Ny forskningsagenda bäddar
för ännu starkare gruvsektor
Sverige är Europas mest framgångsrika råmaterialnation, mycket tack vare vår unika
FoI-agenda. Nyligen släpptes den senaste uppdateringen av det strategiska dokumentet.
Jenny Greberg, ansvarig forskning och innovation Svemin och programdirektör SIP STRIM,
förklarar varför agendan haft så stort inflytande.
Varför?
– Mycket ligger i sättet vi jobbar. Processen har varit oerhört bra, med ett
stort engagemang från alla inblandade
aktörer, såväl från akademi som från
näringsliv. Det är viktigt, för börjar vi
spreta blir vi inte lika starka. Vi har
lyckats få branschen att ha en extremt
tydlig gemensam viljeinriktning. Det
gör att våra möjligheter att påverka
även på EU-nivå är stora, det kan vi
se rent konkret. Sverige har en gott
inflytande över den europeiska mineralforskningen, säger Jenny Greberg.
Vad är nytt i den
senaste uppdateringen?
– I år har vi valt att tydligare än tidigare år fokusera på branschens
utmaningar och sen komma med
konkreta lösningar. Det gör att den
blir mer relevant. Till exempel hur vi
ska jobba för att minska branschens
CO2-utsläpp, där den tydliga inriktningen är elektrifiering och därmed
utveckling av maskiner och forskning och innovation runt arbetssätt,
processer och metoder för att inte
bara minska utsläppen utan även
öka produktiviteten.

På vilket sätt ska
agendan användas?
– Vi har använt de tidigare FoI-agendorna ytterst medvetet. Vi märker att det är
lättare för politiker och andra beslutsfattare att ta till sig våra budskap när
vi har en redan färdig strategi. Och,
som sagt, med en tydlig FoI-agenda
kan vi påverka även EU, till exempel
EIT RawMaterials, att göra prioriteringar som ligger i linje med den svenska
strategin. I Europa finns inget land som
har lika tydlig samsyn mellan akademi
och näringsliv inom råmaterial som
Sverige, vi är ett viktigt föregångsland.
Vad betyder det här
för gruvbolagen?
– Att de får den mest relevanta forskningen gjord.
Hur är det med balansen mellan
grundforskning och tillämpad
forskning i en sådan här agenda?
– Vi pekar på behov av båda, det finns
inget motsatsförhållande. Företagen berörs givetvis mer direkt av den tillämpade forskningen men det finns ett stort
behov även av grundforskning, man
måste hela tiden fylla på underifrån.

– I Europa finns inget land som har
lika tydlig samsyn mellan akademi och
näringsliv inom råmaterial som Sverige”, säger Jenny Greberg, ansvarig
forskning och innovation Svemin och
ordförande i styrgruppen för framtagandet av branschens FoI-agenda.

Vad betyder FoI-agendan i det kommande forskningspropositionen?
– Tillsammans med den kompetensfärdplan som är på gång så utgör den
ett starkt underlag för vad en av Sveriges verkliga basnäringar behöver för
att stå rustade inför framtiden.

FoI-agendan:

”Forskning- och innovationsagenda för
den svenska gruv- och mineralsektorn”
• Uppdateras var tredje år
• För tredje upplagan

Gruvbranschens
FoI-agenda släpptes
• Tas fram av Svemin i samverkan med SIP STRIM (det
den 15 maj
Strategiska Forsknings- och Innovationsprogrammet för
i samband med
Gruv- och Metallutvinnande Industri, med finansiering
Bergforskdagarna
av Vinnova, Formas och Energimyndigheten)
i Luleå.
• Nytt för i år är att Svemin är projektägare.
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Svemin är branschorganisationen för
gruvor, mineral- och metallproducenter
i Sverige. Vi representerar ett fyrtiotal
företag med 13 000 anställda inom
produktion, prospektering och teknik.
Våra största medlemsföretag är LKAB,
Boliden, Zinkgruvan Mining, Nordkalk,
Cementa, Sandvik, Epiroc och ABB.
Svemin har kontor i Stockholm.
www.svemin.se
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Hållbarhetsexpert ny vd för Svemin
Maria Sunér Fleming blir ny vd
för gruvornas branschorganisation Svemin. Hon kommer
närmast från sin tjänst som
Avdelningschef Hållbarhet
och Infrastruktur inom
Svenskt Näringsliv.
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– Det här känns fantastiskt roligt och
spännande. Det är en oerhört viktig
bransch som är med och utvecklar det
moderna samhället, bland annat med
den genomgripande digitalisering
som pågår. Och inte minst viktig som
leverantör av de råvaror, metaller och
mineral, som är en förutsättning för
den klimatdrivna omställningen, säger
Maria Sunér Fleming.
Maria Sunér Fleming är ett välkänt
namn inom energi-, klimat och miljöområdet i Sverige och Jan Moström,
styrelseordförande för Svemin och vd
LKAB, är mycket glad över att hon
tackat ja till detta viktiga uppdrag.
– Maria är erkänt skicklig och hennes erfarenhet och kompetensprofil kommer att vara till stor nytta för
branschen. Hon har en bred industriell bakgrund och tar med sig viktiga

erfarenheter från Svenskt Näringsliv,
inte minst inom näringspolitiken.
Vad ser du som hennes
viktigaste uppgift att ta tag
i när hon tillträder?
– Branschens enskilt viktigaste fråga
är hur vi ska få effektiva och rättssäkra
tillstånds- och miljöprövningsprocesser så vi kan ha möjlighet till en växande gruvdrift. En komplex fråga där
vi är övertygade att Maria kan föra arbetet framåt, säger Jan Moström.
Maria Sunér Fleming efterträder nuvarande vd, Per Ahl, som går i pension. Hon tillträder rollen som vd för
Svemin senast 1 oktober.

Maria Sunér Fleming.

Maria Sunér Fleming
• Maria Sunér Fleming har arbetat med energi-, klimat- miljö- och
hållbarhetsfrågor inom Svenskt Näringsliv i olika roller sedan 2010.
Hon har även bakgrund från Sydkraft, Svensk Energi och Världsbanken.
• Ledamot i IVA, Ingenjörsvetenskapsakademien, ordförande i Svenska
nationalkommittén för World Energy Council och expert i flertalet utredningar,
bland annat sakkunnig i Miljömålsberedningen.
• Född 1971, utbildad civilingenjör inom kemiteknik, Chalmers Tekniska Högskola.
• Kuriosa: Skrev sitt examensarbete från Chalmers om livscykelanalys av
koppar, stål respektive aluminium.

PÅ GÅNG
• 28 maj: Lanseringsfrukost för samarbetsprojektet ”En hållbar gruvnäring”,
Stockholm. Läs mer på Svemin.se/mineralbidraget
• 14 september: Geologins dag, hela landet
• 24 september: Seminarium - Värdeskapande efterbehandling, Luleå
• 2-3 oktober: Svemins miljökonferens, Skellefteå

28 maj:
”En hållbar gruvnäring”, Stockholm

• 29-31 oktober: FEM, Levi Finland
• 28 november: Svemins Höstmöte, Stockholm
Läs mer på: https://www.svemin.se/aktuellt/kalender/

14 september: Geologins dag
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29-31 oktober: FEM, Levi Finland
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