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BRANSCHFORSKNINGSPROGRAM - METALLURGI
….gemensamt och i samråd med Vinnova och industrin
analysera förutsättningarna för ett innovativt och
framtidsinriktat forskningsprogram samt lämna förslag till
ett sådant program. Programmet ska särskilt bidra till
utveckling av områden där den svenska gruvindustrin och
smältverken bedöms ligga i eller nära teknikfronten. Detta
kan t.ex. avse effektivare process- och produktionsmetoder,
utveckling av nya material och produkter, utvecklad
miljöteknik, återanvändning och återvinning i enlighet med
Bergforsks förslag.

EUROPEAN TECHNOLOGY PLATFORM

ROCK TECH CENTRE
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Regeringen beslutade vid sitt sammanträde 14 september 2006 att Vinnova i
samverkan med industri (och SGU) skulle genomföra ett innovativt och
framtidsinriktat gruvforskningsprogram för att stärka den internationella
konkurrenskraften hos gruvindustrin. Under perioden 2006-2010 bidrar staten
med 50 MSEK och industrin med minst lika mycket.
I senare avtal med VINNOVA satsas sedan på:
• Säkrad råvaruförsörjning genom prospektering
• Ökad konkurrenskraft genom utveckling av produktionsteknik
• Ökad kunskap i partikelteknologi inom gruvindustriella processer
• Resurseffektiv utvinning av basmetaller
• Minskad miljöbelastning vid gruvhantering
Dessutom reserverades varje år pengar för särskilt innovativa projekt. De kan röra flera områden
eller mer visionära forskningsaktiviteter med stor potential och som innehåller radikala idéer och
nytänkande.

UTVÄRDERING 2012

…gruvteknik, mineralgeologi och anrikningsteknik håller hög vetenskaplig kvalitet och
befinner sig i spetsen av den internationella forskningen inom respektive område.
Projekten bidrar sannolikt till att stärka den svenska gruvindustrins teknikledande
position och internationella konkurrenskraft, skapa starka utbildnings-, forsknings- och
innovationsmiljöer, och ett framgångsrikt svenskt deltagande i internationella
gemenskapsinitiativ inom EU, men även ökad samverkan med forskningen i andra
betydelsefulla länder.
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NMP-2008-4.0-6
Innovative concepts and processes for
strategic mineral supply and new high added value mineral-based
products
Technical content/scope: Increasing the European capability of strategic
mineral supply and creation of new mineral product functionality through
improved product and customer needs understanding and knowledge
building is vital for the European mineral industry which is faced with
increased global competition and a large trade deficit. In this context, the
research objective is to facilitate the supply of European strategic minerals,
the characterization and development of new eco-efficient, high value
added mineral particle based (both industrial minerals & metal minerals)
products with enhanced and diversified functional properties for the
extension of existing and for the development of new markets.

2009--2013

International award for ProMine – Athen April 10 2014
ProMine received the 1st Prize Award for Best Completed
Projects launched under the EU Framework Programme for
Industrial Technology.
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Regeringens proposition - 2008/09:50 Ett lyft för forskning och innovation
”Mineral och metaller, liksom energiråvaror, är avgörande för svensk välfärd”
”För att ta till vara den potential som finns både nationellt och regionalt för utveckling
av dessa råvarutillgångar behövs en fortsatt långsiktig satsning tillsammans med
industrin. Insatserna bör riktas mot teknik bl.a. för att hitta nya fyndigheter och nya
utvinnings- och produktionsmetoder som ger ökad resurseffektivitet och minimerad
miljöpåverkan. ”

Efter ansökan i konkurrens
21.4 miljoner per år i ökade fakultetsanslag till LTU
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Konkreta resultat – två exempel
Prospektering

e – pellets med RFID

≈ 10 – 15 mm
≈ 10 – 15 mm
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Regeringens proposition 2012/13:30 Forskning och innovation
Därför beskrivs i denna proposition ytterligare områden där riktade satsningar görs på
långsiktig forskning och kunskapsuppbyggnad för näringsliv och samhälle: bl.a. gruv-,
mineral- och stålforskning, forskning om skogsråvaror och biomassa samt forskning om
hållbart samhälls-byggande. Avsikten är att medel ska fördelas långsiktigt till forskning
av hög vetenskaplig kvalitet, som beaktar näringslivets och offentlig sektors behov av
långsiktig kompetensuppbyggnad.
Efter ansökan i konkurrens
92 miljoner till SIO STRIM 2013-2016 som hanteras via CAMM
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Sammanfattning
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Vision 2020

EU-center för mineral- och
metallframställning med
bas i Luleå!?

Luleå en global
kompetensnod !?
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