GRUVMÄTARE
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– ett spännande yrke!
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Branschen behöver dig!
Gruvbranschen i Sverige är på stark frammarsch. Gruvor
i drift ökar produktionen och nya gruvor öppnar. För att
klara expansionen behövs fler behöriga gruvmätare!

Gruvkartan
Vid varje gruva ska det finnas en gruvkarta. Gruvkartan
utgör underlag för all planering i gruvan men är också en
viktig handling för redovisning av utförda bergarbeten till
Bergsstaten. Bergsstaten är ett särskilt beslutsorgan inom
myndigheten SGU (Sveriges geologiska undersökning),
som är landets expertmyndighet i frågor som rör berg, jord,
grundvatten och mineralhantering.

Vad gör en gruvmätare?
Det är gruvmätarna som upprättar gruvkartan. Med moderna mätinstrument mäter gruvmätaren in alla utförda
bergarbeten i gruvan. Uppgifterna redovisas sedan på
gruvkartan.

– Jag heter Therese
Edlund och jag har jobbat med gruvmätning i
Zinkgruvan i två år. Jag
tycker jobbet är intressant och omväxlande. Nu
ska jag komplettera min
gymnasieutbildning med
mätteknik och geologi vid
Bergsskolan i Filipstad
och söka behörighet som
gruvmätare.

Hur blir jag behörig gruvmätare?
För att bli behörig gruvmätare och därmed ansvarig för
gruvmätning och redovisning av gruvkartan till Bergsstaten
ska du vara godkänd av SGU. För att bli godkänd fordras
kunskaper i mätteknik, geologi och gruvlagstiftning. Teorin
kan läsas vid exempelvis Bergsskolan i Filipstad. Utöver de
teoretiska kunskaperna ska du även ha arbetat ett antal år
med mätning i gruvor eller vid liknande arbetsplatser, till
exempel tunnelarbeten.

– Jag heter Anders Berg
och arbetar vid LKAB i
Kiruna. Jag är utbildad
mätningsingenjör och
har bland annat jobbat
på Metria och Banverket.
Hösten 2009 läste jag
geologi vid Bergsskolan i
Filipstad och blev behörig
gruvmätare 2010.

Vill du veta mer, hör av dig till:
Peter Åkerhammar
018-17 92 96
utredare, SGU 			

– Jag heter Mattias Westerlund. Jag är utbildad mätningstekniker från KY-utbildningen i Kramfors. Efter utbildningen har jag
arbetat på Skanska och NCC. Nu jobbar jag som gruvmätare vid
LKAB i Malmberget. Jag ska komplettera min utbildning med
geologi och söka behörighet som gruvmätare.

Jan Krey
studierektor, Bergsskolan i Filipstad

0590-162 72

Uno Sparr
behörig gruvmätare, Tyréns AB

010-452 31 89

SveMin
08-762 67 55
Ingår i Industriarbetsgivarna och är en branschförening
för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige.

