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Varför en färdplan….

“Roadmaps provide a strategic framework for action, 
promoting a shared vision and direction by promoting a 
learning environment, alignment of key stakeholders and 
seeking synergies between [actions] to achieve shared 
goals.”  



Hur… 

Målbild/vision Nulägesanalys Hinder-
analys

Färdplanen

Vad gäller idag –
utsläpp, mål och 

riktlinjer, vad görs 
redan idag

Vad krävs för att nå 
fossilfritt – vad 

”återstår”, vad krävs 
för lösningar för att 

komma tid? 

Vilka är de 
huvudsakliga hindren 

för att nå målet? 

Hur och när gör 
vi vad för att nå 

målet?



Målbild 

År 2045 är modern brytning av primär metallmalm och 
mineral i Sverige långsiktigt hållbar och samspelar med 
återvinning för att tillgodose den globala efterfrågan. 

Förbättrad produktdesign och värdekedjor för återanvändning och återvinning har möjliggjort att en mycket 
hög andel metall och mineral kan återvinnas. Enbart återvinning räcker dock inte för att täcka världens behov 
med en växande befolkning och ökad levnadsstandard. Primär produktion av metall och mineral i Sverige 
behövs under överskådlig tid även efter 2045. 



Färdplan!





Ökat behov av el och biodrivmedel

Klimatomställningen i branschen kräver både mer energi:
behovet av el respektive bioenergi ökar –
både jämfört idag + totalt sett  

Behov av el: + 1-2 TWh/år 2035/2045
Behov av bioenergi: + 6-7,5 TWh/år 2035/2045

Jämför med dagens användning: cirka 6 TWh/år gruvindustrin



Synliggörande av initiativ…

Exempel på innovations-/utvecklingssatsningar för att nå fossilfria gruvor och förädlingsprocesser

SUM (Sustainable Underground Mining) SIMS (Sustainable Intellegent Mining Systems) Boliden Eltrolley
Elektrifiering Aitikgruvan Självkörande fordon Utnyttja värme i restvatten från gruva
Teknikutveckling elektrifiering av gruvor och smältverk, cirkulär ekonomi samt fossilfrihet Effektiv gruvbrytning –
från gavel till dagen Förbättrad resurseffektivitet genom dynamiskt styrd utlastning

HYBRIT CEMZERO CCS-anläggning Brevik Norge Förnybara energibärare vid produktion av bränd kalk 
Centrum för hållbar produktion av cement och bränd kalk GGBS (återvinning masugnsslagg) REEMAP (utvinning 
fosfor och REE ur restprodukter) Program fossilfria smältverk



Läs mer om branschens strategiska hållbarhetssatsningar!

#MINERALBIDRAGET

www.svemin.se/mineralbidraget/

Kontakt

Per Ahl, VD Svemin, per.ahl@svemin.se

Erika Skogsjö, WSP Environmental, erika.skogsjo@wsp.com

TACK!
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