Innovationsagenda
Bergslagen
Ny smart teknik och grön energiomställning
- en stor möjlighet för mineralindustrin i Bergslagen

Foto tillhörande Epiroc Rock Drills AB.

FÖRORD
Samhället förändras just nu i en rasande takt. Digitalisering, teknikutveckling
och grön omställning är trender som på ett eller annat sätt påverkar alla. Det
många däremot inte känner till är att grunden och en förutsättning för den
gröna energin och den nya elektroniken, är råvaror såsom olika typer av metaller. Utan tillgång till både basmetaller och sällsynta jordartsmetaller kommer
utvecklingen att stanna av.
Det är just därför vi tror på Bergslagens framtid. Vi har gruvor som drivs hållbart, stora och innovativa industrier, framstående universitet och en stark vilja att
skapa ett centrum för gruv- och mineralindustrin – som kan göra skillnad både
regionalt, nationellt och globalt.
Epiroc, Zinkgruvan, Örebro universitet och Alfred Nobel Science Park har
tillsammans med andra aktörer i Bergslagen redan börja ta de första stegen mot
att vara en del av denna omställning. Innovationsagendan du just nu läser är ett
exempel.
Metaller är en viktig förutsättning för ett hållbart samhälle och därför är vi övertygade om att Bergslagen kommer att spela en väldigt viktig roll i utvecklingen
av framtidens välfärd.
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2.

SAMMANFATTNING
Den pågående globaliseringen, urbaniseringen, digitaliseringen och framför allt energi- och teknikomställningen påverkar oss i Bergslagen. För att bibehålla och utveckla välstånd behöver vi fortsätta att
utveckla konkurrenskraften, både nationellt och i regionen Bergslagen. Behovet av mer och fler metaller
och mineraler växer, bl a på grund av befolkningsökningen, framväxten av en stor medelklass i tidigare
mycket fattiga länder och inte minst omställningen av energisystemen. Här i Bergslagen har vi kompetensen, möjligheten och viljan att vara med i utvecklingen och i vissa fall leda den.
Teknisk utveckling har alltid varit betydelsefull för att skapa långsiktig hållbarhet, ekonomiskt, socialt
och ekologiskt. Bergslagen tillhör en av de mest innovativa regionerna i Europa. Christopher Polhem
och Alfred Nobel är två exempel på historiska banbrytare. Under hela 1900-talet blev det goda samarbetet mellan svensk gruvindustri och teknikleverantörer av största vikt för gruvföretagens överlevnad
och teknikleverantörernas tillväxt från lokala aktörer till ledande globala leverantörer inom sina specifika
produktområden. Företag som ABB, Epiroc (tidigare Atlas Copco) och Sandvik, med en bas i Bergslagen, har lyckats ta fram nya produkter som ligger i teknikens framkant, även i tekniksprång och sedan
haft förmågan att sälja produkterna globalt, efter de lokala förutsättningarna.
Bergslagen har en lång tradition av att utveckla sina naturtillgångar som skog, vattenkraft samt metalloch mineralutvinning. Bergslagens DNA ger idag många starka fördelar. Bland dem är:
• Bergslagens geologiska potential och traditioner inom gruv- och mineralnäringen.
Bergslagen har ett stort antal företag i regionen inom denna sektor, som är framgångsrika lokalt
och globalt.
• Bergslagen har flera universitet och högskolor med hög kompetens inom flera centrala
forskningsområden för att ta fram framtidens ännu mer hållbara teknik, inte minst i en smart
energiomställning.
• Bergslagen har också politiskt stöd för ökad prospektering av nya metall- och
mineralfyndigheter inom regionen.
Örebro universitet har styrkeområden som digitalisering, automatisering och autonoma system samt
styrkor och innovationer inom miljökemi med tillämpningar inom gruvavfall och förorenad mark. I ett
unikt samarbete, har aktörer i regionen (Örebro universitet, Region Örebro län, Epiroc och Lundin
Mining) kraftsamlat för att ännu starkare utnyttja de lokala och regionala fördelarna.
Som ett regionalt komplement till SIP STRIMs nationella forsknings- och innovationsagenda har projekt
’Digital Mining Hub Bergslagen’ arbetat fram ’Innovationsagenda Bergslagen’ för att adressera de specifika utmaningar och möjligheter som är knutna till Bergslagen samt format en vision för Bergslagen
2030:
• Bergslagen – Världsledande inom säkerhet, automation och miljömässig hållbarhet.
• Bergslagen – Centrum för samverkan, innovationer, FoU, kompetens och utbildning.
• Positiv opinion och samhälleligt stöd för gruvnäringen.
Med utgångspunkt i globala trender inom råvarusektorn samt risker kan vi konstatera att det finns goda
förutsättningar för en fortsatt aktiv satsning på svensk gruv- och mineralindustri som en resurs. Svensk
teknik, forskning och innovation ligger i framkant för att på ett hållbart sätt bryta de råvaror som behövs
för såväl ny elektronik, fossilfri fordonsflotta som för den framtida energiomställningen. Den svenska regeringen stödjer aktivt innovationer och etableringar av testbäddar. Innovationsprogrammet SIP STRIM
2, som löper under 2017– 2020, med en budget från Vinnova på SEK 100 miljoner och som tillsammans
med ytterligare minst SEK 100 miljoner från industrin får en total budget på SEK 200 miljoner. Även EU
satsar aktivt på forskning och innovation inom råvarusektorn, särskilt då växande handelshinder gjorde
det svårt att få tillgång till sällsynta jordartsmetaller och ”kritiska mineralers” betydelse och påverkan på
modern elektronik och för hela samhällsekonomin.

3.

Bergslagen är en innovativ del av Sverige, speciellt när det gäller robotik, Automation/Artificiell Intelligens och miljöteknik med efterbehandling av gruvors restprodukter. Forskningen är i framkant och
samverkan med industrierna för bra testbäddar finns. Geologin har stor potential – vi har råvarorna,
både primära och sekundära resurser, inte minst när det gäller de sällsynta jordartsmetallerna som
är avgörande för IT och förnybar energi. Vi befinner oss centralt demografiskt, har infrastruktur
samt leverantörer och underleverantörer i världsklass. Bergslagen är en attraktiv miljö, det
finns en stark positiv attityd och vilja att stärka mineralbrytningen och gruvindustrin i regionen.
Innovationsagenda Bergslagen satsar på fem prioriterade områden:
1. Ett starkt kluster med fokus på samverkan för intressenterna inom värdekedjan i
gruv- och mineralindustrin.
2. Småskaliga gruvor för att stärka innovationskraften och utveckla ny teknik för att
underlätta en hållbar metall- och mineralutvinning.
3. Teknik AI/Automation för att stötta teknikskiftet tillsammans med innovativa
gruvbolag som Boliden och Zinkgruvan och ta fram viktiga testbäddar med
världsledande teknikleverantörer som Epiroc och ABB tillsammans med
Örebro universitet.
4. Kompetens- och klustersamverkan ska vara en aktiv partner för att
stärka kompetensen och underlätta kompetensförsörjningen inom
gruvindustrin bl a genom aktiv samverkan med universiteten.
5. Kunskap om gruvors betydelse och nödvändighet bland
allmänheten med mål att agera som en faktabaserad
kunskapsplattform för att stärka allmänhetens
kunskap och uppfattning om gruv- och
mineralindustrins betydelse för vår
välfärd och framtid.
En aktivitetslista är prioriterad med
avsikten att genomföra ett stort
antal aktiviteter under en
finansierad tvåårsperiod.

Foto tillhörande Zinkgruvan Mining AB.
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INTRODUKTION
Svensk gruv- och mineralindustri har minst sagt en
lång historia. Som exempel kan nämnas Garpenbergsområdet i Dalarna där brytning skett sedan
1200-talet. Falu Koppargruva var under lång tid
av största betydelse för nationens intäkter. Framväxten av malmfälten i 1900-talets början hade
enorm betydelse för utvecklingen av Sverige som
industrination. Teknisk utveckling har varit betydelsefull för att skapa långsiktig hållbarhet, ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Christopher Polhem
och Alfred Nobel är två exempel på banbrytare.
Under hela 1900-talet blev det goda samarbetet
med svensk gruvindustri och teknikleverantörer
av största vikt för gruvföretagens överlevnad och
teknikleverantörernas tillväxt från lokala aktörer till
ledande globala leverantörer inom sina specifika
produktområden. Företag som ABB, Epiroc och
Sandvik har lyckats att ta fram nya produkter som
ligger i teknikens framkant, även i tekniksprång
och sedan haft förmågan att sälja produkterna
globalt, efter de lokala förutsättningarna.
Modern gruv- och mineralindustri innebär så
mycket mer än bara traditionell gruvbrytning. Vi
vill utveckla gruvnäringen i Bergslagen igenom
hela värdekedjan från prospektering till färdiga
produkter och dess senare återvinning för alla de
teknikbolag och entreprenörer som får sin näring
runt gruvan (se Figur 1). Som ett regionalt komplement till SIP STRIMs nationella forsknings- och
innovationsagenda, som publiceras våren 2019,
har projektet Digital Mining Hub Bergslagen1 arbetat fram ’Innovationsagenda Bergslagen’ för att
adressera de specifika utmaningar som är knutna
till Bergslagen.
I Bergslagen finns en lång och betydande tradition inom gruvnäringen och den har historiskt sett
varit den viktigaste regionen för svensk gruvindustri. Några av de nuvarande gruvorna är små eller medelstora, men lönsamma och framstående
i sin teknikanvändning och utveckling och finns
kvar. Teknikbolagen med ursprung i Bergslagens
gruvnäring agerar idag framgångsrikt på en global marknad. Bergslagens tillgångar sprider sig
rent geografiskt över sina läns-, regions- och kommungränser, alla kan vi ta del av effekterna av en
gruvindustri i världsklass. Genom samverkan kan
vi ännu bättre utveckla industri, teknik, miljö och
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forskning i Bergslagen och tillsammans nå tydliga,
gemensamma mål.
Vårt samhälle har ett stort behov av metaller för ett
väl fungerande, modernt och hållbart samhälle.
Omställningen till fossilfri fordonsflotta och fossilfri energiproduktion innebär nya utmaningar. Den
moderna teknikutvecklingen och innovationer har
lett till alltmer avancerade produkter som innebär
behov av tillgång till ett antal ”nya” metaller och
råmaterial. Stort fokus ligger just nu på Bergslagen
där SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) har
hittat intressanta uppslag av bland annat sällsynta
jordartsmetaller som volfram, gallium, germanium, indium, mangan och kobolt.
Tillsammans med akademin och industrin drivs
redan idag framstående innovation och forskning
inom teknikområdet AI (Artificiell Intelligens) och
robotik tillsammans med tillverkande industri i
form av direkta och indirekta leverantörer in i gruvindustrin som samhälle. Aktörerna i Bergslagen
är, förutom våra universitet, de aktiva gruvorna
Zinkgruvan, Boliden, Lovisagruvan samt industrier
som Epiroc, ABB, Metso, Orica m fl. Flera av industrierna har en lång och framgångsrik historia. Orica, tillverkare av explosivämnen, grundades 1886
och blev en del av Alfred Nobels imperium 1915.
Epiroc, grundades 1873 och har sedan 1905 tillverkat bergborrmaskiner och annan utrustning för
gruv- och mineralindustrin.
Nu, i och med fossilfri omställning och teknikskifte,
finns stora möjligheter för Bergslagen att satsa på
de områden där vi är innovativa, starka och i vissa fall ledande. Utifrån gruvindustrins utmaningar
tillsammans med den nya tekniken och den samlade kompetens som finns i Bergslagen ser vi stora
möjligheter att skapa ett internationellt starkt centrum för kompetens i regionen inom områden som
artificiell intelligens, automation och miljöteknik. I
samverkan med klustren i norra Sverige kan vi bidra till att stärka Sveriges konkurrenskraft och gruvindustri. Nära samverkan med alla intressenter i
värdekedjan är nyckeln till framgång. Med fortsatt
teknikutveckling och forskning i framkant, gemensamma tankesmedjor (som vi med framgång har
övat på i arbetet med den här agendan), konkreta
aktiviteter, stark vilja och drivkraft kommer vi framgångsrikt att driva Innovationsagenda Bergslagen
2030.
Denna rapport är första steget i skapandet av ett
långsiktigt samarbete mellan intressenterna i berörda regioner, län och kommuner i Bergslagen.
Ambitionen är samverkan på lång sikt men aktivitetsfokus kommer också vara att leverera resultat
inom en relativt kort tidsperiod. Tillsammans ser vi
stora möjligheter att skapa ett starkt centrum för
kompetens i regionen som kan bidra med att stärka Sveriges gruvindustri och i förlängningen inta
en internationellt stark position.

Se avsnitt: Hur arbetet har bedrivits – metod

VISION
Som en del av Vinnovas, Energimyndighetens och
Formas satsning på strategiska innovationsområden (SIP) har STRIM (Strategiska innovationsprogrammet för svensk gruv- och metallutvinnande
industri) tidigare lett det visionära arbetet på riksnivå med att ta ut riktningen för att stärka konkurrenskraften för den svenska gruv- och metallutvinnande sektorn. Arbetet pågår med att uppdatera
de tidigare agendorna och nästa agenda kommer
att gälla för perioden 2019–2021 och visioner för
perioden 2019-2045.
Som ett komplement till SIP STRIMs nationella
forsknings- och innovationsagenda har projekt
Digital Mining Hub Bergslagen arbetat fram ’Innovationsagenda Bergslagen’ där man adresserar
utmaningar som är knutna till Bergslagen samt
presenterar en vision för Bergslagen 2030.

INNOVATIONSAGENDA
BERGSLAGEN VISION 2030!
Bergslagen – världsledande inom säkerhet,
automation & miljömässig hållbarhet.

Bergslagen – centrum för samverkan,
innovationer, FoU, kompetens & utbildning.

Positiv opinion och samhälleligt stöd
för gruvnäringen.

DEFINITIONER
Alfred Nobel Science Park (ANSP)

Gruvindustrin

Alfred Nobel Science Park AB arbetar för branschöverskridande samarbeten mellan samhälle, näringsliv och forskning med fokus på innovation
och utveckling. ANSP är plattformen för utvecklingsprojekt som gynnar regionen. Här samverkar
näringsliv, akademi och samhälle och erbjuder
projekt med såväl regional som nationell och internationell spridning. Testbäddar, utvecklingsprojekt, seminarium och kunskapsspridning är verktyg
som ANSP använder sig av för att skapa de bästa
förutsättningarna för företag och akademi i Region Örebro att möta framtidens utmaningar. ANSP
ägs av Örebro Kommun, Karlskoga Kommun, Region Örebro län samt Örebro universitet.

I det smala perspektivet är gruvindustrin gruvbolagen, exempelvis Boliden, Lovisagruvan och
Zinkgruvan. Det finns också en stor uppsättning av
juniora prospekteringsbolag som letar fyndigheter och som sedan säljer fyndigheter till större
gruvbolag. I ett bredare perspektiv finns även stora utrustningsleverantörer som har en betydande
del av sin affär mot gruvindustrin (ABB, Epiroc,
Sandvik, m fl). Vidare finns det exempelvis teknikkonsulter som levererar tjänster mot gruvbolagen
och utrustningsleverantörerna. Gruvindustrin bör
ses som en sektor och behandlas som en sektor
innefattande hela klustret över värdekedjan.

Bergslagen
Bergslagen är ett geografiskt område som inte är
helt klart avgränsat. Till Bergslagen räknas Gästrikland, södra Dalarna, Närke, halva Värmland och
hela Västmanland. Intresseföreningen Bergslaget
består av 23 kommuner och fyra regionförbund2,
(se Figur 2).

2
3

Kluster
Näringslivskluster3 startar ofta som företagsnätverk där det primära syftet är att skapa gemensamma samarbetsområden eller plattformar utifrån vilka man kan skapa kostnadsbesparingar
såsom inköpssamverkan eller gemensam profilering. På sikt kan dock nätverket komma att utveckla gemensamma produkter eller sälja in sig till nya
kunder och nya marknader. När företagen börjar
skapa värden för varandra börjar klustringen att ta
form. Exempel på kluster är Silicon Valley utanför
San Francisco i USA och Kista i Stockholm, Sverige
och Automation Region runt Örebro och Västerås.

http://www.bergslaget.se/medlemmar
https://sv.wikipedia.org/wiki/Näringslivskluster
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Figur 2. Medlemmar i
intresseföreningen Bergslaget

NULÄGE
Globala trender och risker
Det är uppenbart att trender som globalisering,
urbanisering, digitalisering m m påverkar gruvoch mineralindustrin både globalt och i Sverige4.
Behovet av metaller och mineraler ökar, bl a på
grund av befolkningsökningen, framväxten av en
stor medelklass i tidigare mycket fattiga länder
och inte minst omställningen av energisystemen.
Under senare tid har t ex globalisering och frihandel allt mer blivit ifrågasatta. Ökad nationalism
lär medföra handelshinder och minskad säkerhet
i leverans av både råvaror och teknologi. Det är
uppenbart att motsättningar och komplexitet kan
öka med tiden, vilket inte minst får konsekvenser
angående vad man behöver forska om. Mineralekonomi och samhällsfrågor är därmed exempel
på frågor som bör tas i beaktande i långsiktiga
forskningsprogram för råvarusektorn som helhet.

Trender för råvarusektorn
Relativt färska rapporter från LTU5 , IF Metall6 och
Vinnova7 ger goda beskrivningar av internationella trender samt beskrivningar av dagens nordiska
och svenska gruvsektor. SGU har också i samråd
med Naturvårdsverket genomfört en kartläggning
och analys av utvinnings- och återvinningspotentialen för metall- och mineraltillgångar i Sverige.8

4
5
6
7
8

9

Omvärlden och dess tankemönster förändras i
rask task. Kopplingen mellan internationella trender och råvaruförsörjningen har tidigare analyserats9. Här kan nämnas följande: Medelklassen växer i utvecklingsländer vilket innebär fortsatt ökad
efterfrågan på råvaror. Förändrad demografi med
en större andel äldre medför ökad konkurrens om
den yngre, utbildade arbetskraften, samt behov av
träning och utbildning av den äldre arbetskraften
vid teknologiskiften. Klimatomställning och resursbrist medför behov av radikalt ny eller förbättrad
teknik. Ökad nationalism försvårar handeln med
råvaror. Ökad polarisering i samhället ökar konflikter om landanvändning och förlänger tid att få
tillstånd till brytning.
Nya produkter kräver nya material. En modern
mobiltelefon använder mer än 60 olika metaller.
Nya energitekniker kräver mer och fler typer av
metaller, (se Figur 3, sidan 9). Inte minst omställningen i transportsektorn mot eldrivna fordon eller
hybrider driver starkt efterfrågan på metaller som
litium, nickel, koppar etc. Det som idag tillägnas
särskilt intresse är tillgången på så kallade ”kritiska
metaller och mineral”, det vill säga sådana råvaror
som är kritiska för industrin, och mestadels sådana
där Europa idag är helt beroende av import.

Avsnitt ’Nuläge’ baserat på Bäckblom G. WP2 Omvärldsanalys 2018, för Dim-Hub projektet
Kurkkio, M., Ejdemo, T., Frishammar. J. Söderholm, P., 2014. Mapping the Nordic mining and metal industry for the
purpose of enhancing and developing its innovative capability, Luleå Univ of Technology.
https://pure.ltu.se/portal/files/97402485/Rapport_Nordisk_gruvindustri.pdf
Åberg, K., 2015. Gruvindustrin. Fokus industrin. Rapport #3. IF Metall.
https://www.ifmetall.se/ifmetall/home/resources.nsf/vRes/if_metall_1299580918718_industrilandet_sverige_gruvind
pdf/$File/Industrilandet%20Sverige_Gruvind.pdf
Sörensson. R., 2013. Företag inom svensk gruv- och mineralindustri - 2007-2011 Vinnova Analys VA 2013:12.
ISBN 978-91-86517-95-3, http://www.Vinnova.se/upload/EPiStorePDF/va_13_12.pdf
SGU, 2014 Redovisning av regeringsuppdrag att utföra en kartläggning och analys av utvinnings- och
återvinningspotential för svenska metall- och mineraltillgångar. 3114-1639/2013. Sveriges Geologiska
Undersökning. http://resource.sgu.se/produkter/regeringsrapporter/utvinnings-och-atervinningspotentialmetaller-mineral-2014.pdf
Bäckblom, G, 2016. Forskning och Framtid. Svensk gruvindustri i perspektiv. Underlagsrapport till 26,
se http://www.vinnova.se/upload/dokument/Regeringsuppdrag/2015-01322%20rapp.pdf

8.

Al Ag C

Ca Cd Ce

Co Cr Cu Fe Ga Ge

C

Co

Ca Co Cu

C

Sn

1700

1800

Si

Pb Pt

Ti

REE

Ca
P Pb Pt

Rh Ru

Te

W

V

Li Mg Mn Mo

K

Nb Ni

Cr Cu Fe Mg

Sn Th

W

In

Ca Ca Ce
C

Mn Mo Ni

Fe Mn Pb

Ca Fe

Al

Sn Ta

Si

Th Ti

Re

U

V

W

2000

1900

Figur 3. Periodiska systemet i energisystemen 11

Ny energiteknik som sol- och vindkraft kräver
dessutom mycket mer och många fler metaller per
MW än t ex vattenkraft och kärnkraft. Byggande
av ett kärnkraftverk kräver ca 40 ton stål per MW,
medan vindturbiner på land kräver 180 ton stål per
MW och havsbaserade 450 ton stål per MW10. Till
detta ska läggas att sol och vind kräver väsentlig
utbyggnad av kraftnäten med ökat behov av metaller. EU-kommissionen har i en förtjänstfull rapport gjort en detaljerad genomgång av EUs behov
om SET-planen (Strategic Energy Technology Plan)
genomförs.11

Ernst&Young, Deloitte med flera stora revisionsbyråer producerar årliga trend- och riskbedömningar
för den internationella gruvindustrin. Gemensamt
för dem är t ex tron på behov av ökad produktivitet, ”licens to operate” och ökad protektionism
rörande de nationella råvarutillgångarna. Deloitte
betonar bl a behovet av innovation för att klara utmaningarna och har i en begränsad undersökning
av 41 innovationer fördelat dessa enligt nedanstående modell, (se Figur 4).
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Figur 4 Innovationer inom gruvindustrin. Efter Deloitte 12
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World Steel Association. https://www.worldsteel.org/en/dam/jcr:5b246502-df29-4d8b-92bb-afb2dc27ed4f/
Sustainable-steel-at-the-core-of-a-green-economy.pdf
Moss, R.L., Tzimas, E., Kara, H., Willis, P., Kooroshy, J., 2011: Critical Metals in Strategic Energy Technologies.
European Commission Joint Research Centre Institute for Energy and Transport
Deloitte, 2015. Tracking the trends 2016. The top 10 issues mining companies will face the coming year. Deloitte

I undersökningen dominerar innovationer inom
området produktivitet. Deloitte ser t ex följande
förändringsområden rörande teknologi, som inte
bara påverkar gruvindustrin förstås:
1. Sakernas Internet (Internet of Things)
2. Lärande maskiner som används för
autonoma fordon och system.
3. Bioteknologi för utvinning av metaller och
för rening av gruvavfall.
4. Smarta kläder och personutrusningar som
skyddar för extrema temperaturer.
Inte minst i Sverige genomför man nu program för
att automatisera och effektivisera gruvorna. Drivkrafterna är ökad säkerhet, minskad miljöpåverkan, högre produktivitet och kapitalutnyttjande,
(nyttan illustreras i Figur 5).
EU konsumerar 20% av världens malmer och mineraler, men producerar bara 3–4% av dem. Eftersom Sverige kan driva gruvindustri som är säker,
hållbar, effektiv och i god samverkan med samhället, har Sverige närmast ett moraliskt ansvar att på
bästa sätt utnyttja våra potentialer och samtidigt
exportera vårt kunnande för att göra gruvverksamhet säkrare och resurseffektivare, var än fyndigheterna råkar ligga.
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Det är råder för närvarande en splittrad bild om
huruvida gruvbrytning är hållbart eller inte. En rapport från Columbia University13 konstaterar att mineralutvinning bidrar till samtliga 17 mål i Agenda
2030. De flesta torde inse att ett samhälle utan metaller vore i konflikt med att bygga det goda samhället. Men en synpunkt som ofta förs fram i Sverige, medvetet eller omedvetet, är att man gärna
vill ha metaller, men de får med fördel produceras
någon annanstans än i Sverige. Ett exempel är den
av riksdagen nyligen antagna lagen som förbjuder
uranprospektering och uranbrytning i Sverige14.
Konsumenter visar allt större intresse för hela värdekedjan. Kläderna man bär och kaffet man dricker ska produceras med miljöhänsyn, men det är
också viktigt att arbetare får en skälig ersättning
för sitt arbete. Liknande krav ställer inte konsumenten i dag på metallen i den bil man köper,
men man kan anta att det är på gång. OECD har
sedan ett flertal år arbetat fram riktlinjer rörande
”konfliktmineraler”15, 16, ”konfliktdrabbade områden och högriskområden” som bygger på OECDs
riktlinjer17 och som blir bindande från och med
den 1 januari 2021.
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Figur 5 Ökad produktivitet genom automation och förbättrade styrsystem. Efter Boliden.

13
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16
17

Columbia University, 2016. White Paper. Mapping Mining to the Sustainable Empowered lives. Resilient nations.
Development Goals: An Atlas 2017. http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Sustainable%20Development/Extractives/
Mapping_Mining_SDGs_An_Atlas_Executive_Summary_FINAL.pdf
Regeringens proposition 2017/18:212 antogs av Riksdagen 16 maj 2018 och börjar gälla från 1 augusti 2018
Mineraler vars utvinning stödjer konflikter har kommit att benämnas ”konfliktmineraler” som tenn, tantal, volfram och guld.
http://mneguidelines.oecd.org/mining.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0821&from=en
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Svensk forskning och innovation
I rapporten18 lämnas en översikt av forsknings- och
innovationspolitiken för gruvsektorn från mitten
av 1970-talet och fram till ca år 2015. Man kan
konstatera att EU blir en allt viktigare finansiär, att
projekten blir allt större och mer komplexa och att
projekten ligger närmare marknaden med produkter och processer. Det är i dagens läge viktigt
att i samverkan ta fram forskningsresultat som har
förutsättning att inom rimlig tid stärka konkurrenskraften för industrin. EU ser i forsknings- och
innovationsramprogrammet Horisont 2020 inga
problem med att ge anslag till projekt som siktar
mot innovation nära marknad och färdig produkt
(Technology Readiness Level19 5–8). Ett exempel
är det treåriga EU-projektet Sustainable Intelligent
Mining Systems (SIMS) som tar fram demonstratorer för teknik till underjordsgruvor. SIMS startade
under våren 2017 med Epiroc som koordinator.20
Den svenska regeringen stödjer aktivt innovationer och etablering av testbäddar. Den 16 september 2016 offentliggjordes en satsning på SEK
845 miljoner för att utveckla innovationsmiljöerna.
Testbädd Sverige stärker förutsättningarna för att
bedriva en globalt konkurrenskraftig och kvalificerad verksamhet från Sverige.
”Nu vill jag se fler kommuner, landsting och regioner öppna upp sina verksamheter för att testa nya
lösningar tillsammans med näringslivet” uttryckte
närings- och innovationsminister Mikael Damberg.
21

Gruvindustrin har sedan 2005 arbetat systematiskt
för att bygga upp forsknings- och innovationskluster nationellt och i EU (se vidare Figur 6).
Svenska staten ger betydande anslag till FoU.
År 2017 satsades närmare SEK 37 miljarder vilket
motsvarar 4% av statsbudgeten och 0,8% av BNP.
Hälften av pengarna i budgeten går till universitet
och högskolor. På andra plats kommer de forskningsfinansierande myndigheterna som består av
Vetenskapsrådet, VINNOVA, Formas och Forte.
De tar tillsammans emot en tredjedel av pengarna i FoU-budgeten för att utföra sina uppdrag
som bland annat går ut på att utveckla, främja och
stödja grundforskning, behovsstyrd forskning och
Innovation. Vetenskapsrådet erhåller ca SEK 6 miljarder per år (varav drygt SEK 1 miljard till naturvetenskap och teknikvetenskap) och Vinnova drygt 3
miljarder per år i anslag. Anslagen fördelas sedan
i tuff konkurrens på projekt som ofta varar i 3–5 år.
Om man jämför forskningspropositionen 2004,
2008 (”hög vetenskaplig kvalitet inom strategiska områden”), 2012 (”samverkan mellan akademi
och näringsliv”) och 2016 (”kunskap i samverkan
– för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft”) så ser man några tydliga trender:
1. Allt mer uttalat intresse för innovationer.
2. Forskning och innovation ska ge samhällsnytta.
3. Bredare program för att undvika ”stuprörsforskning”.
4. Större samverkan över hela värdekedjan.
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STENA Recycling
RTC Rock Tech Centre
SWEREA MEFOS
SGU Sveriges Geologiska Undersökning

Forsknings- och innovationsstrategi

Centre of Advanced
Mining and Metallurgi

Man bör i sammanhanget också notera de fristående forskningsstiftelserna Stiftelsen för Strategisk Forskning22 och Stiftelsen för Miljöstrategisk
Forskning (MISTRA)23, som årligen delar ut SEK
600 miljoner respektive SEK 200 miljoner.
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universitet universitet
universitet
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Figur 6 Gruvindustrins forsknings och
innovationskluster.
Bild :omarbetad utifrån Pär Weiheds bild.

Bäckblom, G, 2016. Forskning och Framtid. Svensk gruvindustri i perspektiv. Underlagsrapport till
Technology Readiness Level som den är definerad av EU,
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-g-trl_en.pdf
www.simsmining.eu
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/09/845-miljoner-kronor-till-en-kraftsamling-forinnovation/
https://strategiska.se/
https://www.mistra.org/

Samverkansprogram mellan
akademi och industri
I det följande presenteras några aktörer som samverkar mellan akademi och industri.
Stiftelsen Bergforsk24, med medverkan främst
från LTU och gruvbolagen Boliden och LKAB, var
under perioden 2005–2016 en viktig aktör för att
forma gemensamma forskningsprogram och sedan på olika sätt ordna finansiering för programmen. Bergforsk har arbetat som en ”think-tank”
men inte som forskningsfinansiär. Sedan 2018 har
branschorganisationen SveMin25 tagit över ansvaret för Bergforsk via en forskningskommitté.
Forsknings- och innovationspropositionen 201226
hade en inriktning att skapa större sammanhängande samverkansprogram genom ”strategiska
innovationsområden” (SIP). Avsikten var att medel
skulle fördelas långsiktigt till forskning av hög vetenskaplig kvalitet, som beaktar näringslivets och
offentlig sektors behov av långsiktig kompetensuppbyggnad. Gruv- och mineralindustrin tog fram
en nationell strategisk innovationsagenda under
åren 2012-2013. 2013 vann branschen i konkurrens
en utlysning från Vinnova och det Strategiska Innovations Programmet SIP STRIM27 blev tilldelade
SEK 92 miljoner av Vinnova för den första programperioden 2013–2016. Programmets syfte var
att bidra till de mål och den vision som fastställts
i den nationella strategiska innovationsagendan
STRIM. Programmet drevs i sju delområden:

• Innovativ djupprospektering – förbättring av
borrteknik och prospekteringsmetoder för att utöka tillgången på inhemska mineralråvaror.
• Gruvdrift – förstärkning av den svenska gruvsektorns konkurrenskraft med hjälp av mer effektiv
teknik och miljövänliga, säkra processer.
• Anrikning – ökning av resurseffektiviteten och
energieffektiviteten.
• Återanvändning och metallurgi – minimering av
miljöpåverkan och maximering av det ekonomiska
resultatet genom ett effektivt tillvaratagande av
restprodukter och skrot.
• Återvinning och miljöprestanda – minimering av
gruvdriftens totala fotavtryck.
• Attraktiva arbetsplatser – minimering av personal under jord genom ny teknologi för utvinning.
• Jämställdhet i gruvdriften – bryt könsmönster såväl som malm.
Den första programperioden löpte under 2013–
2016. Den andra programperioden som löper
under 2017–2019 har en budget från Vinnova på
SEK 100 miljoner, som tillsammans med ytterligare
minstSEK 100 miljoner från industrin får en total
budgetpå SEK 200 miljoner. Inför den andra programperioden uppdaterades den nationella forsknings- och innovationsagendan STRIM och i den
andra programperioden vidgades programmet
med ett nytt programområde Social Licence to
Operate28. SIP STRIM 1&2 har i nuläget (juli 2018)
initierat 101 projekt med 95 partners med en total
projektbudget på SEK 350 miljoner, varav SEK 170
miljoner från staten.
De Strategiska innovationsagendorna för respektive period kan hämtas från SIP STRIMs hemsida.
För närvarande pågår arbete med att uppdatera
den strategiska innovationsagendan inför åren
2019–2021.

24
25
26
27
28

www.bergforsk.se
www.svemin.se
http://www.regeringen.se/contentassets/4ef9d72bd1b84b3fad482671b5509fa7/forskning-och-innovationprop.-20121330
Strategic research and innovation agenda for the Swedish mining and metal producing industry (STRIM) www.sipstrim.se
http://www.sipstrim.se/sv/om-strim/agenda-2/
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INNOVATIONSAGENDA
BERGSLAGEN
Forskning
och innovation inom
EU29
Det är i Sverige svårt att få till nationella samverkansprogram om staten inte ser utsikter till att få
en uppväxling inom EUs ramprogram. Omvänt
gäller också att det inte blir några EU-satsningar
om det inte finns tydligt intresse från medlemsstaterna för ett visst område. Orsaken till att EU satsar
på forskning och innovation inom råvaror är Råvaruinitiativet som lades fram 2008.30, 31 Bakgrunden
var att industrin, genom växande handelshinder
(Kinesiska exportrestriktioner), fick svårt att få tillgång till sällsynta jordartsmetaller m m. Volymerna
som behövs är väldigt små, men utan dessa väldigt
små volymer fungerar inte modern elektronik. EU
fick helt plötsligt insikt om råvarornas betydelse
för hela samhällsekonomin. Hantering av råvaror
spänner över många policyområden som markanvändning, energi och klimat, transporter, handel
och inte minst forskning och innovation. Genom
tillkomsten av råvaruinitiativet fick Kommissionen
verktyg och budget att agera för att säkra tillgången på råvaror till EU genom:
1. Säkerställande av råvarutillgången från internationella marknader på samma villkor som andra
industriella konkurrenter.

Rapporter och studier publiceras regelbundet,
t ex sammanställningar av tillståndet rörande
”kritiska mineraler”32, det vill säga mineraler med
stor betydelse för EUs ekonomi och med osäker
försörjning. I och med Råvaruinitiativet fick man
en tydlig roll i det åttonde ramprogram Horisont
2020. Ramprogrammen har fått allt större betydelse för finansiering av svensk forskning, likaväl som
att ramprogrammen påverkar den svenska forskningens innehåll – de blir mer och mer varandras
spegelbilder.
EUs ramprogram som spänner över 7 år blir allt
större. Det är inte bara ramprogrammen utan också projekten som växer. Idag ser man gärna sammanhållna samverkanssatsningar kring € 1 miljard
med ambitionen att göra skillnad för industrins
konkurrenskraft. Ett exempel är den europeiska
processindustrins Private Public Partnership SPIRE
2030.33 Konkurrensen om projekten inom Horisont
2020 är mycket stark; det är endast ca 12% av ansökningarna som får ett positivt besked om finansiering.34

2. Etablering av de rätta ramvillkoren i EU för att
främja en hållbar råvaruförsörjning från europeiska
källor.
3. Främjande av den allmänna resurseffektiviteten
och återvinning för att minska EU:s förbrukning av
primära råvaror och det ”relativa importberoendet”.

29
30
31
32
33
34

Se vidare Bäckblom G. WP2 Omvärldsanalys 2018 för djupare beskrivning av aktörer, mm.
EU, 2008. Råvaruinitiativet — att uppfylla våra kritiska behov av tillväxt och arbetstillfällen i Europa. KOM(2008) 699.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0699:FIN:sv:PDF
http://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/policy-strategy/index_en.htm
2017 list of Critical Raw Materials for the EU. COM(2017) 490 final
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/EN/COM-2017-490-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://www.spire2030.eu/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/h2020_threeyearson_a4_horizontal_2018_web.pdf

13.

Foto tillhörande Zinkgruvan Mining AB.

INNOVATIONSAGENDA BERGSLAGEN
De frågeställningar styrgruppen35 har arbetat med är:
- Hur Bergslagen kan ta fördel av globala,
europeiska och nationella trender, policys
och beslut.
- Hur man kan positionera ett regionalt
gruvkluster i Bergslagen i förhållande till
andra europeiska och svenska gruvkluster.

35

Se avsnitt Hur arbetet har bedrivits – metod

Foto tillhörande Zinkgruvan Mining AB.
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Bergslagen har fortfarande idag många fördelar,
bland dem är:
• Bergslagens geologiska potential och traditioner inom gruvnäringen.
• Bergslagen har ett stort antal företag i regionen
som är framgångsrika lokalt och globalt.
• Bergslagen har flera universitet och högskolor
som har hög kompetens inom flera centrala forskningsområden.
• Bergslagen har också politiskt stöd för ökad prospektering inom regionen.
Örebro universitet har styrkeområden som digitalisering, automatisering och autonoma system
samt styrkor och innovationer inom miljökemi med
tillämpningar inom gruvavfall och förorenad mark.
Innovationsagenda Bergslagen vill bygga våra
styrkor genom hela värdekedjan men med fokus
på de prioriterade områden som Innovationsagenda Bergslagen har enats om.
För att få politisk framgång och ha en enad röst
finns ett stort antal nätverk och kluster för det regionala gruvklustret i Bergslagen att samarbeta
med, exempelvis organisationer som SIP STRIM.
Ambitionen för samarbetet med SIP STRIM är att
få den regionala och nationella agendan att gå i
takt. Även på europeisk nivå kan samarbete sökas,
bl a genom att vara mer aktiv i de europeiska organisationerna. Det torde vara tillräckligt i många
frågor att Innovationsagenda Bergslagen via Bergforsk och SIP STRIM både påverkar och följer utvecklingen i det stora antal nätverk som finns, EIT
RawMaterials36, European Technology Platform on
Sustainable Mineral Resources (ETP SMR37) etc.
Sverige, och Bergslagen i synnerhet, har ett antal
nischer och ett teknologiskt ledarskap med produkter som har god avsättning på den internationella marknaden. En förutsättning för fortsatt
teknologiskt ledarskap är att via industriell IT och
”Internet of Things” (IoT) skapa industriella plattformar för internationell gruvindustri. Därför uttalar också den regionala innovationsstrategin tydligt prioriteringen mot autonoma, digitaliserade
och intelligenta produktionssystem med ett antal
specialiserade näringsgrenar inom tillverkning,
särskilt inom maskiner, metall och fordon, med
några stora systembyggande företag i regionen.

15.

36
37
38

Forskning, teknologier och lösningar som fångar
synergierna mellan integrering av människa, digitaliserad tillverkning och produktionssystem med
hög grad av autonomi prioriteras strategiskt i regionen.
Större investeringar inriktas ofta på större gruvor,
men man ska inte bortse från marknaden och de
stora värden som finns i att investera i småskaliga
gruvor. Där kan det räcka med enklare lösningar
jämfört med större gruvor, inte minst när det gäller
att ordna anrikning och avfallsdammar etc. Denna
nisch kan vara väldigt intressant för Innovationsagenda Bergslagen att utveckla, både för gruvor i
Bergslagen, men också internationellt för gruvor
i Afrika, Asien och Sydamerika. Det handlar bland
annat om att ta fram ny miljöteknik för hantering
av processvatten och efterbehandling av anrikningsavfall.
Politiskt finns det i Sverige och EU en god medvind för att satsa på forskning och innovation inom
råvarusektorn, inte minst för att göra sektorn mer
energi- och klimatsmart. Det finns också en god
medvind för att kartlägga vilka mineralresurser
som finns inom EU. Men när det kommer till att
öppna gruvor är det en splittrad bild då lagar, policys och beslut motverkar varandra med utdragna
tillståndsprocesser och oklara rättslägen som följd.
Vi har ett arbete framför oss i form av framtida
forskningsinsatser för att t ex jämföra hur olika länder och bolag arbetar med långsiktig hållbarhet,.
Men också för att hitta metodik i syfte att mäta råvarusektorns påverkan på nationell, regional och
lokal ekonomi, ekosystemen och sociala faktorer
samt för att t ex studera synergier mellan målen
och metodiker för hantering av målkonflikter.
Innovationsagenda Bergslagen kommer att få
bråda dagar att närvara på plattformar för informationsutbyten och viktiga mötesplatser. Hit hör
Bergforskdagarna, SveMins konferenser samt konferensen ’Framtidens Gruv- och Mineralindustri’ i
Sverige. På Europanivå är det främst ”Råvaruveckan” i Bryssel.38

www.eitrawmaterials.eu
www.etpsmr.org
http://eurawmaterialsweek.eu/index.html

Hur arbetet har bedrivits - metod
I projektbeskrivningen för Digital Mining Hub
Bergslagen (Dim Hub) som skrevs under våren
2018 ställdes frågan; Vad kan vi göra för att stärka grunderna för att flytta fram positionerna och
skapa ett starkt gruvkluster i Bergslagen och på så
sätt stärka förutsättningarna för hela gruv- och mineralindustrin i Bergslagen och Sverige?

Varje workshop har innehållit en informationsdel
med nyheter om forskning och framsteg inom
gruvindustrin samt en workshopsdel. Metoden i
workshopsdelen har varit klassisk post-it workshop
med start i den individuella kunskapen och erfarenheten som varje deltagare besitter. Därefter
har gemensam diskussion med slutsatser följt.

Dim Hub´s styrgrupp, bestående av representanter från Epiroc Rock Drills AB, Örebro universitet,
Zinkgruvan Mining AB och Alfred Nobel Science
Park, har tillsammans skapat och drivit projektet
fram till denna ’Innovationsagenda Bergslagen’
som vi nu håller i handen.

SWOT-analysen, (se Figur 8), är baserad på de resultat vi har fått från workshopsserien som genomförts. I workshoparna har vi utgått från möjligheter
och utmaningar, medan vi i SWOT-uppställningen
har arbetat utifrån utökat och differentierat perspektiv då vi också har identifierat vilka möjligheter och styrkor vi kan utnyttja, svagheter vi kan
undersöka eller undvika, etc . De prioriterade områdena utkristalliserades härifrån och grunden till
denna Innovationsagenda lades.

Arbetssättet har innefattat tre omgångar seminarier och workshops, med ca 15 - 30 deltagare från
Bergslagens intressenter, som har fungerat som
en förstudie till Innovationsagenda Bergslagen.
Dessa nyckelpersoner har samlats för att diskutera frågorna om Bergslagens förutsättningar och
utmaningar när det kommer till att stärka Bergslagens gruvindustri samt metall- och mineralproduktion. Deltagarna har kommit från de befintliga
nätverk som styrgruppen har haft med intressenter
inom gruvnäringen i Bergslagen men under arbetets gång har nätverket utvidgats och fler och fler
intressenter och deltagare har tillkommit.

Arbetet som helhet med Innovationsagenda Bergslagen har blivit just den positiva upplevelse som
initiativtagarna önskade. Deltagare har slutit upp,
kontakter har skapats, konstruktiva framåtriktade
diskussioner har förts. Synen på vad som behöver
göras och hur det ska gå till är överlag samstämmig och kreativa idéer har luftats och mottagits
med en positiv attityd. För att nå vår vision finns
utmaningar vi behöver hantera, men flera av dessa
utmaningar kan också ses som möjligheter för
Bergslagen.
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SWOTANALYS
HOT

ATTACKERA

UNDVIK

MÖJLIGHETER

UTNYTTJA

UNDERSÖK

STYRKOR

SVAGHETER

Extern miljö

• Svårigheter att öppna ny gruva
• Specifik nisch att specialisera oss på
• Lagstiftning, komplicerat att starta gruva
• Örebro och Sverige är för långt borta
för internationell kompetens

• Ekosystemet: krävande kunder
– kompetenta leverantörer
• Starkt kluster
• Små gruvor
• Standardisering
• Branschspecifik samverkan mellan
kompetens och utbildningsaktörer
• ”Piloter” för ny teknik och tjänster
som t ex AI och autonoma system
• Effektivare gruvor utan ventilation
• Cirkulära system och återvinning
• Kulturturism

• Locka till oss unga människor och
kompetens
• Human resources
– kvalificerad arbetskraft
• Kunskap om gruvors betydelse
och nödvändighet hos allmänhet,
beslutsfattade och samhälle (opinion)

• Bra testplattform
• Leverantörer och underleverantörer
i världsklass
• Centralt demografiskt
• Attraktiv miljö, nära det mesta
• Infrastruktur finns
• Stabil kompetensförsörjning
• Nya affärsmodeller och ny teknik
för små gruvor
• Samarbete människa/robot

• Geologin har potential – både primära
och sekundära resurser
• Innovation region, speciellt inom
robotik, Automation/AI
• Kompetens > konsulting >
global verksamhet i regionen
• Lokal tro på regionen
• Örebro universitet med flera
forskningsområden

• Starta underfinansierade och
underbemannade projekt
• Att bli isolerade (lokalt, nationellt)
• Att bli exklusiva, att inkludera bara
ett fåtal. Vi behöver samtliga i
intressekedjan
• Ensidig publicitet

• Teknik för små gruvor
• Okända aktörer i länet
• Transporter
• Hantera stora datamängder,
change detection
• Samarbete/samverkan mellan aktörer
med drivkrafter
• Driva attraktivitet, profilera
Örebro/Bergslagen
• Utbildningar och vidareutbildningar
efter ordinarie utbildningar
• Affärsmodeller för små gruvor
• Kapital till investeringarna
• Innovationsprojekt med
”long time horizon”
• Fleet management – koordinering
av autonoma maskiner
• Andra metaller i nya produkter

• Kompetens i form av utbildning inom
gruvnäringen
• Ett starkt kluster i Bergslagen och
samverkan saknas
• Kompetensbrist
• Tekniken AI/Automation
• Samarbete mellan universiteten generellt

Intern miljö
Figur 8. Utökad SWOT-analys.
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Foto tillhörande Epiroc Rock Drills AB.

18.

Foto tillhörande Zinkgruvan Mining AB.

PRIORITERADE OMRÅDEN
Under arbetets gång blev det tydligt att det finns en stark positiv attityd, vilja och entusiasm kring tanken att stärka gruvindustrin i Bergslagen. Vi är en innovativ del av Sverige speciellt när det gäller robotik,
Automation/AI samt miljöteknik med efterbehandling av gruvavfall. Forskningen är i framkant och samverkan med industrierna för bra testbäddar finns.
Geologin har stor potential; vi har råvarorna, både primära och sekundära resurser, särskilt när det gäller
de sällsynta jordartsmetallerna. Det faktum att vi i Sverige, i större utsträckning, kan vara oberoende av
flertalet av de basmetaller likväl som de sällsynta metaller som används i modern teknik och elektronik,
är för många en lockande tanke.
Det finns en vilja och tro på regionen och det faktum att vi befinner oss centralt demografiskt, har infrastruktur samt leverantörer och underleverantörer i världsklass. Bergslagen är en attraktiv miljö, nära det
mesta med flera såväl större städer som tätorter som är lockande för människor och kompetens.
Aktivitetslistan är prioriterad för att kunna genomföras under en finansierad treårsperiod. Kort sikt är
inom ett år och Medellång sikt upp till 3 år och Lång sikt är 5 år. Även effekterna som vi förväntar oss av
valda aktiviteter är satta i närtid men kommer i förlängningen att påverka och smälta samman med de
övergripande nationella och europeiska agendorna.
.

Ett starkt kluster i
Bergslagen med samverkan

Ett starkt kluster i Berslagen med samverkan är identifierat som en av de viktigaste faktorerna för att lyckas med vår vision. Klustret bör vara navet av intressenter med aktörer från hela värdekedjan (se Figur 1. inledning) som med
drivkraft och expertis håller i trådarna för vidareutvecklingen av Bergslagen som
en stark innovativ faktor inom svensk och internationell gruvindustri.

Småskaliga gruvor

Småskaliga gruvor är vår utmaning och vår väg framåt. Frågan vi behöver ställa
oss och lösa är: Hur skulle en befintlig liten gruva kunna utvecklas på ett hållbart
sätt med ny teknik som robotik och AI?

Teknik AI/Automation

Teknik AI/Automation är en utmaning men också en möjlighet som vi kan se på
många olika sätt. Ett exempel är ’piloter’ för ny teknik och tjänster som t ex AI
och autonoma system.

Kompetens

Kompetens i form av samordnad utbildning och branschspecifik samverkan
mellan industrikompetens och utbildningsaktörer inom gruvnäringen är en utmaning. Ytterligare en utmaning, för såväl gruvindustrin som för samtlig industri
i regionen, är komptensinflödet av nya teknikintresserade ungdomar.

Kunskap om gruvors
betydelse och nödvändighet
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Modern livsstil, fossilfri fordonsflotta och grön el kräver inte bara mera basmetaller utan även nya, mer och fler sällsynta metaller. Vi behöver undersöka vad
människor har för kunskaper kring teknikomställningens och ny elektroniks behov av metaller. På vilken kunskapsgrund skaffar man sin åsikt om gruvor kontra
hållbarhet och miljö? Dessa och andra liknande frågor kommer vi behöva besvara och bemöta.

Ett starkt kluster i Bergslagen med fokus på samverkan

Intressenter i klustret är samtliga företag och organisationer i Bergslagen
som har någon form av koppling till gruvindustrin eller råvaruförsörjningen
såsom gruvföretagen men också områden för forskning, teknik och design
till leverantörer och underleverantörer genom hela värdekedjan fram till återvinning och cirkulär ekonomi. Ambitionen är att alla de som ser nyttan av
sammanslutningen i ett kluster och vill vara aktiva, ska få möjlighet att delta.
• Innovationsagenda Bergslagens styrgrupp sammankallar till ett möte för
att formalisera bildandet av klustret tillsammans med SIP STRIM och
Alfred Nobel Science Park som sammanhållande organisationer.
Tidsaspekt: kort sikt.
• Innovationsagenda Bergslagens styrgrupp initierar samverkan kring
uppdragsbeskrivningen med fokus på vilka frågor som klustret ska ha
beslutanderätt kring med målet att göra klustret till en viktig faktor inom
gruvindustrin. Tidsaspekt: kort sikt.
• Innovationsagenda Bergslagens styrgrupp utformar klustret till ett
centrum för kompetens, ett ”innovationskonsortium”, där berörda parter
och företag med kopplingar till gruvindustrin i Bergslagen kan använda
gemensamma resurser samt förenkla kontakter mellan intressenterna för
exempelvis operativt samarbete och forskningsprojekt. Exempel på detta
kan vara gemensamt gruvlaboratorium, ingenjörsresurser,
miljökemi/teknik, automation, etc. Tidsaspekt: kort till medellång sikt.
• Innovationsagenda Bergslagens styrgrupp kommer aktivt söka och
uppsöka presumtiva intressenter och bjuda in till klustret.
Tidsaspekt: kort sikt.
• Det framtida klustret kommer att identifiera och söka efter lämpliga
utlysningar för forskning och utveckling, exempelvis från EIT Raw
Materials, Vinnova eller KKS (Stiftelsen för kunskaps- och
kompetensutveckling). Tidsaspekt: kort sikt.
• Det framtida klustret kommer att forma struktur för projekt, formulera
idéer, skapa intressentteam och se till ansökningar passar och skickas
in till lämplig utlysning. Tidsaspekt: kort sikt.
Förväntade resultat av ett starkt kluster
• Stark enad förhandlingspart för samhällsutveckling, politik, m m.
• Sammansvetsad intressentgrupp med en gemensam vision av
gruvindustrins framtid i Bergslagen.

AKTIVITETER & RESULTAT – Ett starkt kluster i Bergslagen

I samband med arbetet inför Innovationsagenda Bergslagen identifierades
ett klusterbildande som en av de viktiga faktorerna för att lyckas med vår
vision. Ett kluster kan liknas vid ett nav av intressenter med aktörer från hela
värdekedjan. Innovationsagenda Bergslagen har som mål att skapa ett framtida kluster med Alfred Nobel Science Park och SIP STRIM som plattform.
Tillsammans med industri och akademi ska ett samarbete formaliseras och
ett mötesforum skapas för företag i regionen med en god organisation och
en kärna med drivkraft och expertis. Klustret kommer att kunna hålla i trådarna för vidareutvecklingen av Bergslagen som en stark innovativ faktor inom
svensk och internationell gruvindustri. En stark klusterbildning skulle kunna
lösa flera av de utmaningar som finns för samtliga intressenter inom värdekedjan. Ett kluster med rätt samverkan har möjligheten att bli den innovationsplattform som Bergslagen behöver i framtiden.

• En ingång till samtliga intressenter inom gruvindustrin i Bergslagen.
• En ökad andel projekt inriktade på forskning, utveckling och innovation.
• Ett ökat antal intressenter aktiva i forsknings- och utvecklingsprojekt.
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OMRÅDE
Kluster

AKTIVITET		

TIDSASPEKT
Kort sikt

Stark enad förhandlingspart för samhällsutveckling,
politik etc.

Kort sikt
Initierar samverkankring uppdragsbeskrivning om beslutanderätt m m.

Sammansvetsad intressentgrupp med en gemensam
vision av gruvindustrins
framtid i Bergslagen.

Formalisera bildandet av kluster
med Alfred Nobel Science Park
som sammanhängande organisation.

Utformar klustret till ett centrum
för kompetens, ett ”innovationskonsortium” för samarbete och
forskningsprojekt etc.

Kort till
medellång sikt

En ingång till samtliga
intressenter inom gruvindustrin i Bergslagen.

Söka och uppsöka presumtiva
intressenter och bjuda in till
klustret.

Kort sikt

En ökad andel projekt med
inriktning mot forskning
och utveckling.

Identifiera och söka efter lämpliga utlysningar för forskning och
utveckling.

Kort sikt

Vi får ett ökat antal intressenter aktiva i forskningsoch utvecklingsprojekt.

Forma struktur för projekt, formu- Kort sikt
lera idéer, skapa intressentteam
och se till att undersökningar
passar och skickas in till lämplig
utlysning.
*Förväntade resultat av de samlade aktiviteterna.
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FÖRVÄNTADE RESULTAT*

Småskaliga gruvor
Bergslagen, med sin långa historia av mineralbrytning, har av tradition och
geologiska orsaker små gruvor. Brytningen i de flesta av gruvorna har upphört då ålderdomlig teknik inte har gjort småskalig utvinning lönsam. Mycket
av den forskning och utveckling som sker är koncentrerad till stora gruvor
som har andra möjligheter till stora investeringar och stordriftsfördelar. Idag
kan vi med ny teknik få ut mer och fler mineraler ur våra befintliga gruvor,
även sekundär bearbetning av slagg och avfall ses som en framtida mineralresurs, vilket är till Bergslagens fördel. De små gruvorna är vår utmaning men
också ett alternativ på vår väg framåt.
Innovationsagenda Bergslagens klustersamverkan har som mål att stärka innovationskraften inom de småskaliga gruvorna och arbeta för att ny teknik
utvecklas för att underlätta mineralutvinningen i Bergslagens små gruvor. Vi
behöver prioritera arbetet med att lösa hur en befintlig liten gruva kan utvecklas på ett hållbart sätt med ny teknik som t ex robotik, AI och miljöteknik anpassad till småskalig verksamhet. För svenska förhållanden måste man
också utveckla en enklare tillståndsprocess, utan att pruta på miljövillkor.
• Identifiera de specifika utmaningarna för de småskaliga gruvor som vi
har i Bergslagen. Tidsaspekt: kort sikt.

• Ta fram koncept för hållbar gruva där vi tar hänsyn till samtliga
intressenter i värdekedjan. Tidsaspekt: kort-, medel- till lång sikt.
• Starta och driva aktiv samverkan mellan små gruvor – dela resurser.
Tidsaspekt: kort sikt.

Förväntade resultat
• Få ett forsknings- och innovationsfokus riktat till småskaliga gruvor som
i sig kan utvecklas till ett eget affärsområde i Bergslagen.
• En miljömässigt hållbar gruvindustri med ökad acceptans för
gruvindustrin bland allmänhet och samhälle.
• Kostnadseffektiv gruvindustri inriktad på innovation och utveckling
istället för egen överlevnad.

AKTIVITETER & RESULTAT – Småskaliga gruvor

• Skapa forsknings- och utvecklingsplattform för att få fram ny teknik för
små gruvor och applicera den i aktiva småskaliga gruvor. Fokus
miljöteknik och automation. Tidsaspekt: medel- till lång sikt.
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OMRÅDE
Småskaliga
gruvor

AKTIVITET		

FÖRVÄNTADE RESULTAT*

Identifiera de specifika utmaning- Kort sikt
arna för små gruvor som vi har i
Bergslagen

Forsknings- och innovationsfokus riktat till små
gruvor som i sig kan utvecklas till ett eget affärsområde i Bergslagen.

Skapa en forsknings- och utveck- Kort till
medellång sikt
lingsplattform för att få fram ny
teknik för små gruvor och applicera den i aktiva små gruvor, t ex
ny form av ”Mekano” för att få in/
ner maskiner i små gruvor.

En miljömässigt hållbar
gruvindustri med ökad
acceptans för gruvindustrin bland allmänhet och
samhälle.

Ta fram koncept för en hållbar
gruva, där vi tar hänsyn till samtliga intressenter i värdekedjan.

Kort till
medellång sikt

Starta och driva aktiv samverkan
mellan små gruvor – dela resurser.

Kort sikt

*Förväntade resultat av de samlade aktiviteterna.
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TIDSASPEKT

Kostnadseffektiv gruvindustri inriktad på innovation
och utveckling istället för
egen överlevnad.

Teknik AI/Automation
En av anledningarna till varför arbetet med en innovationsagendan för Bergslagen kom igång är det teknikskifte som pågår i gruvindustrin. Det finns
otroligt mycket ny teknik i samhället som kan appliceras för att göra gruvan säkrare och mer effektiv. Mycket av kompetensen som gör det möjligt
finns här i Bergslagen. Det blir tydligt utifrån de utmaningar och möjligheter
som har kommit fram under det förberedande workshopsarbetet. Den nya
tekniken kan appliceras på alla delar i värdekedjan, förbättra och i vissa fall
revolutionera arbetssätt. Ett sådant stort och viktigt teknikskifte är autonoma
fordon. Andra nya tekniker som finns och har börjat användas är AI, robotik,
simulering, drönare, digitalisering och eldrivna fordon.
Det råder fortfarande stor osäkerhet kring hur användningen av de olika teknikerna kommer att se ut för gruvan men det vi vet är att den kommer och att
det gäller att ta till vara på de möjligheter som skapas.
Vi ser att Bergslagen kommer att ha en viktig roll för att Sverige ska fortsätta
vara en betydande internationell aktör. Teknikskiftet och omställningen kommer att skapa goda förutsättningar för nya innovationer men även möjligheter för nya företag att starta.
Vi har goda förutsättningar i Bergslagen med innovativa gruvbolag som
Boliden och Zinkgruvan där det finns en uttalad vilja att vara med att ta fram
lösningar för framtiden samt fungera som viktiga testbäddar och kravställare.
Vi har internationellt världsledande teknikleverantörer inom sina områden,
såsom Epiroc och ABB. Vi har också en stark forskningsgrupp på Örebro
universitet, AASS (Center för tillämpade autonoma sensorsystem) som har
en viktig roll för forskning och utvecklingsprojekt. Tillsammans skapar dessa
förutsättningar en mycket stark plattform redo att ta sig an framtidens utmaningar; genom samarbete skapa framtidens gruva.
Innovationsagenda Bergslagens klustersamverkan har som mål att skapa en
struktur för att identifiera gemensamma projekt, förbereda projekten och hitta finansiering.
Målet är ett långsiktigt partnerskap mellan akademi och industri där kommunikationen mellan parter och intressenter är viktigt för samverkan och
kunskapsöverföring. Vi vill koppla samman de nationella initiativ som finns,
identifiera fler lokala teknikleverantörer och tydliggöra för mindre teknikbolag vilka möjligheter och utmaningar som gruvindustrin står inför. Som ett
resultat av detta partnerskap är utvecklingen av testbäddar i samarbete med
t ex Volvo och Scania för utvecklingen av autonoma fordon en viktig del.
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AKTIVITETER & RESULTAT
– Teknik AI/Automation

• Arrangera workshops tillsammans med industri och akademi för att
identifiera och välja ut gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt.
Tidsaspekt: kort sikt.

OMRÅDE
Teknik/AI
Automation

• Alfred Nobel Science Park och Örebro universitet utvärderar vilka
internationella organisationer som är intressanta att vara med i och
ansöker om medlemskap. Tidsaspekt: kort sikt.
• Påbörja samarbete med övriga klusterbildningar angående teknik,
exempelvis det redan initierade mötet med Luleå universitet.
Tidsaspekt: kort sikt.
• Utvärdera möjligheterna till en Innovation HUB kopplad till Boliden och
Zinkgruvan med syftet att skapa en testbädd för ny teknik.
Tidsaspekt: kort sikt.
• Undersöka hur ökad användning av analysteknik kan få ökad utvinning
av malm och avfall, sekundära resurser. (forskning pågår; avancerad
sortering, x-mine, m m). Tidsaspekt: kort och medellång sikt.
Förväntade resultat
• Fler gemensamma projekt med fokus på ny teknik.
• Nya leverantörer med ny innovativ teknik.
• Påbörjad process mot en helt autonom gruva med självinstallerande,
självförbättrande och självkörande gruvmaskiner som är säkra och
effektiva tillsammans med manuellt styrda maskiner.

AKTIVITET		

FÖRVÄNTADE RESULTAT*

Arrangera workshops tillsammans med
industri och akademi för att identifiera
och välja ut gemensamma forskningsoch utvecklingsprojekt.

Kort sikt

Fler gemensamma projekt
med fokus på ny teknik.

Alfred Nobel Science Park och Örebro
universitet utvärderar vilka internationella organisationer som är intressanta
att vara med i och ansöker om medlemsskap.

Kort sikt

Nya leverantörer med ny
innovativ teknik.

Påbörja samarbete med övriga klusterbildningar angående teknik.

Kort sikt

Påbörjad process mot en
helt autonom gruva.

Utvärdera möjligheterna till en Innovation HUB kopplad till Boliden och
Zinkgruvan med syftet att skapa en
testbädd för ny teknik.

Kort sikt

Undersöka hur ökad användning av
analysteknik kan ge ökad utvinning av
malm och avfall, sekundära resurser.

Kort till
meddellång
sikt

*Förväntade resultat av de samlade aktiviteterna.
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TIDSASPEKT

Kompetens
En av de stora utmaningarna i samtlig avancerad industri är kompetens.
Gruvnäringen har historiskt sett löst kompetensfrågan med kvalificerad
arbetskraftsinvandring. Idag är gruvindustrin i ännu högre grad en industri
med hög teknologi och behov av kompetens för att kunna möta det moderna samhällets krav på hållbarhet och säkerhet. Lösningen blir att arbeta
aktivt med samordnad utbildning och branschspecifik samverkan mellan industrikompetens och utbildningsaktörer inom gruvnäringen. Ytterligare en
utmaning är långsiktig kompetensförsörjning av teknikintresserade ungdomar. Här behöver bland annat industrin vara än mer involverad i grundskolan
för att visa på den mångfald av spännande utmaningar som finns. För att
stötta inflöde av studenter till de högre utbildningarna blir strategisk samverkan mellan utbildningsaktörerna på gymnasie- och universitetsnivå en viktig
faktor. Bergslagens styrkor med universitet med forskningsområden inom
bl a robotik, AI och miljökemi/teknik är en klar fördel för att locka redan utbildad kompetens till vårt område. För att ytterligare stärka kompetensförsörjningen inom gruvindustrin är den självklara aktiviteten samverkan med kommuner/regioner om Bergslagens attraktivitet som arbetsplats/boendeort.
Innovationsagenda Bergslagens klustersamverkan har som mål att vara en
aktiv partner för samverkansintressenterna för att stärka kompetensen och
kompetensförsörjningen inom gruvindustrin.
• Besöka grundskolor för att berätta, informera och inspirera om
gruvindustrin, visa på förebilder och goda exempel.
Tidsaspekt: kort och medellång sikt.

• Arbeta fram de kompetensprofiler, vad kommer att behövas i framtiden
inom gruvnäringen. Tidsaspekt: kort sikt.
• Sondera förutsättningarna för gemensam maskin/data/gruvutbildning,
masterprogram (eller kurser) baserat på företagens behov och en process
för att skapa ett kluster. Tidsaspekt: kort sikt.

Förväntade resultat
• En samordnad plan för kompetensförsörjning in till gruvindustrin.
• Specialiserade gruvinriktade utbildningar på flera nivåer som både
lockar nya studenter och förser Sverige med specialkompetens.
• Bergslagen utvecklas till en kompetenshub för gruvindustrin.

AKTIVITETER & RESULTAT – Kompetens

• Sondera förutsättningarna för att starta en gruvutbildning i Örebro.
Tidsaspekt: kort- till medellång sikt.
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OMRÅDE
Kompetens

AKTIVITET		

TIDSASPEKT

Besöka grundskolor för att berätta,
informera och inspirtera om gruvindustrin. Visa på förebilder och goda
exempel.

Kort och
meddellång
sikt

Sondera förutsättningarna för att starta Kort till
medellång
en gruvutbildning i Örebro.
sikt

Arbeta fram en kompetensprofil; vad
kommer att behövas i framtiden inom
gruvnäringen?

Kort sikt

Sondera förutsättningarna för gemensam maskin/data/gruvutbildning, masterprogram (eller några kurser) baserat
på företagens behov och en process
för att skapa ett kluster.

Kort sikt

*Förväntade resultat av de samlade aktiviteterna.
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FÖRVÄNTADE RESULTAT*
En samordnad plan för
kompetensförsörjning in
till gruvindustrin.

Specialicerade inriktade
gruvutbildningar på flera
nivåer som både lockar nya
studenter och förser Sverige med specialkompetens.
Bergslagen utvecklas till
en kompetenshub för
gruvindustrin.

Kunskap om gruvors betydelse och nödvändighet
Modern livsstil, fossilfri fordonsflotta och grön el kräver mer metall och fler
sällsynta jordartsmetaller. Det vore lätt att generalisera om att människor ser
tillgången av metaller som något konstant och självklart då frågor som hållbarhet och miljö får stort utrymme i media och kanske inte vägs mot vårt
behov av modern teknik. Vi behöver undersöka vad människor har för kunskaper kring teknikomställningens och ny elektroniks behov av metaller. Vi
behöver också undersöka på vilken kunskapsgrund man skaffar sig sin åsikt
om gruvor kontra hållbarhet och miljö? När vi vet detta kommer vi också att
vara förberedda och kunna bemöta samhällets och befolkningens förväntningar på en hållbar gruvindustri.
Innovationsagenda Bergslagens klustersamverkan har som mål att agera som
en kunskapsplattform för att stärka allmänhetens kunskap och uppfattning
om gruvindustrins betydelse för vår välfärd och framtid.

• Genomföra en undersökande verksamhet för att få information om
människors kunskaper kring teknikomställningens och ny elektroniks
behov av metaller samt hållbarhet och miljö. Tidsaspekt: kort sikt.
• Samordna aktiviteter riktade till barn och allmänhet. Exempel på detta
är en lastbil fullpackad med ’coola’ gruvsaker som besöker skolor och
evenemang. Tidsaspekt: kort- till medellång sikt.
• Arrangera en årlig gruvkonferens/mötesplats med utställning med
fokus på modern gruvbrytning för allmänheten där vi bjuder in skolor,
näringslivsminister, etc. Tidsaspekt: kort, medel och lång sikt.
• Utse och utbilda ”gruvambassadörer” med uppgift att påverka i
vardagen och ”det lilla”.
Tidsaspekt: kort, medel och lång sikt.
Förväntade effekter
• Större medvetenhet bland allmänheten om metallernas och gruvindustrins
betydelse i vårt moderna samhälle.
• Större kunskap kring hur modern gruvindustri ser ut och fungerar.
• Medvetenhet om att gruvindustrin ser hållbarhet som en självklarhet och
därigenom skapar ett nyanserat samtalsklimat mellan intressenterna från
gruvindustri och miljörörelse.
• Större stöd för att utnyttja Bergslagens mineraltillgångar på ett
hållbart sätt.

AKTIVITETER & EFFEKTER
– Kunskap om gruvors betydelse och nödvädighet

• Skapa en digital plattform inriktad på Bergslagen där man, tillsammans
med SGU, informerar allmänheten om landvinningar och forskning när
det gäller ny teknik. På plattformen kan varje fyndighet i Bergslagen
kopplas till en eller flera specifika användningsområden till exempel
grön omställning, elektronik, smart telefoni, batterier, m m.
Tidsaspekt: kort- till medellång sikt.
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OMRÅDE
Allmänhetens
kunskap om
gruvindustri

AKTIVITET		

TIDSASPEKT

Skapa en digital plattform inriktad på
Bergslagen för information till allmänheten om landvinningar och forskning.
På plattformen kan varje fyndighet i
Bergslagen kopplas till ett eller flera
specifika användningsomrpden såsom
grön omställning, elektronik, smart
telefoni, batterier etc.

Kort till
meddellång
sikt

Genomföra en undersökande verksam- Kort sikt
het för att få veta vad människor har för
kunskaper kring teknikomställnings och
ny elektroniks behov av metaller samt
hållbarhet och miljö.
Samordna aktiviteter riktade till barn
och allmänhet.

Kort till
medellång
sikt

Arrangera årlig gruvkonferens/mötesKort, medel
plats med utställning för allmänheten, och lång
sikt
med fokus på modern gruvbrytning,
där vi bjuder in skolor, näringslivsminister m fl.

*Förväntade resultat av de samlade aktiviteterna.
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FÖRVÄNTADE RESULTAT*
Större medvetenhet bland
allmänheten om metal�lernas och gruvindustrins
betydelse i vårt moderna
samhälle.

Större kunskap kring hur
modern gruvindustri ser ut
och fungerar.

Medvetenhet om att gruvindustrin ser hållbarhet

Större stöd för att utnyttja
Bergslagens mineraltillgångar på ett hållbart sätt.

SAMVERKAN MED ANDRA GRUVKLUSTER
Modern livsstil, fossilfri fordonsflotta och grön el kräver inte bara mera basmetaller utan också fler sällsynta jordartsmetaller. Det vore lätt att generalisera om att människor ser tillgången av metaller som
något konstant och självklart då frågor som hållbarhet och miljö får stort utrymme i media och kanske
inte vägs mot vårt behov av modern teknik. Vi behöver undersöka vad människor har för kunskaper kring
teknikomställningens och ny elektroniks behov av metaller. Vi behöver också undersöka på vilken kunskapsgrund man skaffar sig sin åsikt om gruvor kontra hållbarhet och miljö. När vi vet detta kommer vi
också att vara förberedda och kunna bemöta samhällets och befolkningens förväntningar på en hållbar
gruvindustri.
Innovationsagenda Bergslagens klustersamverkan har som mål att agera som en kunskapsplattform
för att stärka allmänhetens kunskap och uppfattning om gruvindustrins betydelse för vår välfärd och
framtid.

FORTSÄTTNING – NÄSTA STEG
Som ett led i ett fortsatt arbete med Innovationsagenda Bergslagen planeras ett långsiktigt och omfattande arbete över en tidsperiod på 2-3 år. Nära samarbete med intressenter som Bergskraft och Bergslaget är viktigt för att nå de resultat och effekter som behövs för att säkra en framtida samverkan inom gruvindustrin. Finansiering av arbetet skall ske genom bidrag från alla intressenter i form av natura insatser
(in-kind), ekonomiskt bidrag samt ansökan om bidrag från Vinnova, Länsstyrelse, Region m fl.
Det kommer att finnas en ansvarig som driver arbetet framåt med stöd av Innovationsagenda Bergslagen. Arbetet ska ske i nära samarbete med akademi, industri och samhälle. Tanken och syftet med Innovationsagenda Bergslagen är att det är början på någonting, att den ska uppdateras, växa och utvecklas
med tiden. Den ska också ligga till grund för att utveckla samverkan i Bergslagen och vara en viktig del i
det nationella arbetet med forskning och utveckling i världsklass.

Foto tillhörande Epiroc Rock Drills AB.
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En rapport från projekt
Digital Mining Hub Bergslagen
ett SIP STRIM projekt
framtagen 2018

