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Nationella strategiska innovationsprogram (SIP)

• Skapa förutsättningar för
internationell
konkurrenskraft och
hållbara lösningar på
globala
samhällsutmaningar.

• Inom SIP:arna 
samverkar företag, 
akademi och andra
organisationer.

• Alla som vill bidra till nya
innovationer inom
området är välkomna att
söka finansiering.



Swedish Mining Innovation
- möjliggör och driver på utveckling och innovation  

Industridrivet program, startade 2013.

Målet för Swedish Mining Innovation är att stärka

konkurrenskraften för svensk gruv- och metallutvinnande

sektor. 

Detta uppnås genom att främja ledande centra och kluster för

forskning, innovation och utbildning där hållbara lösningar för

utvinning av metaller utvecklas.

Programmet är öppet för alla som kan och vill bidra till dess

mål och vision.

Finansiering, 50% statlig / 50% privat

Styrelse: LKAB, Boliden, Epiroc, Zinkgruvan, Ecogain, Svemin, 

Swerim, Luleå tekniska universitet, Örebro Universitet

• Innovation projects –annual open call

• Strategic projects/initiatives

• PhD network

• Symposiums, workshops & meetings

• Innovation idea competition

• Swedish Mining Innovation Award

• Internationalisation and Outreach

• Leverage



Roadmap – forsknings- och innovationsagenda

Vision:
Sverige är en förebild för 

social, ekonomisk och 
miljömässigt hållbar 

gruvdrift och 
metallproduktion

En gemensam innovationsstrategi 
framtagen av gruvklustret

• Utmaningsdriven
• Hållbarhet i fokus
• Konkurrenskraft



HÅLLBARHET
Genom hela värdekedjan

• Prospektering

• Resurskaraktärisering

• Gruvbrytning

• Mineralteknik

• Återvinning och metallurgi

• Efterbehandling och miljöprestanda

• Attraktiva arbetsplatser

• Jämställdhet och mångfald

• Social acceptans



2019: Innovationsagenda Bergslagen –

5 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 samt 
världsledande teknikleverantörer som Epiroc
och ABB.

4. Stärka och underlätta kompetensförsörjning 
inom gruvindustrin genom aktiv samverkan 
med universiteten.

5. Kunskap om gruvors betydelse och 
nödvändighet bland allmänheten – en 
faktabaserad kunskapsplattform för att 
stärka allmänhetens kunskap och 
uppfattning om gruv- och mineralindustrins 
betydelse för vår välfärd och framtid.



Swedish Mining Innovation Bergslagen

Öka Bergslagens konkurrenskraft och bli en mer aktiv del av den nationella 

gruvindustrin. 

Närmare samarbete mellan de stora akademiska institutionerna inom gruvdrift.
o Webbinarium, ansökningar, doktorandprojekt

Skapa möjligheter för ökad extern finansiering genom forsknings- och utvecklingsprojekt.

Förstärkt samarbete med Swedish Mining Innovation och andra viktiga aktörer i Sverige och internationellt.
o Aktivt deltagande i programkontorets arbete, Hindersmässan, utlysningsturné och idétävling etc.

Skapa förhållanden i innovationssystemet för att fler företag med kopplingar mot gruvindustri startas upp.
o Nära dialog med pågående gruvrelaterade projekt och verksamheter, tillvarata de möjligheter som eventuella gruvetableringar eller 

undersökningar (prospektering) kan medföra för näringslivet i regionens kommuner och grannkommuner. 



AI Impact Lab är industrins och den offentliga sektorns 

ingång till AI-kompetensen vid Örebro universitet. Vi för 

samman akademi, företag och offentliga verksamheter i ett 

innovationssystem för att tillsammans kunna accelerera 

AI-utvecklingen i regionen.

För att nå dit är partnerskap och nätverk en förutsättning. Vi stöttar 

regional samverkan och har genom våra nationella nätverk tillgång 

till över 100 partner från både industri och offentlig sektor.

AI Impact Lab är ett samarbete mellan Örebro universitet och 

Region Örebro län.

AI Impact Lab
Regional samverkansplattform vid Örebro universitet



Hållbar gruvproduktion
Gruvindustrin spelar en viktig roll när det gäller att 

hitta hållbara lösningar på globala 

samhällsutmaningar, som exempelvis tillgång till 

råvaror och hållbar råvaruproduktion. Sveriges gruv-

och metallutvinnande industri ligger redan i dag i 

framkant för hållbarhet och effektivitet inom 

prospektering, utvinning och vidareförädling. Vi vill 

bidra till nya AI-lösningar som kan implementeras 

inom gruvindustrin för att ytterligare stärka dess 

konkurrenskraft. STRATEGISKA 

INRIKTNINGAR



Hindersmässan Näringsliv 
28 januari 2021

• Livesänt event från Conventum

Örebro

• Samtal om utmaningar och 

möjligheter, ur ett nationellt, 

internationellt och regionalt 

perspektiv.

• Medverkan från Svemin, 

Bergskraft, Lovisagruvan, 

Zinkgruvan, Askersunds kommun, 

Epiroc, Örebro universitet och 

Region Örebro län.



Webinar 17 februari 2021: AI – a necessary enabler for 
sustainable mining production?  

• Studioevent från Innovationsarenan, Örebro universitet.

• Gruvbolag, teknikleverantörer, mindre bolag och forskare från LTU och ORU.

• Diskussioner och presentationer om hur AI används och dess möjligheter för säkrare och 

mer effektiv gruvdrift.



Nationellt nätverk för gruvkommuner

• Strategiskt projekt 2021-2022.

• Skapa plattform för att stödja kommuner i 

gruvrelaterade frågor.

• Gruv – och mineralprojekt bidrar till 

positiv samhällsutveckling och välfärd.

• Kommuner i Norrbotten, Västerbotten och 

Bergslagen.

• I dagsläget 16 kommuner.

• Bergslagen: Askersund, Lindesberg, 

Ljusnarsberg, Norberg, Skinnskatteberg.

2021-02-25



Metals4U+ - Mineral raw 
materials for a green and digital 
future

Fullskaleprojekt Swedish Mining Innovation 
Mars 2021 – Mars 2024
Koordinator: Bergskraft
Totalbudget: 8,5 Mkr



Bakgrund 

• Förstudie 2020

• Bergskraft, Georange, LRF, SGU, Lovisagruvan och Teknikens Hus

• Öka medvetenhet och kunskap om gruvor och gruvdrift, tillstånd, markanvändning och hur vi kan och 

ska använda våra naturresurser på ett hållbart sätt.

• Överbrygga gapet mellan vår konsumtion, de produkter vi behöver och använder varje dag, och 

förståelsen för gruvors påverkan [natur, miljö, klimat, arbetstillfällen, levnadsmiljö, …].

• Slutsatsen var att vi behöver jobba ännu mer med dessa frågor.

• Behöver skapa en djupare förståelse – att det är något som finns på riktigt.

• Behöver implementeras i skolan/skolmiljö (nå ungdomar).





• Webbaserad interaktiv gruvkarta som 

startportal.

• Information om metaller i världen.

• Följa en produkt/applikation genom vilka 

metaller som ingår, hur export/import 

ser ut, var i världen gruvorna finns, vilken 

miljöpåverkan produkten och dess 

ingående metaller har.

• Till portalen kopplas mer information om 

gruvor i Sverige samt de digitala 

utbildningsverktyg och kunskapsmoduler 

som tas fram i projektet, som i sin tur har 

en koppling till verkligheten/fysiska 

installationer/konstverk.





Programkontoret

079-061 40 08



Mining innovation for a 
sustainable future


