade olyckor med målet att varje enhet ska sträva 
efter noll olycksfall varje månad. Engagemanget för hälsa och friskvård är stort och vi värnar om friska 
med arbetare genom att systematiskt arbeta med förebyggande åtgärder och rehabilitering. 

sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron har sjunkit från 
4,7% 2008 till 4,0% 2010. låg 
sjuk frånvaro och olycksfalls-
frekvens kan i allmänhet kopplas 
till hög produk tivitet och motiva
tionsgrad hos de anställda.

 Mål
Målet är att koncernen ska ha en 
 sammanlagd sjukfrånvaro på högst 4,0%.

olyCksfallsfrekvens
Antalet olycksfall med frånvaro 
per miljon arbetade timmar (lTI) 
 minskade från 9,1 2008 till 5,5 
2009. För 2010 ser vi dock en 
 uppgång till 8,2.

Målet för koncernens säker hets arbete är  
att samtliga enheter ska sträva efter noll 
olycksfall varje månad.
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måL 2009–2013
•  Bolidenkoncernen har antagit  

en noll vision  gällande olycksfall  
i arbetet, vilket innebär att  samtliga 
enheter ska sträva efter att ha noll 
olycksfall varje månad. 
 

•  koncernen ska ha en sjukfrånvaro 
som är högst 4,0 procent vid 
utgången av 2013 samt att ingen 
enhet ska ligga över 4,5 procent 
sjukfrånvaro.

RESULTAT 2010
•  Olycksfallsfrekvensen visar en ökning från 5,5 per miljon arbetstimmar 2009 till 8,2 2010. Anled

ningen till höjningen är dels en generell uppgång av mindre allvarliga olycksfall, dels på en allvarlig 
incident som inträffade i december vid Aitikgruvan. Sex medarbetare och två entreprenörer befara
des ha utsatts för skadliga doser av röntgenstrålning i samband med ett reparationsarbete och 
stod under läkar observation under ett antal dygn. Olyckan klassificerades senare av myndigheterna 
som en incident, det vill säga 2 på den 7-gradiga INES-skalan (där 1 är avvikelse och 7 är stor olycka). 

•  Sjukfrånvaron på 4,0 procent vid utgången av 2010 är en sänkning jämfört med före gående år. 
Fram till 2013 kommer arbetet att fortsätta med liggande mål i syfte att få samtliga enheter till 
denna nivå.
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friska medarbetare
Friska medarbetare är inte bara positivt för den enskilda individen utan 
påverkar också Bolidens personalkostnader positivt. Genom att mäta 
sjukfrånvaron kan vi se hur friska våra medarbetare är och under de 
senaste fem åren har utvecklingen inom området varit god. Några starkt 
bidragande orsaker till detta är ett systematiskt och förebyggande hälso-
arbete  tillsammans med rehabiliteringsåtgärder för att minska långtids-
sjukfrånvaron. 

att skapa en säker arbetsmiljö
Arbetet med ständiga förbättringar inom hälsa och säkerhet pågår i hela 
koncernen. Alla gruvor och smältverk har rutiner för riskanalyser, avvi-
kelserapportering och skyddsronder, vilka hjälper oss att sätta in effek-
tiva åtgärder för att förebygga olyckor. Vid sidan av investeringar i 
säkrare maskiner och utrustning arbetar vi med ledningssystem enligt 
arbetsmiljöstandarden OHSAS 18001. 

Skyddsronder är ett effektivt verktyg för att upprätthålla goda rutiner 
och en hög standard på arbetsmiljön. Företagets representanter, arbets-
miljöansvariga och de fackliga skyddsombuden genomför i samverkan 
skyddsronder på varje avdelning enligt ett förutbestämt program. 
Under en skyddsrond bedöms ordningen på arbetsplatsen och en över-
syn görs av att lämplig skyddsutrustning används korrekt. Vidare kon-

trolleras att övrig utrustning som brandsläckare, nödduschar och andra 
hjälpmedel fungerar. 

Redan idag sker skyddsronder i närvaro av en representant för den 
lokala ledningen vid respektive enhet. Från och med 2011 utökar vi 
skyddsronderna med representanter ur Bolidens koncernledning i syfte 
att ytterligare öka kunskapen och engagemanget för denna prioriterade 
fråga. 

beteende och attityder ständigt i blickfånget
Boliden har kommit långt, med hjälp av säkra maskiner och arbetsme-
toder, liksom användning av skyddsutrustning, med att förebygga ska-
dor orsakade av fysiska arbetsmiljörisker. Det som dock är svårast att 
förebygga är det som i dagligt tal kallas ”den mänskliga faktorn”, det 
vill säga de olyckor som bottnar i beteende och attityd. Det brister ofta 
i situationer då det är bråttom och man tar sig inte tid att tänka igenom 
konsekvenserna av ett felaktigt utfört arbetsmoment. Den negativa 
trend vi sett under 2010 är en följd av detta. 

viktigt med rutiner
En grundläggande insats vid våra gruvor och smältverk är återkommande 
utbildningsdagar för medarbetarna med fokus på hur de undviker och före-
bygger skador i arbetet, och vikten av att alltid följa skyddsinstruktioner. 

Zinksmältverket odda har uppnått 
milstolpen 15 månader i rad utan 
olycksfall med frånvaro (lti). ett 
målmed vetet arbete med bland 
annat individuella ”säkertjobb 
analyser” ligger bakom framgången.  
som alltid är dock den viktigaste 
framgångsfaktorn att rätt attityd 
och inställning återfinns hos de 
enskilda medarbetarna för att 
uppnå målet om en arbetsplats  
utan olycksfall.

fÖREbYGGANDE åTGÄRDER  
fÖR fRISKA mEDARbETARE
Att hjälpa våra medarbetare att nå ett ökat välbefinnande och förebygga 
uppkomsten av fysiska besvär är viktigt. Ett bra exempel på hur vi arbetar 
hämtar vi från smältverket Bergsöe där medarbetarna erbjuds eget  
gym och en massör som även håller ryggskola och undervisning i hur  
man  håller sig i form. gymmet har öppet dygnet runt och massören  
ger behandlingar och håller undervisning ett par gånger i veckan.

Per Bengtsson (främst), arbetsledare på underhåll, och  
Kim Sandberg, produktionstekniker, tar ett träningspass.
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För att minska beteenderelaterade olyckor har vi infört rutiner som 
underlättar för medarbetarna att upptäcka faror i förväg. Ett sätt att gå 
tillväga är att göra en snabb riskanalys på plats innan man tar itu med 
ett arbetsmoment där risker föreligger. Ett annat sätt är att vi uppmanar 
alla medarbetare att rapportera risker som upptäcks i samband med ett 
arbetsmoment samt de tillbud som inträffar innan en riktig olycka sker. 
Det bidrar till ökad medvetenhet hos alla vilket i sin tur leder till att 
många olyckor bättre kan förebyggas. 

I de fall en olycka sker eller då ett allvarligt tillbud inträffar genom-
för vi granskningsmöten där huvudsyftet är att finna grundorsaken till 
det inträffade för att kunna göra rätt nästa gång. 

Vi vet också att ordning och reda på en arbetsplats är viktigt för att 
undvika olyckor och därför inför vi successivt metoden 5S. Det vill säga 
att på och kring arbetsplatsen Sortera, Systematisera, Städa, Standar-
disera och Sköta om. 

entreprenörer
Bolidens arbetsmiljöarbete omfattar även de entreprenörer som årligen 
anlitas vid enheterna. 

I samband med större underhållsstopp och expansioner kan flera 
hundra entreprenörer vara involverade i arbetet, vilket ställer höga krav 
på organisationen när det gäller att förankra och upprätthålla en god 
säkerhetskultur. Grundläggande är därför den arbetsmiljöutbildning 
som samtliga entreprenörer alltid genomgår innan de tillåts arbeta vid 
någon av anläggningarna. 

fokus på kemikalier 
Exponering för kemikalier är en arbetsmiljörisk som vi uppmärksam-
mat särskilt under 2010. Vi fortsätter med detta arbete även under 2011 
genom att koncernens internrevisioner fokuserar på en säker hantering 
av kemikalier. Vi planerar att granska alla operativa enheters hantering 
av kemikalier från anskaffning till omhändertagande av avfall, och där-
efter lämna förbättringsförslag tillsammans med en presentation av ett 
antal goda exempel som inspiration.

så arbetar vi för att bli ännu friskare
Det systematiska arbetet med hälsa och friskvård vilar främst på de två 
grundpelarna: förebyggande åtgärder och rehabilitering. 

Ett pågående koncernövergripande projekt är en kartläggning av 
skillnaderna mellan våra nio produktionsenheter när det gäller sjuk-
frånvaron. Ambitionen är att hitta modeller som minskar sjukfrån-
varon. Det gör vi genom att försöka förstå orsakerna till en hög eller låg 
sjukfrånvaro för att i nästa steg kunna dra slutsatser om vilka de bidrag-
ande orsakerna till friskare medarbetare kan vara. 

förebyggande initiativ
I likhet med samhället i övrigt präglas en stor del av arbetet inom Boli-
den allt mer av stillasittande moment. Nyttan med fysisk aktivitet för 
bättre hälsa och välbefinnande är därför vid det här laget väl förankrad 
bland Bolidens medarbetare. Ett stort antal förebyggande initiativ görs 
kontinuerligt vilka många gånger har till syfte att identifiera de livsstils- 
och miljöfaktorer som gör att enskilda personer löper en ökad sjuk-
domsrisk. Ett bra exempel på detta är projektet ”Liv och hälsa i Boliden” 
där de medarbetare som vill delta erbjuds en individuell kartläggning 
av hälsotillståndet. Detta leder i sin tur till att var och en får en egen 
handlingsplan med återkommande uppföljning. 

Några goda exempel på initiativ är återkommande ryggskolor, trä-
ningstips, egna gym som är tillgängliga dygnet runt för träning utan 
kostnad, personalmatsalar med hälsomat som specialitet och återkom-
mande ”sluta röka-kampanjer”. 

rehabilitering
Ytterligare en prioritering är det systematiska arbetet med rehabilitering 
efter principen att åtgärderna i första hand ska leda till att medarbetaren 
kan återgå i arbete igen, i första hand till sina tidigare arbetsuppgifter. 
En naturlig del i arbetet blir därför att en nära kontakt med arbetsplat-
sen upprätthålls genom hela rehabiliteringsprocessen. Om en tillbaka-
gång till de tidigare arbetsuppgifterna bedöms som uteslutet undersö-
ker vi möjligheterna till en omplacering till någon annan del av 
verksamheten. 

SÄKERHET UR  
bARNENS pERSpEKTIV
Vad kan man lära sig om säkerhet ur ett barns perspektiv?  
kanske att ingen kan ersätta mamma och pappa, och att inget  
är  viktigare än ”Du är väl frisk när du kommer hem från jobbet?”.  
På detta tema anord nades en teckningstävling för barnen till de  
föräldrar som arbetar vid  kokkola. Resultatet av barnens tankar 
 samlades i en almanacka som delades ut till alla medarbetare. 
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boLIDENS mILjÖANSVAR

Vårt miljöansvar innebär ett ständigt arbete 
med att minska miljöpåverkan av vår verk-
samhet. Vår ambition är att göra mer  
än vad lagar och regler kräver. Genom ett  
systematiskt och framsynt miljöarbete kan  
vi snabbare möta framtida lagar och förvänt-
ningar från olika intressentgrupper.



På samma gång som metaller är nödvändiga för samhällsutvecklingen 
ger utvinningen av metaller ur malm utsläpp till luft och vatten i varie-
rande omfattning. Bolidens miljöansvar innebär därför ett ständigt 
arbete med att minska den miljöpåverkan som vår verksamhet har. 

Våra gruvor och smältverk omfattas av miljölagstiftning och gällande 
miljötillstånd i Sverige, Finland, Irland, Norge och Kanada. Genom 
ett systematiskt och framsynt miljöarbete arbetar vi med ambitionen 
att göra mer än vad lagar och regler kräver. 

Vår grundläggande inställning är att alltid arbeta för att minimera 
vår miljöpåverkan så långt det är möjligt genom att investera i och 
använda bästa tillgängliga teknik och arbetsmetoder. 

utsläpp till luft
Metallutsläppen till luft kommer till största del från smältverkens ven-
tilationsgaser medan svaveldioxidutsläppen i huvudsak kommer från 
de gaser som uppstår i smältprocesserna vid kopparsmältverken Harja-
valta och Rönnskär. 

Framställningen av metaller är mycket energikrävande och det inne-
bär både direkta och indirekta utsläpp av koldioxid. Våra direkta utsläpp 
av koldioxid uppstår framför allt vid förbränningsprocesser i våra smält-
verk samt vid transporter inom både gruvor och smältverk. De indirekta 
utsläppen av koldioxid härstammar från den el vi förbrukar, och står 
för den klart största delen av de totala koldioxidutsläppen. 

utmaning: 

mINImERA UTSLÄppEN TILL LUfT  
ocH VATTEN

Att utvinna och raffinera metaller ger upphov till utsläpp i den omgivande miljön i varierande omfattning. 
Vårt ansvar handlar om att ständigt utveckla nya metoder och göra investeringar som leder till att miljö
påverkan av vår verksamhet kan minimeras. grundläggande för arbetet är de prioriteringar och mål som 
vi sätter inom de områden där vår miljöpåverkan och möjlighet att minska den bedöms som störst. 

måL TILL 2013
(Basår: 2007) Miljömålen är angivna i absoluta tal (kilo eller ton).

•  Utsläpp av metaller1 till vatten ska minska med 25 procent. 

•  Utsläpp av metaller2 till luft ska minska med 25 procent. 

•  Utsläpp av svaveldioxid till luft ska minska med 10 procent. 

•  Utsläpp av koldioxid ska inte öka med mer än 3 procent  
(med  hänsyn tagen till planerade produktionsökningar). 

•  Utsläpp av kväve till vatten ska minska med 20 procent.  

1)  Koppar, zink, bly, nickel, kadmium och kvick silver 
2)  Koppar, zink, bly, nickel, kadmium och arsenik

RESULTAT 2010

•  Utsläpp av metaller till vatten har minskat med 43 procent sedan 2007. 

•  Utsläpp av metaller till luft har minskat med 34 procent sedan 2007. 

•  Utsläpp av svaveldioxid till luft har minskat med 15 procent sedan 2007.

•  Utsläpp av koldioxid har ökat med 11 procent sedan 2007. 

•  Utsläpp av kväve till vatten har minskat med 32 procent sedan 2007.

utsläpp av metaller  
till luft, 2006–2010
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utsläpp av metaller  
till vatten, 2006–2010

utsläpp av svaveldioxid, 
2006–2010

Boliden ligger väl till när det gäller våra uppsatta miljömål. En majori
tet av våra utsläpp ligger långt under de värden som lagen stipulerar 
liksom under de egna målvärdena som satts upp. Det gör oss också 

väl förberedda inför kommande lagstiftning inom miljöområdet. 
Energi förbrukning och utsläpp av koldioxid är en stor utmaning,  
som vi ytterligare kommer att fokusera på för att förbättra.

 Mål  Direkta utsläpp  Indirekta utsläpp
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arbetet med att minska utsläppen till luft
Arbetet med förbättringar drivs både av myndighetskrav och egna mål. 
Generellt kan man säga att förbättringar när det gäller våra utsläpp sker 
genom att vi steg för steg genomför små som stora förbättringar. Vi 
omprövar regelbundet vilka som är våra mest betydande områden för 
miljöpåverkan och analyserar var vi kan åstadkomma förbättringar för 
att sedan sätta mål och avdela nödvändiga resurser. 

För att minska utsläppen till luft investerar vi kontinuerligt i bättre 
teknik, som nya filteranläggningar och scrubbersystem, tillsammans 
med en ständig finslipning av rutiner för och kontroller av befintlig 
teknik. 

När det gäller arbetet att minska utsläppen av svaveldioxid till luft 
handlar det om att så bra som möjligt styra och kontrollera själva smält-
processen utifrån den aktuella råvaran. Det innebär ett ständigt arbete 
med att utveckla och förfina processtyrningen samt metoder för effek-
tivare rening av ventilationsgaser. Resultatet så här långt innebär en 
betydande minskning med 15 procent jämfört med 2007. 

direkta utsläpp av koldioxid
effektivisering
Samtliga gruvor och smältverk arbetar enligt certifierade energi-
ledningssystem, antingen fristående eller som del av ISO 14001.

Förutom de miljövinster som kan nås genom att utsläppen kan mins-
kas, finns även den tydliga kopplingen mellan ökad lönsamhet å ena 
sidan och effektivitet och kostnadskontroll å den andra. I den mån vi 
kan effektivisera produktionen minskar vi i samma stund energiför-
brukningen, vilket i sin tur resulterar i såväl sänkta kostnader som en 
minskad miljöbelastning. Vi arbetar också med att ersätta fossila bräns-
len som kol och koks med pellets i de fall som de används som reduk-
tionsmedel i våra processer. 

Under 2010 har vi även arbetat med att effektivisera tillvaratagandet 
av överskottsvärmen vid smältverken Bergsöe, Harjavalta, Odda samt 
Rönnskär och beräknar att vi lyckats tillvarata cirka 617 GWh för 
internt bruk och har levererat 635 GWh externt.

emissions trading scheme (ets)
EU:s handel med utsläppsrätter för koldioxid, omfattar för närvarande 
smältverken Rönnskär och Bergsöe. De båda smältverken har för peri-
oden 2008–2012 tilldelats utsläppsrätter för 78 909 ton koldioxid. När 
ny lagstiftning avseende tilldelning av utsläppsrätter träder i kraft 2013 
kommer Bolidens samtliga smältverk att omfattas och gruvorna att 
beröras i olika utsträckning. Detta kommer självklart att få konsekven-
ser i form av högre kostnader för våra direkta utsläpp och högre elpriser 
generellt. 

För att hantera förväntade effekter har vi bildat en projektgrupp med 
extern och intern expertis. Med fokus på den kommande lagstiftning-
ens konsekvenser bygger denna grupp bland annat upp ett system för 
övervakning och kontroll av de exakta koldioxidutsläppen. 

transporter
Den främsta möjligheten att minska koldioxidutsläppen vid transpor-
ter ligger i valet av transportslag. Transporter inom gruvområdet sker 
huvudsakligen med dieselfordon medan cirka 70 procent av transpor-
terna av metallkoncentrat och andra smältmaterial sker med fartyg eller 
tåg. Transporterna av färdiga metaller från smältverken till kunderna 
eller terminaler i Europa sker främst med fartyg och tåg, ofta med 
omlastning till lastbil den sista sträckan fram till kunden. 

För att förbättra upphandling av vägtransporter arbetar vi utifrån en 
modell som tydliggör de krav vi ställer på transportleverantörer avse-
ende arbetsmiljö, trafiksäkerhet och miljöpåverkan. Kraven specificerar 
exempelvis kör- och vilotider, hastigheter, miljöanpassat körsätt och 
miljöklassning av motorer. Modellen signalerar även till transportleve-
rantörerna inom vilka transportområden som vi successivt kommer att 
höja våra krav. Det ger oss en möjlighet att påverka deras framtida for-
donsbeställningar mot mer miljövänliga alternativ.

Under 2011 genomför vi en kartläggning av våra externa transporters 
koldioxidutsläpp samt risknivån för godset under transporten. Syftet 
är att göra det enklare för oss framöver att välja transportalternativ med 
så liten miljöpåverkan som möjligt. 

indirekta utsläpp av koldioxid
Bolidens indirekta koldioxidutsläpp härstammar från den el vi förbru-
kar. Elenergins ursprung avgörs av den så kallade nationella energimix 
som finns i respektive verksamhetslands elnät. Det innebär att vatten-
kraft är den huvudsakliga energikällan vid de svenska och norska pro-
duktionsenheterna. I Finland produceras elen främst från kärnkraft 
och förnybara energikällor. I Irland kommer cirka 90 procent från fos-
sila bränslen, främst gas. 

Boliden är med i flera organisationer för att i ett större perspektiv 
verka för energieffektivisering och hållbara energilösningar i form av 
gemensamma industrisatsningar i egen kraft. Tillsammans med ett antal 
elintensiva svenska industriföretag bildade vi 2005 bolaget BasEl, som 

boLIDENS  
ENERGIANVÄNDNING
av koncernens totala kostnader står energi för cirka 17 pro
cent. under 2010 uppgick energianvändningen till totalt 18,4 
(16,5) miljoner gigajoule (gj). elkraft står för cirka 13,3 miljo
ner gj av denna förbrukning, eller cirka 3,7 tWh  vilket motsva
rar ungefär 1 procent av den totala elförbrukningen i norden. 

utmaningen med att nå målet för koldioxid utsläpp ligger till 
stor del i svårigheten med att minska utsläppen vid anläggning
arna utan att samtidigt minska produktionen. beroende på 
expansionen i aitik och kallare vinterklimat än normalt ökade 
bolidens energiförbrukning under 2010 med totalt 11 procent 
jämfört med basåret 2007. 
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driver projekt som ska öka en långsiktig tillgång på el till konkurrens-
kraftiga priser. Genom BasEl har Boliden ett engagemang i vindkraft-
projektet VindIn vilket hittills resulterat i vindkraftsparken Skutskär 
och  Trattberget. Målet är att 2012 ha tillstånd för och påbörja projekt 
med en sammanlagd produktion på 1 TWh per år. Utfallet för 2010 är 
30 GWh. Boliden har också ett engagemang i Industrikraft AB i syfte 
att utveckla ny kraftproduktion i Sverige, med fokus på kärnkraft.

Fennovoima är en aktör på den finska energimarknaden som ägs 
gemensamt av ett antal energiintensiva industriföretag och ett stort antal 
lokala elbolag. Bolidens ägarandel är 5 procent. I början av juli 2010 gav 
Finlands riksdag tillstånd för energibolaget att påbörja bygget av ett nytt 
kärnkraftverk. Enligt planerna ska verket vara igång senast 2020. När 
det nya kärnkraftverket startar kommer delägarna att få den el de behö-
ver till självkostnadspris i förhållande till sin andel i bolaget. 

utsläpp till vatten
Av Bolidens metallutsläpp till vatten kommer cirka 75 procent från 
smältverkens reningsanläggningar. Eftersom reningsverken även renar 
allt regnvatten som faller på industriområdet måste de ha stor kapacitet 
och ständig övervakning och optimering av processerna. De resterande 
cirka 25 procenten står våra gruvor för i form av utsläpp från vatten-
reningsverk och från sandmagasin vid gruvornas anrikningsverk. En 
viktig del i att minska utsläppen till vatten är att i så stor utsträckning 
som möjligt recirkulera processvatten. Under 2010 recirkulerades nära 
60 procent av den totala volymen processvatten på 339 miljoner kubik-
meter. 

När det gäller Bolidens utsläpp av kväve till vatten står gruvbryt-
ningen för drygt 75 procent, och kvävet härrör då i första hand från 
sprängmedel och hanteringen av dem. En liten del härrör från guldlak-
ning där kväve utgör en restprodukt. Övriga knappa 25 procent kom-

mer från zinksmältverket i Kokkola. Under åren 2011–2013 har vi kom-
pletterat våra miljömål med en sänkning av utsläpp av kväve till vatten 
med 20 procent jämfört med 2007.

arbetet med att minska utsläppen till vatten
När det gäller att förbättra våra reningstekniker handlar det om att all-
tid arbeta enligt principen att rena så nära källan till utsläppet som 
möjligt. Smältverkens reningsverk utsätts till och från för hård belast-
ning framför allt vid nederbördsrika perioder. Därför har en utbyggnad 
av kapacitet skett vid det befintliga vattenreningsverket i zinksmält-
verket Odda och ett nytt reningsverk tagits i bruk i kopparsmältverket 
Harjavalta – en kapacitetsökning som är av största vikt för att vi ska 
kunna nå vårt utsläppsmål. 

Vi arbetar för närvarande med att kartlägga de kväveflöden och 
kväve föreningar som verksamheten ger upphov till. Syftet är att utreda 
vad som styr halterna samt vilka åtgärder som både är tekniskt möjliga 
och ekonomiskt rimliga, som kan vidtas för att minska kväveutsläppen. 
Ett par åtgärder som hitills identifierats är vikten av att en kontinuerlig 
teknisk förbättring sker av sprängmedlet liksom av rutiner i samband 
med sprängning. 

Att ha tydliga rutiner för att hantera en incident är nödvändigt för 
att värna vår egen miljöprestanda, liksom att se till att det finns resurser 
för att gå till botten med både källan och underleverantör för att säkra 
kvaliteten på vår råvarutillförsel. Även om utsläpp till vatten för 
 Bolidens del oftast handlar om metaller och kväve inträffar till och från 
också incidenter med oljespill i de flesta fall orsakade av ett bristande 
underhåll. Oljespill är också något som kommer att granskas extra noga 
vid kommande internrevisioner som fokuserar på just kemikalier. För-
utom att kontrollera hantering och lagring. 

NYTT RENINGSVERK 
RENAR DAGbRoTTET  
I mAURLIDEN
Maurliden är en av gruvorna i det mineralrika 
 Skelleftefältet och togs i drift i början av seklet. 
Brytningen av komplexmalm sker i dagbrott, som 
har fördjupats i omgångar, och 2011 beräknas 
årsproduktionen kunna uppgå till 300 000 ton 
malm. Det gruvvatten som kräver rening kommer 
främst från dagbrottet, från omgivande diken och 
slag. Ett viktigt bidrag för att leva upp till begräns
ningsvärden med krav på att mäta utsläppsmäng
den per metall, istället för som tidigare i mängd-
belopp för alla metaller, är det nya reningsverket 
vid Maurliden Östra som togs i drift 2010.

moT måLET ATT mINSKA 
ENERGIANVÄNDNINGEN 
mED 10 pRocENT
Vid smältverket Odda har man ingått ett avtal med det 
norska statliga företaget Enova, som stödjer det energi-
sparande projektet, om att spara 67 gWh (basår 2007) 
under perioden 2008–2012. Det motsvarar cirka 10 
procent av Oddas totala energiförbrukning.

Vid 2010 års utgång hade en minskning av energiför
brukningen skett med 10,2 gWh, bland annat genom att 
rörledningar med bristande isolering åtgärdats och att 
värmeåtervinning installerats i kompressorerna. Men 
det handlar också om att involvera medarbetarna i arbe
tet och lyfta värdet av små vardagsinsatser för att 
minska förbrukningen. 

Totalt är ett 70-tal energibesparande projekt i omlopp 
vars effekter under kommande år kommer att kunna 
mätas i en minskad energiförbrukning. 
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Stora framsteg har gjorts i Aitik när det gäller återvinningen av process
vatten och därmed en sänkning av den relativa vattenförbrukningen. 

Den tillgängliga delen av den magasinerade vattenvolymen i sandmaga
sinet har utökats genom minskad infrysning av vatten vintertid. Något 
som åstadkommits genom att pumpvägen för anrikningssanden kortats 
då anrikningsverket förlagts närmare sandmagasinet. Man har också 
ökat vattenflödena vid högre produktionsnivåer. Sammantaget gör detta 

att mer värme tillförs magasinet i form av vatten som värmts upp i 
anriknings processen. 

Vidare har processen för uttaget av returvatten från klarningsmaga-
sinet ändrats, från att tidigare ha gått via ett överfallsutskov till att pum
pas. Det nya upplägget med direktpumpning medför att uttaget av vatten 
från klarningsmagasinet kan anpassas utifrån anrikningsverkets behov 
och förväntas därmed sänka den relativa vattenförbrukningen. 

EffEKTIVARE SYSTEm fÖR åTERVINNING AV VATTEN
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Att driva gruvor och smältverk innebär så gott som alltid stora föränd-
ringar i landskapsbilden. Magasin, som används för deponering av 
anrikningssand, för rening av processvatten samt som vattenmagasin, 
eller dessa i en kombination kan nog sägas tillföra den mest drastiska 
förändringen på miljön. För Boliden handlar det om att med noggrann 
planering, övervakning och uppföljning hantera de förändringar som 
sker i den fysiska miljön på ett ansvarsfullt och kontrollerat sätt.

Bolidens totala markinnehav är på cirka 18 850 (18 900) hektar.Under 
2010 återställdes/efterbehandlades 38 hektar medan 239 hektar togs i 
bruk. Totalt hade Boliden vid utgången av 2010 knappt 5 700 hektar i 

bruk som ännu inte återställts. Av Bolidens produktiva skogsarealer har 
8 procent avsatts som naturvårdsareal. För att främja ett ansvarsfullt 
skogsbruk är vår skog FSC-certifierad. 
 
så arbetar vi
Markvård och efterbehandling av gruvområden som nått slutet av sin 
produktionsmässiga livslängd är en del av Bolidens verksamhet och 
ansvar. Vårt efterbehandlingsprogram syftar till att minska påverkan på 
omgivande markområden och på den lokala biologiska mångfalden. 
Boliden har även ett ansvar för nedlagda gruvområden. 

utmaning: 

bEGRÄNSA påVERKAN  
på DEN fYSISKA mILjÖN

Boliden behöver tillgång till stora markarealer för att kunna genomföra prospektering, gruvbrytning och 
byggen av sandmagasin och dammar. Med det följer också ett ansvar för markvård och efterbehandling 
av gruvområden såväl kontinuerligt som när de har nått slutet av sin produktionsmässiga livslängd. 

grundläggande för vårt arbete med dammar är att verka för minimal 
påverkan på omgivningen avseende säkerhet och miljö, vid såväl utform
ning som under och efter en damms operativa tid. Boliden har sedan 
 början på 2000-talet arbetat med dammsäkerhet i enlighet med SveMin’s 
riktlinjer för dammsäkerhet, gruvRIDAS. Dessa riktlinjer är i grunden ett 
verksamhetssystem för dammsäkerhet vilket syftar till att sätta nivån på 
dammsäkerhetsarbetet i förhållande till dammarnas konsekvensklass. 
Det finns fyra konsekvensklasser 1A, 1B, 2 och 3. klassningen bygger på 
den skada som skulle orsakas om dammen gick till brott. Dammar tillhö
rande konsekvensklass 1A skulle orsaka den största skadan och dammar 
tillhörande klass 3 den lägsta skadan. Boliden förvaltar dammar i samt
liga konsekvensklasser. Varje operativ enhet med egna dammar har en 
dammsäkerhetsansvarig och en dammdriftansvarig. Dessutom finns en 
koordinator så kallad (RIDAS-ansvarig) med ansvar för att kontrollera att 
alla enheter tillämpar gruvRIDAS i dammsäkerhetsarbetet.

Beroende på konsekvensklassning utförs tillsyn och kontroll på dam
marna med olika intervall. En damm tillhörande konsekvensklass 1 ronde
ras till exempel dagligen, inspekteras minst fyra gånger om året, besiktas 
av extern besiktningsman vartannat år och vart tionde år utförs en för
djupad dammsäkerhetsutvärdering. En klass 2-damm ronderas fortlö
pande, inspekteras två gånger per år,besiktigas vart tredje år och en 
 fördjupad dammsäkerhetsutvärdering görs vart femtonde år. Dessutom 
finns olika riktlinjer för instrumentering av dammar beroende på vilken 
konsekvensklass de tillhör.

Boliden bedriver kunskapsöverföring mellan de olika enheterna i form 
av månatliga telefonmöten med de dammdriftansvariga vid respektive 
enhet. En till två gånger om året hålls möten med erfarenhetsöverföring 
mellan enheterna och externa föredragshållare. Dessa möten ambulerar 
mellan de olika enheterna.

DAmmSÄKERHET bASERAT på EGENKoNTRoLL ocH TILLSYN

Deponering av avfallssand på Ryllshyttemagasinet i Garpenberg.
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Den framtagna långtidsplanen hjälper oss att systematisera arbetet med 
tillsyn och arbetet med riskanalyser för varje gruvområde. Utmaningen 
är främst att skaffa sig den kunskap som krävs för en korrekt riskbe-
dömning, som i sin tur ligger till grund för att rätt åtgärder prioriteras 
och planeras. Därför kommer vi som ett komplement till långtidspla-
nen att göra ytterligare fördjupade studier av ett antal av de nedlagda 
gruvområdena. Det handlar om att säkerställa att vi gör rätt priorite-
ringar av både objekt och åtgärder genom att förbättra rutinerna för 
hur vi beräknar utsläpp och gör riskvärderingar.

För de dammar som tjänat ut i sin roll som deponi, reningsanlägg-
ning eller vattenmagasin handlar det om att säkra att den är långsiktigt 

stabil. För att ytterligare utveckla och förbättra markvård och efterbe-
handling samarbetar vi ofta med universitet, forskningsinstitut och 
andra organisationer.

en långtidsplan för efterbehandling 
Boliden har en strategisk plan som sträcker sig minst tio år för efterbe-
handling av ett antal prioriterade nedlagda gruvområden med plane-
rade åtgärder och avsatta pengar. Vid utgången av 2010 hade samman-
lagt 928 (677) MSEK avsatts för efterbehandling av både gruvområden 
och smältverk.

Syftet med Bolidens efterbehandlingsprogram är att minska påverkan på 
omgivande markområden och på den lokala biologiska mångfalden. Det 
handlar om att minska risken för såväl miljön som för människors hälsa, 
nu och i framtiden. 

Målsättningen är att alltid använda bästa tillgängliga teknik följt av en 
kontinuerlig uppföljning och utvärdering av det arbete som utförts. De 
vanligaste metoderna för att förhindra syrenedträngning och vittring av 
materialet är våttäckning, förhöjd grundvattentäckning samt kvalificerad 
moräntäckning. Avgörande för vilken metod eller kombination av metoder 
som används är den specifika platsens förutsättningar, såsom infiltra
tion, vattenströmningar, nivå på grundvattenyta med mera. 

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla nya alternativ för efterbe
handling, vilket gör att många insatser vid äldre nedlagda gruvområden 
handlar om att komplettera gårdagens tekniker för efterbehandling med 
dagens. Efterbehandling sker också löpande under pågående gruvbryt
ning. Ett exempel är Maurliden Östra, som invigdes så sent som i augusti 
2010. Där ska en successiv efterbehandling av gråbergsupplaget ske 
årligen med hjälp av kvalificerad moräntäckning. En liknande efterbehand
ling sker också vid gråbergsupplaget i Aitik. 

Ett annat exempel är den nyligen godkända efterbehandlingsplanen för 
gillervattnet, ett sandmagasin i Bolidenområdet. Efterbehandlingen av 
gillervattnet kommer att i huvudsak ske med vattentäckning. De delar av 
magasinet som har sand i dagen kommer att efterbehandlas med två 
olika metoder, kvalificerad moräntäckning och förhöjd grundvattenyta. 
Syftet med efterbehandlingen är att minimera syretransporten till anrik
ningssanden och därmed minimera vittring och uttransport av metaller. 
Detta genomförs med angivna metoder där bla grundvattennivån och 
fluktuationer i nivå styr vilken metod som ska appliceras. Efterbehand
lingsprojektet kommer att vara ett av de större som Boliden genomfört. 
gillervattnet ligger i sin tur i anslutning till det nya sandmagasinet, 
hötjärnsmagasinet. Efterbehandlingen av det nya magasinet är redan 
 planerad och kommer när det tjänat ut att ske i form av vattentäckning. 

återställda områden
Bolidens ambition med efterbehandlingen av gruvområden är att åter
ställa områdena så att de åter blir en del av det omgivande landskapet.  
Ett första steg är att skapa försöksytor där vi gynnar en viss biologisk 
mångfald eller bevakar områden där nya biotoper skapats. Det handlar 
även om gröngöring i form av gräs, blommor och andra växter. I området 
Simonstown nära Taragruvan håller man till exempel på att restaurera 
omgivningen med hjälp av en kilometerlång häckplantering. Nya häckplan
teringar med inhemska växtslag ingår i efterbehandlingsarbetet vid fyll
nadsmaterialtäkten Simonstown Borrow Pit. Projektet omfattar nyplante
ring av häckar med en sammanlagd längd av 2,6 km. Stängslet behövs de 
första åren för att skydda växterna från att betas av boskap och andra 
djur. Boliden samverkar med flera kommuner för att nyttja rötslam från 
de kommunala reningsverken. Rötslam utgör en resurs för både grön-
göring och efterbehandling. Det ger framför allt näring till jorden, det 
 binder fukt och skyddar mot erosion. Vidare samverkar Boliden med vissa 
universitet för att utveckla efterbehandlingsmetodiken och för närva
rande pågår ett flertal forskningsprojekt inom vår verksamhet.

Nya häckplanteringar ingår i efterbehandlingsarbetet vid fyllnadsmaterialtäkten Simonstown 
Borrow Pit i närheten av gruvan Tara i Irland. På bilden ses en liten del av projektet med sand
magasinet i bakgrunden.

EfTERbEHANDLING  
AV GRUVomRåDEN
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De restprodukter som uppstår i Bolidens gruvbrytning, anrikning och 
vidareförädlingen vid smältverken utgörs av gråberg, anrikningssand, 
slagg, slam och stoft. Restprodukter, som vid utsläpp eller felaktig han-
tering kan medföra hälso- och miljörisker, måste återanvändas, återvin-
nas eller deponeras ansvarsfullt och korrekt. De lagstadgade gränsvär-
dena för ämnesinnehåll i såväl avfall som produkter ändras med tiden. 
För oss handlar det därför om att ständigt ligga i framkanten i arbetet 
med att avgöra om en restprodukt kommer att klassas som avfall på 
längre sikt och hur vi då omhändertar avfallet redan nu.

sträva efter kretslopp
Behovet av råvaror till smältverksindustrin är redan stort och kommer 
med största sannolikhet att fortsätta växa ytterligare i framtiden. Att 
förfina såväl kretslopp och utbyte mellan anläggningar som återvin-
ningen av restprodukter, är en förutsättning för att bruket av sekundära 
råmaterial ska kunna öka. Vi vet redan att det som är avfall för en part, 
kan vara en råvara för en annan inom eller utanför koncernen. 

så arbetar vi med avfallshantering 
Export av avfall för deponi eller återvinning regleras av omfattande 
lagstiftning. Därutöver har vi utarbetat egna rutiner för kontroll och 
uppföljning av mottagaren för att säkerställa att hanteringen sker på 
ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.

På samma sätt som Boliden tar emot andra metallföretags restpro-
dukter och utvinner metaller ur dem, sänder vi i vår tur restprodukter 
till andra företag för utvinning. Sammantaget innebär det att mängden 
slutavfall, som behöver deponeras, kan minimeras. I första hand försö-
ker vi hitta interna lösningar för att återvinna eller deponera restpro-
dukterna. Gråberg och anrikningssand används för att fylla igen 

utbrutna bergrum i underjordsgruvor. Gråberg används även som fyll-
nadsmassa eller ballast vid anläggning av vägar. Anrikningssand pum-
pas också till de konstruktioner som kallas sandmagasin som ligger i 
nära anslutning till anrikningsverken. Sanden deponeras i dammarna, 
medan vattnet återvinns för användning i processen. Sandmagasinen 
fungerar även som vattenreservoarer. 

Det finns många exempel på vårt interna kretslopp av avfall och 
restprodukter, som i stora drag följer principen att de sänds till den 
produktionsanläggning som på bästa sätt kan återvinna dem. Koppar-
haltig slagg från smältverken skickas exempelvis till gruvornas anrik-
ningsverk där metallinnehållet utvinns ytterligare en gång för att sedan 

utmaning: 

ANSVARSfULL HANTERING AV AVfALL

En ansvarsfull och effektiv hantering av avfall leder till såväl miljömässiga som ekonomiska fördelar.  
En både komplex och återkommande fråga som vi måste förhålla oss till är vad som anses vara avfall 
idag och vad som kan ses som avfall senare. För Boliden är därför avfallshantering en framtidsfråga 
redan idag.

NÄR AVfALL SLUTAR  
ATT VARA jUST AVfALL
för att ett avfall ska sluta vara ett avfall måste följande 
 kriterier uppfyllas: 
•  Substansen eller objektet måste kontinuerligt användas för 

särskilda syften.
•  En marknad eller en efterfrågan finns för en sådan substans 

eller ett sådant objekt. 
•  Substansen eller objektet uppfyller de tekniska kraven för det 

specifika syftet och möter gällande lagstiftning och standarder 
applicerbara på produkter.

•  Användningen av substansen eller objektet leder inte till några 
miljö- eller hälsorisker. 

Källa: EU:s Waste Framework Directive

LåNGTGåENDE fÖRbEREDELSER fÖR  
SLUTfÖRVARING VID RÖNNSKÄR
Enligt en förändring i den svenska avfallslagstiftningen 2005, måste processavfall med viss 
kvicksilverhalt slutförvaras under jord. Vid Rönnskär har därför under ett par års tid en utred
ning av olika alternativ för slutförvaring pågått, vilken nu förordar en lösning där processavfallet 
förvaras i berggrunden direkt under smältverket. Borrkärnor från borrningar under smältverket 
visar att berget är av god kvalitet och uppfyller de krav som ställs för ett djupförvar. Det hela 
kommer dessutom att bli en helhetslösning med plats för djupförvaring av andra typer av pro
cessavfall som genereras årligen vid smältverket. 

En ansökan till miljödomstolen lämnades in i slutet av maj 2010 och under handläggningstiden 
fortsätter det förberedande arbetet. Bland annat utförs nya provborrningar för att ytterligare 
undersöka bergets egenskaper samt förprojektering för rampöppningens läge. Rampen kommer 
i så fall att utgöras av en tre kilometer lång tunnel i lutning 1:8 som går ner till ett förvarsdjup på 
350 meter. Om miljötillståndet ges, beräknas det planerade rampbygget att ta cirka tre år.

Bilden visar en idéskiss över hur det 350 meter djupa underjordsförvaret  
kan se ut. Transportrampen blir cirka 3 kilometer lång och förvarsutrymmet 
cirka 300 000 kubikmeter.

Mötesplats

Ventilations
schakt

3,5 möh, 
marknivå
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återföras i produktion. Från blysmältverket Bergsöe skickas blyhaltigt 
stoft till Rönnskär som återvinner bly ur det. Vidare levererar Rönnskär 
till Bergsöe en restprodukt innehållande bly och antimon som återvinns 
på Bergsöe. Zinkhaltigt filterstoft från kopparsmältverket Harjavalta 
skickas till Kokkola för återvinning av zink. Dessutom använder Rönn-
skär bly- och silverslagg från Kokkola som råvara för sin bly- och silver-
framställning. 

I de fall som en restprodukt sänds externt försäkrar vi oss om att det 
hanteras korrekt och säkert bland annat genom att göra externa revi-
sioner hos mottagaren av avfallet. Någon ersättning för att upparbeta 
avfallet betalas heller aldrig ut förrän arbetet är slutfört, vilket motver-
kar att avfallet skulle bli liggande obearbetat. 

Till följd av en ny lagstiftning måste processavfall med viss kvicksil-
verhalt slutförvaras under jord. Av den anledningen pågår sedan några 
år planering för var sådant avfall ska placeras. Avfallet från Rönnskär 
planeras att slutförvaras i berggrunden direkt under smältverket. Den 
kvicksilverproduktion som skett vid smältverket i Kokkola upphörde 
i november 2010. 

projekt för kontroll och koordinering av avfall delvis i mål
Vi arbetar sedan 2009 i ett koncernövergripande projekt för bättre 
kontroll och koordinering av avfall och under 2010 gjorde vi en total 
inventering av allt avfall som vi producerar och hanterar. Syftet är att 
inrätta och utveckla rutiner, hitta nya samordningsvinster och vara 
proaktiva inför kommande lagstiftning. 

Ur inventeringen kunde tre kritiska områden identifieras: jarosit från 
zinksmältverken, slam från vattenrening vid Rönnskär och Boliden-
området, samt gråberg från Aitik. Dessa områden kommer nu att utre-
das mer i detalj av våra forsknings- och utvecklingsavdelningar i syfte 
att leda fram till konkreta projekt för att bättre hantera avfallet. 

samarbeten grundläggande för utveckling inom området
Samarbeten och utbyte av kompetens mellan våra enheter och med 
externa aktörer är grundläggande för att kunna utveckla återvinning 
och kretslopp. Det är av stor vikt att en branschgemensam syn på ansvar 
och etisk hantering skapas, där tydliga krav i affärsavtal liksom kontrol-
ler och uppföljning på plats är viktiga verktyg för att minska risken att 
någon part längs värdekedjan brister i ansvar. 

Boliden deltar aktivt i EU-arbetet med att utveckla standarder för 
att kategorisera gruvavfall. Arbetet sker dels genom vår branschorgani-
sation, dels genom samarbetsprojekt med universitet och forsknings-
institut. 

Genom branschorganisationen har Boliden bland annat engagerat 
sig i revisionen av EU-direktivet Waste of Electrical and Electronic 
Equipment. Syftet är att utveckla en standard för en effektiv och ända-
målsenlig hantering av elektriskt och elektroniskt avfall, och därmed 
förebygga föroreningar och begränsa utsläpp.

Avfall: gråberg och anrikningssandgruva anrikningsverk

Anrikningssand pumpas 
också till de sandmagasin 
som ligger i nära anslutning 
till anriknings verken.  Sanden 
deponeras i magasinen, som 
också fungerar som vatten-
reservoarer.

gråberg och anriknings
sand används för att fylla 
igen utbrutna bergrum i 
underjordsgruvor. gråberg används även som 

 fyllnadsmassa eller ballast vid 
anläggning av vägar. 

Vattnet återvinns för 
 användning i  processen.

Från zinksmältverken Odda och 
Kokkola skickas koppar haltigt 
avfall till Rönnskär och harjavalta, 
som återvinner koppar ur det. 

Bergsöe skickar blyhal
tigt stoft till Rönnskär. 
Bergsöe skickar skär
sten till Odda för slut-
förvaring i bergrum.

Rönnskär skickar rest-
produkt innehållande bly 
och antimon till Bergsöe.

kopparhaltig slagg från smältverken skickas till gruvornas anrikningsverk där metall
innehållet utvinns ytterligare en gång för att sedan åter föras i produktion.

bly och silverslagg 
från kokkola skickas 
som råvara till Rönn
skär för bly och 
silver framställning.

Zinkhaltigt filterstoft 
från kopparsmält-
verket harjavalta 
skickas till Kokkola för 
återvinning av zink.

mATERIALfLÖDEN mELLAN oLIKA ENHETER
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Boliden satsar 1,3 miljarder SEk för att utöka återvinningen av elektronikskrot vid kopparsmält
verket Rönnskär. De nya anläggningarna, ett kaldoverk och tillhörande anläggning för material
hantering, beräknas kunna vara i drift vid årsskiftet 2011/2012 och då öka Rönnskärs kapaci
tet för behandling av elektronikskrot, från dagens 45 000 ton till 120 000 ton per år. 

Omvärldens behov av återvinning är stort då efterfrågan på och användning av produkter som 
innehåller elektronik ständigt ökar. Samtidigt blir produkternas livslängd allt kortare tillsammans 
med att lagstiftning för insamling och hantering av elektronik skärps. Miljövinsterna är uppen
bara, och återvinning är en bra affär för Boliden.

Patrik Anderssom från Ursviken lämnar in en gammal dator 
på kommunens återvinningsstation. Efter förbehandling kan 
metallerna i datorn återvinnas på Rönnskär.

STÖRST I VÄRLDEN på åTER VINNING  
AV ELEKTRoNIKSKRoT
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boLIDENS EKoNomISKA ANSVAR

bolidens verksamhet, mål och strategier 
påverkar och berör många människor, ibland 
hela samhällen. Det är därför av stor vikt för 
oss att föra löpande dialoger med myndigheter, 
närboende, organisationer och andra som 
berörs av verksamheten. bolidens ambition är 
att fortsätta ta ett stort ansvar för och ytter-
ligare bidra till en positiv ekonomisk och social 
utveckling i samhället. 



Boliden skapar lönsamhet och värden genom att utvinna mineraler och 
producerar högkvalitativa metaller kostnadseffektivt och miljöanpas-
sat. För 2010 uppgick försäljningsintäkterna till 36 716 (27 635) MSEK. 
Genom att föra en löpande dialog med våra intressentgrupper åstad-
kommer vi ett informationsutbyte som hjälper oss att se och förstå de 
förväntningar som finns på oss. Samtidigt ger det oss möjlighet att visa 
omvärlden vad vi gör och hur vi arbetar. 

medarbetare
Kostnader som kan relateras till Bolidens omkring 4 400 medarbetare 
i fyra länder utgörs främst av löner, arbetsgivaravgifter och andra skatter 
samt avsättningar till pensioner. Det sammanlagda värdet av löner och 
ersättningar till anställda under 2010 uppgick till 2 330 (2 245) MSEK.

Via det vinstandelssystem som instiftades 2007 och som omfattar 
samtliga medarbetare, görs avsättningar i form av vinstandelar när 

avkastningen på sysselsatt kapital når tio procent. Maximal avsättning 
(25 000 SEK/ heltidsanställd) görs när avkastningen på sysselsatt kapi-
tal når 20 procent. Utfallet från 2010 innebar full avsättning för med-
arbetarna.

Dialogen och samarbetet med våra medarbetare och de fackliga 
organisationerna är av stor betydelse för vår organisationsutveckling. 
Dialogen med våra medarbetare består bland annat av årliga medar-
betarsamtal, förslagsverksamhet och den återkommande medarbetar-
undersökningen ”My Opinion”. Dialogen med våra fackliga företrä-
dare förs på olika nivåer inom koncernen. Bolidens Work Council 
(BWC) är Bolidens övergripande fackliga organ och består av repre-
sentanter från olika enheter. BWC är därmed en viktig spridare av 
företags kulturen.

utmaning: 

EN poSITIV EKoNomISK ocH SocIAL 
påVERKAN på LoKALSAmHÄLLET

Vår verksamhet berör och påverkar många människor, ibland hela samhällen. Med en aktiv och löpande 
dialog med våra intressentgrupper vill vi understryka den vikt vi lägger vid ökad transparens och informa
tionsbyte. Bolidens ambition är att fortsätta ta ett stort ansvar för och ytterligare bidra till en positiv 
ekonomisk och social utveckling i samhället.

VÄLbESÖKT fAmILjEDAG VID HARjAVALTA 
En solig höstlördag 2010 slog harjavalta upp sina portar för en familjedag då över 260 
anhöriga passade på att göra ett besök vid smältverket. Syftet med dagen var att informera 
om verksam heten och låta besökarna med egna ögon se hur tillverkningen går till. Efter en 
inledande säkerhetsfilm utrustades samtliga med såväl hjälmar som reflexvästar. För att 
fånga barnens intresse fick de ett eget fabrikspass på vilken de kunde samla märken från 
rundvandringens olika stationer, och för den som samlat in alla väntade vid dess slut en  
liten överraskning. 
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aktieägare oCh investerare
Bolidens policy är att en tredjedel av nettoresultatet ska delas ut till 
aktieägarna över en konjunkturcykel. För 2010 föreslår Bolidens styrelse 
årsstämman en utdelning på 5 (3) SEK per aktie vilket motsvarar 34,6 
procent av årets nettoresultat. Mer om Bolidens finansiella nyckeltal 
och ekonomiska utveckling finns i årsredovisningen för 2010.

Årsstämman är en av kanalerna för dialog med ägare och investerare. 
Därtill håller vi regelbundna investerar- och analytikermöten samt 
kapitalmarknadsdagar. 

investeringar
För att kunna växa investerar Boliden betydande belopp i att utveckla 
de befintliga gruv- och smältverkstillgångarna samtidigt som vi driver 
prospekteringssatsningar. De investeringar som Boliden gjorde under 
2010 uppgick sammanlagt till 2 996 MSEK. Våra satsningar i prospek-
teringsverksamheten uppgick till 229 MSEK och under 2010 uppgick 
total avsättning till 928 MSEK. 

kunder oCh leverantörer
Bolidens samarbetspartners kan grovt delas in i kunder och leverantörer. 
Cirka en tredjedel av Bolidens zinkförsäljning går till stora stålverk som 
använder zink för rostskydd av galvaniserad tunnplåt. Bolidens kop-
parkunder är i huvudsak tillverkare av valstråd, kopparstänger och kop-
parlegeringar, som i sin tur säljer sina produkter till byggnads-, elektro-
nik- och fordonsindustrierna.

Bolidens leverantörer delas i sin tur in i två kategorier: de vi köper 
gruvkoncentrat och sekundär råvara ifrån och de vi köper alla övriga 
insatsvaror och tjänster ifrån inklusive logostik. Valet av leverantörer 
påverkar både Bolidens lönsamhet och hållbarhetsarbete och är därför 
en fråga som behandlas på högsta ledningsnivå. 

Boliden arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla och systema-
tisera arbetet med att utvärdera våra samarbetspartners. Samverkan och 
dialog är våra primära verktyg när det gäller att tillsammans med dem 
påverka branschen att åstadkomma förbättringar avseende socialt och 
miljömässigt ansvarstagande. En dialog som anpassas utifrån respektive 

UTVÄRDERING AV AffÄRSpARTNERS
Boliden inledde 2010 ett arbete med att metodiskt utvärdera hur företagets affärspartners  
i sina verksamheter tar hänsyn till hållbarhetsfrågor. Syftet är att få till stånd en dialog med 
våra partners om hur vår bransch på ett övergripande plan kan åstadkomma förbättringar 
avseende socialt och miljömässigt ansvarstagande. Målet är att vi och våra partners lever  
upp till internationella krav och standarder vad gäller etik och företagsansvar. Detta kommer  
i sin tur att leda till att risker i samband med inköp och försäljning av råmaterial, inklusive 
 åter vinningsmaterial, biprodukter och avfall, kan minimeras.

Utvärderingarna med avseende på hållbarhet sker i första hand i form av enkäter och 
senare riktade revisioner baserade på kriterier vi utformat med UN global Compact 10 
 principles samt IlO- och ISO-standarder som grund. 

Utvärderingsenkäterna och mer information kring arbetet med affärspartners ur ett 
 hållbarhetsperspektiv finns på Bolidens webbplats: www.boliden.com

I början av 2010 överskred zinksmältverket Odda sitt gränsvärde för utsläpp av bly till 
 vatten. Undersökningar visade att problemet låg i förhöjda blyhalter i flusspat eller kalcium-
fluorid, ett mineral som utgör råmaterial i tillverkning av aluminiumfluorid, trots att bifogade 
analyscertifikat visade normala värden. 

Några av Bolidens medarbetare reste till Marocko och flusspatgruvan Samine, som i 
många år levererat råvaran till Odda. På plats genomfördes en revision av miljö- och arbets-
miljöprestanda vid sidan av en noggrann genomgång av den faktiska avvikelsen i råvaran.  
Det hela resulterade i en revisionsrapport med ett antal förbättringsförslag samt en lista  
med aktiviteter som företaget Samine åtagit sig att genomföra. Revisionen gjorde det möjligt 
för Boliden att vidta åtgärder för att förhindra upprepning och därmed säkra en stabil 
 produktion av aluminiumfluorid i Odda.

Etikrådet samordnar Första till Fjärde AP-fondernas arbete med miljö- och etik-
frågor. Syftet är att gemensamt driva en positiv förändring i utländska företag 
som kopplas till kränkningar av internationella konventioner för miljö och 
mänskliga rättig heter. just bolag med gruvverksamhet utmärker sig i många 
fall genom ett bristande ansvarstagande när det kommer till sociala frågor och 
miljöfrågor. 

– För att bättre informera oss om hur svenska aktörer inom gruvbranschen 
både resonerar och agerar i dessa frågor har vi tagit initiativ till en direktdialog 
med bland annat Boliden. En dialog som ger oss en bättre förståelse för hur 
svårig heterna ser ut och vilka krav som är rimliga att ställa, säger Nadine Viel 
lamare, analytiker vid Första AP-fonden och ordförande i Etikrådet. 

Som en del i denna dialog besöktes i slutet av oktober 2010 Aitikgruvan av 
ett antal representanter från Etikrådet. Förutom en övergripande genomgång 
av Aitiks gruvverksamhet kunde man på plats följa produktionsprocessen, lik
som samtala med medarbetarna kring hållbarhetsfrågor.

– Boliden är ett bra exempel på hur man adresserar och hanterar svåra frå
gor och har kommit långt när det gäller att föra en dialog med berörda parter i 
lokalsamhället. kunskaper som vi nu tar med oss i våra fortsatta dialoger med 
ickesvenska gruvbolag, säger Nadine Viel lamare. Ser man på gruvbranschen 
ur ett internationellt perspektiv ligger den största utmaningen i att höja lägsta
nivån för vad man ska kunna förvänta sig av ett gruvbolags hänsynstagande i 
hållbarhetsfrågor. Etikrådet på besök vid Aitikgruvan.

INTRESSENTDIALoG Som GRUND fÖR VIKTIGT KUNSKApSUTbYTE
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samarbetsrelation men med den grundläggande ambitionen att mini-
mera risker i samband med inköp och försäljning av råmaterial, inklu-
sive återvinningsmaterial, biprodukter och avfall. 

Vi arbetar metodiskt med att kontrollera och följa verksamheten hos 
leverantörer och kunder med kontinuerliga kontakter under kontrakts-
tiden, vid förnyelse av kontrakt och vid återkommande kundrevisioner. 
Därtill kundnöjdhetsundersökningar då kundernas synpunkter och 
förslag på förbättringar samlas in och lagras i en innovationsdatabas.

samhället
Boliden för en kontinuerlig dialog med myndigheter på lokal, regional, 
nationell och internationell nivå. Frågor som rör lagstiftning följs noga 
och vi medverkar aktivt i diskussionen kring möjliga konsekvenser av 
ny eller ändrad lagstiftning. Vi har även ett löpande samarbete med en 
rad bransch- och frivilligorganisationer inom metallbranschen kring hur 
vi bör agera för att främja metallföretagens industriella förutsättningar. 
På många av våra verksamhetsorter är Boliden den största arbetsgivaren. 

Det innebär att vi har förutom våra egna medarbetare, även har en rela-
tivt stor indirekt påverkan på den lokala sysselsättningen och det lokala 
näringslivet genom ökad köpkraft och ökat underlag för viktiga sam-
hällstjänster. Vår ambition är att genom dialog och samverkan öka kän-
nedomen om och delaktighet i vår verksamhet. För att bygga upp goda 
relationer håller vi dialogmöten med närboende och övriga som berörs. 
Bolidens gruvor och smältverk tar ofta emot besök från skolor och uni-
versitet, politiker, samarbetspartners samt av turister och anhöriga. 

Lokalt engagemang i form av stöd till och samarbeten med ideella 
organisationer och föreningar är ännu ett sätt för Boliden att bidra posi-
tivt till de områden där vi är verksamma. Engagemanget riktas i första 
hand mot lokala idrotts- och kulturevenemang, skolor och sjukhus, ofta 
med anknytning till barn och ungdom. Bolidens gruvor och smältverk 
sponsrade lokala aktiviteter med omkring 5,5 MSEK under 2010.

oDDA SATSAR på mUSIK
Vid Odda har man bland annat valt att sponsra närområdets 
kulturevenemang i form av ett årligt engagemang i  hardanger 
Musikfest med kammarmusiken i en framträdande roll och 
bluesfestivalen Odda blues.

boLIDEN på SKIDoR
I november 2010 kom världseliten på längdskidor till gällivare för att köra  premi ären 
på världscupsäsongen. Som en av huvudsponsorerna skänkte Boliden bland annat 
ett pris i form av en silvertacka till den kvinnliga tävlande som stod för en  prestation 
utöver det vanliga. Inte helt oväntat gick priset till skiddrottningen  Charlotte kalla 
som tog en andra plats i premiären.

UTbYTE mELLAN SpoRTEN 
ocH ARbETSLIVET
I Sverige sponsrar Boliden bland annat ishockey laget Skellefteå 
AIk och damfotbollslaget Sunnanå Sk.  Sponsringen bygger till 
stora delar på ett samarbete och utbyte mellan Boliden och de 
två sportföreningarna. årligen bjuds elitspelarna in till studie
besök vid  Renströmsgruvan och Rönnskärsverken för att få en 
ingående introduktion till verksamheten. Föreningarna och 
 Boliden samsas även i riktade aktiviteter och ett gemensamt 
engagemang riktade mot barn och ungdomar och i aktuella 
samhälls frågor. 
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1924  guld upptäcks vid Fågel myren. Det Norske Zink kompani 
A/S bildas.

1925  Västerbottens gruvaktiebolag och Skellefteå gruv aktiebolag 
bildas.

1928  Uppförandet av Rönnskärsverken påbörjas.

1929  Zinkproduktion startar vid Odda. Det första malm tåget till 
Rönnskär avgår från Boliden den 24 september.  
Ivar  kreuger blir ägare till 90 procent av aktierna i Boliden.

1930  Produktion startar vid smältverket Rönnskär.

1931  De båda gruvbolagen Västerbottens och Skellefteås 
 gruv aktiebolag slås samman till Bolidens gruvaktiebolag.

1933 Ett ädelmetallverk byggs på Rönnskär.

1936  kopparsmältverket i Imatra, (som senare skulle bli 
 harjavalta) Finland tas i drift.

1940  Produktion påbörjas i kristine berg.

1941  Driftstart av kopparelektrolysverket i Björneborg.

1942  Blyverk uppförs på Rönnskär. Paul Bergsöe & Son AB bildas 
i landskrona.

1943  Den 96 kilometer långa linbanan mellan kristineberg och 
Boliden står klar. Tenn- och blysmältning startar i Bergsöe.

1944  kopparsmältverket Imatra flyttas från östra Finland till 
 nuvarande lokalisering i harjavalta.

1945  kopparproduktion inleds i harjavalta.

1949 Flashsmältningsmetoden införs i harjavalta.

1952  Svavelsyrafabrik byggs på Rönnskär för att tillvarata de 
svavel dioxidhaltiga skorstensgaserna.

1953  Tara Exploration and Development Company grundas  
i kanada. Invigning av Bergsöes blyhall.

1954  Anrikningsverket på Rönnskär läggs ned och ett nytt tas  
i drift i Boliden.

1955  Världens djupast belägna järnväg – mellan gruvorna 
 långsele och Boliden – står klar.

1957  Boliden förvärvar gruvan i garpenberg från Zinkgruvor AB.

1958  Nytt elektrolysverk står klart på Rönnskär.

1960  Produktion av nickelkatoder startar i harjavalta.

1962  Tara inleder prospektering på Irland.

1964  Boliden köper hälften av aktierna i det norska zinksmält-
verket Det Norske Zinkkompani A/S (Odda).

1967  Bolidengruvan läggs ned. 

boLIDENS HISToRIA I KoRTHET

Boliden har under 90 år varit en del av svensk industris framväxt. I Sverige var det brist på inhemskt 
 producerad koppar och andra icke-järnmetaller under första världs kriget. Regeringen uppmuntrade 
 prospektering i Skellefteåområdet i norra Sverige och 1924 hittades guld vid den avlägset belägna 
 Fågelmyren. Fyndet blev grunden till dagens Boliden.
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1968  Verksamheten i Aitik startar.

1969  Driften startar vid zinksmältverket i kokkola. Tara bedriver 
prospektering i Navanområdet.

1970  Aluminiumfluorid börjar produceras i Odda. Tara upptäcker 
den stora fyndigheten av zink och bly på Irland.

1977  Produktionen startar i Tara.

1979  Boliden köper Paul Bergsöe & Son.

1980  Utbyggnad av Aitik, till en kapacitet från åtta till tolv Mton malm.

1981  Driften börjar vid ”nya” Aitikgruvan.

1985  Rönnskär får Europas längsta elektrolyshall, 365 meter.

1987  Trelleborg AB förvärvar aktiemajoriteten i Boliden.

1988  Boliden får ett spanskt dotterbolag, Apirsa Sl. Aitik byggs 
ut. guldtacka nr 40 000 gjuts på  Rönnskär.

1990  Anrikningsverket i Boliden byggs ut och moderniseras. 

1991  lagerhall för batterier byggs i Bergsöe.

1993  kopparpendeln börjar  transportera kopparkatoder från 
Skellefte hamn till Elektrokoppar i helsingborg.

1995  harjavalta byggs ut, kopparproduktionen ökar med 60 pro
cent och nickelproduktionen med 200 procent.

1996  åkulla Östra, nära Boliden, blir den största nya guldfyndig-
heten i Sverige på 70 år.

1997  Boliden etablerar huvudkontor i Toronto. Aktien listas på 
fondbörserna i Toronto och Montreal.

1998  Den spanska gruvan los Frailes stängs efter att dammen 
brustit. Beslut fattas om expansionen Rönnskär +200 – en 
investering på 1,9 miljarder kronor. Direktlakningsmetoden 
implementeras i kokkola.

1999  Driften återupptas vid los Frailes. 

2000  Nickelverksamheten i harjavalta säljs. Maurliden, den 28:e 
gruvan i Bolidenområdet öppnas. Nya Rönnskär invigs.

2001  En fjärde utbyggnad görs i kokkola, kapaciteten ökas till 
260 000 ton per år vilket gör det till ett av världens största 
zinksmältverk.

2002  Tara förvärvar Nevinstown malmkropp och startar SWEX
projektet.

2003  Boliden förvärvar Outokumpus gruv- och smältverksenheter 
och avyttrar verksamheterna Fabrication och Teknikförsälj
ning till Outokumpu.

2004  New Boliden skapas genom strukturaffären med Outo
kumpu. Arbetet inleds med att skapa  Bolidens nya strate
giska plattform – The New Boliden Way. Modernisering sker 
av zinksmältverket i Odda. Ny fyndighet, kvarnberget, upp
täcks i garpenberg.

2006  Beslut fattas att investera i expansion av Aitikgruvan. En helt 
ny blyhall invigs i Bergsöe.

2007  guldtacka nummer 50 000 gjuts på Rönnskär.

2010  Den utbyggda gruvkapaciteten i Aitik tas i drift. Dessutom 
påbörjades arbetet med att bygga ut elektronikskrothante
ringen i Rönnskär. gruvan Maurliden Östra tas i drift.
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en1 materialanvändning enhet 2010 2009 2008 2007 2006

Total koncentratavverkning ton 1 858 200 1 794 500 2 004 600 1 960 100 1 999 300

Övrigt material ton 708 200    505 500  598 200     469 300    564 700

Total materialanvändning ton  2 566 000     2 300 000     2 603 000     2 429 000    2 564 000

en2 återvunnet material och användning av avfall som material
återvinningsgrad procent 10 10 10 10 12

en3–7 energianvändning och energieffektivitet
Direkt energianvändning baserad på primära energikällor gj 4 720 000 4 565 000 5 024 000 4 621 000 4 456 000

Indirekt energianvändning baserad på inköpt elektricitet MWh 3 661 000 3 253 000 3 414 000 3 393 000 3 431 000

Indirekt energianvändning baserad på inköpt värme MWh 148 000 139 000 159 000 187 000 68 500

Värmeåtervinning, intern användning MWh 617 000 484 000 – – –

Värmeåtervinning, extern försäljning MWh 635 000 586 000 675 000 638 000 628 000

Total energianvändning gj 18 432 000 16 775 000 17 886 000 17 510 000 17 055 000

Specifik energianvändning gj/tn 12,20 11,46 11,82 11,08 10,77

en16–18 utsläpp av växthusgaser
Direkta utsläpp ton 510 000 486 000 473 000 413 000 385 000

Indirekta utsläpp, inköpt elektricitet ton 398 000 356 000 357 000 384 000 395 000

Indirekta utsläpp, inköpt värme och ånga ton 6 000 5 000 – 24 000 13 000

Totala utsläpp av koldioxid ton 913 000 848 000 830 000 822 000 792 000

Specifika utsläpp av koldioxid ton 0,605 0,579 0,549 0,520 0,500

Icke-förnybara källor ton 390 000 375 000 407 000 397 000 370 000

en8–10, 25 vattenanvändning
Totalt vattenuttag m3 140 280 000 134 790 000 133 970 000 125 170 000 144 610 000

Total volym återanvänt vatten m3 198 300 000 185 120 000 187 250 000 37 100 000 36 680 000

Andel återanvänt vatten, % procent 141 137 140 30 25

en21 utsläpp till vatten
Total volym utsläppsvatten m3 116 530 000 109 160 000 137 250 000 135 000 000 119 070 000

Utsläpp av metall till vatten (Cu+Zn+Pb+Ni+Cd+hg) ton 16 14 29 28 25

Utsläpp av kväve, N-tot ton 199 225 283 294 295

en20 utsläpp till luft
NOX ton 480 520 440 500 460

NOX, indirekta utsläpp från bränslen och sprängmedel ton 230 210 160 60 20

SOX ton 6 8501) 6 930 8 260 8 070 7 890

SO2, indirekta utsläpp från bränslen ton 59 37 31 13 9

Metallhaltigt damm ton 67 60 79 84 102

Utsläpp av metall till luft (Cu+Zn+Pb+Ni+Cd+As) ton 23 21 23 35 35

en22 avfall
Farligt avfall, totalt ton 722 000 664 000 719 000 691 000 728 000

Varav avfall till extern användning, bearbetning eller återvin
ning

ton 3 300 2 800 600 18 500 22 000

Varav avfall till extern deponi ton 1 100 1 100 500 – –

Icke-farligt avfall, totalt ton 362 000 406 000 486 000 216 000 160 000

Varav avfall till extern användning, bearbetning eller återvin
ning

ton 59 600 53 600 67 500 68 600 2 100

Varav avfall till extern deponi ton 700 1 100 1 300 1 300 1 300

gråberg, totalt ton 29 270 000 32 380 000 25 082 000 24 671 000 20 466 000

gråberg för interna konstruktionsändamål ton 3 811 000 2 507 000 6 305 000 5 516 000 2 655 000

lagring av gråberg för framtida användning ton 5 892 000 16 643 000 2 746 000 1 069 000 9 844 000

gråberg, extern försäljning ton 107 000 72 000 155 000 – –

Anrikningssand, totalt ton 26 304 000 22 814 000 22 171 000 22 394 000 23 050 000

Anrikningssand för interna konstruktionsändamål ton 1 278 000 1 309 000 10 837 000 1 341 000 1 357 000

en28 böter och avvikelser
Betydande böter antal 1 – 1 – –

Monetärt värde av betydande böter SEk 75 000 – 2 341 000 – –

en30 kostnader och investeringar för miljöskydd
TOTAlT MSEk 210 166 112 99 130

Personalrelaterade MSEk 32 32 26 29 27

Externa MSEk 38 30 34 33 24

Avsättningar för efterbehandlingskostnader MSEk 118 76 30 25 18

Investeringar relaterade till utveckling av verksamhetens 
EhSQ 

MSEk 182 236 219 126 34

en23 markanvändning 
Påverkad under redovisningsperioden hektar 239 735 305 216 6

Efterbehandlad under redovisningsperioden hektar 38 22 3 2922) 55

la7 olycksfall, sjukfrånvaro och dödsfall
Olycksfallsfrekvens (olycksfall per en miljon arbetade timmar) frekvens 8,2 5,5 9,1 9,9 11,2

Sjukfrånvaro procent 4,0 4,2 4,7 4,6 5,0

1)  Utöver denna siffra tillkommer 630 ton svaveldioxid från den nya svavelsyraanläggningen i Kokkola, som Boliden tog i drift i maj månad 2010.Från och med nästa år kommer rapporteringen från den anläggningen  
att ingå i rapporteringen. Målet för minskade svaveldioxidutsläpp kommer att kvarstå oförändrat på 10%, men siffran för basåret 2007 kommer att justeras upp med 643 ton baserat på historiska utsläpp från svavelsyra
anläggningen och en rimlighetbedömning. Anläggningen har i genomsnitt släppt ut 726 ton per år perioden 2007–2010.

2) Den faktiska återställda arealen är 8 ha. Den höga siffran kommer av nya mätningar som är genomförda i Aitik, som innebar uppdaterade siffror för redan återställd areal.
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anrikningssand Den restprodukt utan värde som återstår 
efter att metallinnehållet avskilts i anrikningsprocessen. Sanden 
kan pumpas tillbaka under jord och användas som återfyllnings-
material i de utbrutna bergrummen, eller deponeras i särskilda 
 anläggningar.

anrikningsverk En anläggning där man genom mekanisk 
och/eller kemisk behandling av malm extraherar och framställer 
ett koncentrat av de värdefulla mineralerna.

basmetaller De vanligast förekommande metallerna såsom 
koppar, bly och zink med flera.

dagbrott En brytningsmetod för ytnära fyndigheter där ofyn
digt berg avlägsnas så att malmen friläggs.

diffus damning Damning är stoft och partiklar från våra 
 produktionsprocesser som virvlas upp och sprids med vinden till 
omgivningen. Damning uppstår särskilt i samband med trafik och 
materialhantering.

ehsQ Bolidenenheternas arbete med frågor som rör miljö, 
 hälsa, säkerhet och kvalitet (EhSQ).

ets (Emission Trading Scheme) EU:s system för handel med ut
släppsrätter för koldioxid och en hörnsten i unionens klimatpolitik. 
Systemet anger en högsta tillåten utsläppsnivå och låter aktörer 
köpa och sälja utsläppsrätter under denna nivå. 

flotation Vid flotation skiljer man olika mineralslag åt genom 
att få dem att flyta upp (flotera) i ett skum.

flusspat Mineral av kalcium och fluor. Flusspat används bland 
annat vid tillverkning av glas och keramiska material. Inom Boliden 
används den för att tillverka aluminiumflourid.

fsC Miljöcertifiering som innebär ett åtagande att bedriva skogs
bruk i enlighet med de godkända standarder som fastställts av 
 Forest Stewardship Council. Det är en oberoende, internationell 
medlems organisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt 
ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens 
 skogar.

iso International Organisation for Standardisation. Standarder 
finns för bland annat miljöstyrning (ISO 14001) och kvalitet  
(ISO 9001).

kaldoteknik/kaldougn kaldoteknik är en svensk process 
som har utvecklats i samarbete mellan Boliden och Domnarvets 
jernverk. kaldougnar används för smältning av blykoncentrat, 
elektronikskrot och andra råmaterial innehållande ädelmetaller.

konCentrat/slig Den produkt som är resultat av separering 
av ekonomiskt värdefull mineral i en malm från dem som saknar 
ekonomiskt värde genom exempelvis malning och flotation,  
så att halten av de värdefulla mineralerna ökas väsentligt.

lakning lakning innebär att man kemiskt löser upp metaller  
för att sedan selektivt utvinna dessa ur laklösningen. Metoden 
 används framför allt vid utvinning av ädelmetaller.

legering ämne som har metalliska egenskaper och är sam
mansatt av två eller flera kemiska grundämnen varav minst ett  
är en metall.

metallaskor Finfördelade slagger från metallframställning 
och raffinering.

metallinnehåll De mängder koppar, zink, bly, guld och  
silver som finns i exempelvis koncentrat.

ohsas Occupational health and Safety Assessment Series, 
 ledningssystem för arbetsmiljö.

sekundära råmaterial Olika typer av material varifrån 
 metaller kan återvinnas, exempelvis elektronik- och annat metall
skrot, metallaskor, slagger, stofter och uttjänta blybatterier.

slagg Produkt som uppstår vid olika typer av metallurgiska 
 reaktioner och som huvudsakligen består av oxider.

smältmaterial Råmaterial till smältverk, främst metallkon
centrat men även skrot, askor och andra återvinningsmaterial.

smält oCh elektrolysverk En anläggning där metallråva
ran bearbetas för att avskilja metaller från orenheter med hjälp av 
reaktioner vid höga temperaturer eller elektrokemiska processer.

speCifika utsläpp Avser de totala utsläppen dividerat med 
tonnage av den totala metallproduktionen i gruvor och smältverk.

tellur Ett halvmetalliskt sällsynt grundämne med halvledar
egenskaper som ofta har sitt ursprung i kopparfyndigheter. Tellur 
används som legeringsämne i specialstål och halvledare i solceller.

utsläpp Utsläpp är ämnen som lämnar våra slutna 
produktions system och kommer ut i den omgivande miljön.

vinnova En svensk statlig myndighet som arbetar med inno-
vationer kopplade till forskning och utveckling.

ädelmetaller I motsats till basmetaller; guld, silver, platina, 
palladium med flera.
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om RAppoRTEN

Bolidens hållbarhetsredovisning för 2010 är den sjätte i ordningen som 
beskriver vårt sociala, miljömässiga och ekonomiska ansvars tagande.  
I årets tryckta version väljer vi att berätta om Bolidens hållbarhetsarbete 
med utgångspunkt i ett antal utmaningar som vi identifierat och prio-
riterat. Utvecklingen inom dessa områden sätts i relation till och mäts 
mot uppställda sociala mål, miljömål och finansiella mål. Hur vi arbe-
tar med utmaningarna illustrerar vi genom att lyfta fram exempel från 
verksamheten vid koncernens olika enheter. Hållbarhetsredovisningen 
omfattar alla Bolidens enheter om inget annat anges och ansvarig för 
respektive delområde har tagit fram underlaget till avsnitten.

På www.boliden.com finns en traditionell redovisning av vårt hållbar-
hetsarbete enligt den internationella rapporteringsstandarden Global 
Reporting Initiative, GRI G3. Här presenterar vi en tabell med korsre-
ferenser till GRI- indikatorerna som visar i vilken utsträckning vi följer 
standarden. Vår bedömning är att vi nått rapporteringsnivå B i ett tre-
nivåsystem från A till C. Hållbarhets redovisningen är inte granskad av 
extern part. 

Hållbarhetsredovisningen går även att ladda ned i sin helhet på Boli-
dens webbplats www.boliden.com. För mer information om våra mät-
metoder, definitioner eller andra rikt linjer, kontakta Bolidens informa-
tionsavdelning. 
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mETALLER fÖR DET moDERNA SAmHÄLLET

Metaller behövs och fi nns i stort sett överallt i våra liv. På samma gång som 
metaller är nödvändiga för samhällsutvecklingen, påverkar produktionen av 
dem vår omgivning. För Boliden innebär detta förhållande såväl utmaningar 
som möjligheter. 

Den största utmaningen är att tillgodose det ökande metallbehovet på ett 
sätt som  minimerar den negativa påverkan på människa och miljö. En stor del 
av vår styrka ligger i mångårig erfarenhet och kompetens inom framställning 
av bas- och ädelmetaller genom prospektering, gruvdrift, smältverksamhet 
och åter vinning. Det gör det möjligt att konti nuerligt utveckla nya tekniker och 
metoder som kan bidra till hållbarhetsarbetet inom vår industri.

Tryckt på Galerie Art Gloss som är PEFCcertifi erad vilket innebär att produkten till minst 70% består av fi brer som kommer från ett hållbart skogsbruk.
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