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    GEORANGE– MÖTESPLATS 
 

Framtidens Gruv- och Mineralindustri 
Den 30 januari genomförde Georange tillsammans med Nordic Publishing seminariet 

Framtidens Gruv- och Mineralindustri. Seminariet ägde 
rum på Grand Hotell i samband med 22:a upplagan 

av Västerbottensveckorna. 
 

 

 

Det rådde en stor förväntan inför 

öppnandet av seminariet om framtidens 

Gruv- och Mineralindustri på Grand Hotell 

i Stockholm.  

 

 

Ordning och reda inför registreringen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Salen fylldes snabbt med intresserade besökare, 

som såg fram emot en givande dag. 

 

 

 

 

 

Lennart Gustavsson, Georanges 

ordförande hälsade alla talare och besökare 

välkomna till dagens seminarium som skulle 

handla om Modern samhällsbyggnad och 

innovativ näringslivsutveckling med 

gruvnäringen som bas. 
 

 
 

 



   

 

 

 

 

 

Magnus Eriksson, RMG var dagens 

moderator på seminariet och skulle hålla 

ordning på alla talare och guida dem så gott 

han kunde. 

 

 

 

 

Eva Björling, handelsminister från 

Utrikesdepartementet, blev förste talare att 

inta podiet. Hon pratade om gruvnäringens 

utmaningar och möjligheter ur ett nordiskt, 

europeiskt och globalt perspektiv och att det 

behövs en nationell mineralstrategi. 

 
 

 

 

 

Johan Sterte, rektor Luleå Tekniska 

Universitet anser bland annat att Sverige bör 

satsa långsiktigt och bygga kritisk massa inom 

mineralresursområdet, Sverige bör även aktivt 

jobba för att förverkliga ambitioner inom 

råvaruområdet på EU-nivå, varför inte ett EU-

excellens Centre i norra Sverige för att svara 

upp mot EU:s förväntningar på 

“Barentsområdet” som motor i den inhemska 

råvaruförsörjningen 

 

 

 

 

 

Lars Erik Aaro, Vd för LKAB informerade 

bland annat om den vision som LKAB arbetar 

utifrån, det är att de av kunderna ska uppfattas 

vara den leverantör som ger mest mervärde och 

därmed ledande inom sina utvalda 

marknadssegment. Han framhöll även att: 

Gruvnäringen står för ~15 % av svensk 

bruttoexport och 40 % av nettoexporten 

 
 

 



   

 

 

 

 

Jonas Lundström, kommunikations- och 

HR direktör för Northland Resources blev 

nästa talare och presenterade företagets 

arbeten med att starta upp gruvan i 

Kaunisvaara. Inte helt enkelt att förbereda 

och bygga upp detta komplex. 

 

 

 

 

Rune J. Arnøy, Havnchef Narviks Havn, var 

sista talare innan kaffepausen. Han sade att när 

det gäller Narvik, är transport av järnmalm den 

viktigaste utvecklingsfaktorn, 100 år av 

samarbete säger allt. Kiruna behöver Narvik och 

Narvik behöver Kiruna. 

 
 

 

 

 

 

 

För de som inte hade koll på var Narvik 

låg hade Rune även lagt upp en 

översiktsbild av var denna hamn ligger i 

förhållande till den övriga världen. 

 

 

 

 

 

 

Den första kaffepausen inbjöd till mingel och 

diskussioner utifrån de presentationer som hade 

varit på förmiddagen 

 
 

 



   

 

 

Andreas Malmport, VD,ABB Mining, 

fick förtroendet att starta om efter 

kaffepausen. Affärsområde 

Minerals/Mining är Globalt ansvarig för 

ABBs erbjudande inom Mineral 

branschen, de kombinerar den globala 

erfarenheten och resurserna med den 

lokala närvaron och kompetensen för varje 

projekt 

• Cirka 1900 medarbetare i 28 länder 

• Omsättning 2010: US$ 1.2 

miljarder 

• Projekt i över 75 länder 

 

 

Då Stefan Löfven, ordförande IF Metall hade 

fått förhinder att delta på grund av nya 

arbetsuppgifter i socialdemokratiska partiet fick 

Ola Asplund förtroendet att framföra IF Metalls 

syn på framtidens utmaningar gruvindustrin står 

inför, såsom kompetensförsörjning, 

attraktionskraft och samhällsbyggnad. 

 
 

 

Paul Anciaux, Policy officer raw 

materials and non-energy extractive 

industries at European Commision 

Enterprise and Industry DG, menade att 

EU i hög grad är beroende av import av 

viktiga råvaror som alltmer påverkas av 

marknadsstörningar, potentialen finns i 

Europa men ökad konkurrens av 

markanvändning och en hårt reglerad 

miljö ställer högre krav. Det finns även ett 

behov av ett förstärkt samarbete med 

medlemsstaterna (t.ex. nationella råvaru 

strategier) 

 

 

 

Erik Bergkvist, ordförande för Region 

Västerbotten. blev siste talare innan lunchen och 

förstärkte det Paul Anciaux sade tidigare, Erik 

poängterade att vi måste bli bättre på samarbeten 

för att klara våra gemensamma utmaningar. Det 

är även viktigt att vi får med oss människorna. 

 
 

 



   

 

 

 

 

Lunchen intogs på stående fot en trappa 

upp där nätverkandet fortsatte från 

förmiddagens fika. Många kloka ord och 

nya bekantskaper satte krydda på maten.   

 

 

 

 

Efter maten ska man ju även ha kaffe och det 

serverades nere i konferenslokalen där alla 

trängdes och trivdes över sina koppar.  

 
 

 

Charlotte Brogren 

Vinnovas Generaldirektör fick förmånen 

att vara den som tog vid efter lunchen. 

Charlotte hade som huvudämne;   

Internationell samverkan – en viktig del 

för innovation, hon framförde att Globala 

utmaningar har identifierats som en stark 

drivkraft för efterfrågan av innovationer. 

Efterfrågan på lösningarna skapar 

affärsmöjligheter för nya innovativa varor, 

tjänster och processer 

 

 

 
Lennart Evrell, Vd och koncernchef Boliden, 

tog sedan vid med sin presentation. 

Gruvindustrin är idag en stark bidragsgivare till 

Sveriges ekonomi och välstånd, med en 

expansiv prospektering och produktion, vi är 

världsledande när det gäller teknik i gruvor, 

smältverk, utrustning och har höga krav på 

miljöprestanda. Långsiktig verksamhet kräver 

dock effektiva tillståndsprocesser och där kan vi 

bli bättre.  
 

 



   

 

 

 

Åsa Persson, Bergmästare Bergstaten, tog 

tacksamt emot passningen från Lennart 

Evrell angående tillståndsprocesserna. Hur 

kan dessa optimeras, det viktigaste är att 

ansökningarna är kompletta. 

Kommunikation är ett av de viktigaste 

verktygen inför en tillståndsprocess både 

när det gäller arbetsplan, bearbetnings-

koncession och markanvisning.   

 

 

 

Lisbeth Hildebrand, enhetschef SGU’s 

Mineralinformationskontor i Malå, informerade 

bland annat om att kontoret i Malå bistår med 

service och information till prospektörer och 

forskare samt marknadsför Sverige som ett 

prospekteringsland.  

SGU ska även bistå regeringen i framtagandet av 

en svensk mineralstrategi. 

 
 

 

 

 

Bengt Sundelin, VD Zinkgruvan Mining, 

drog ner dagens första spontana applåder 

när han intog podiet, Zinkgruvan – 155 år 

svensk gruvhistoria i utländsk ägo och 

ändå så ungdomlig.  

För framtiden gäller det att långsiktigt 

säkra tillgången på arbetskraft, utöka 

samarbetet med leverantörer och 

konkurrenter inom Skandinavien samt 

utveckla och förbättra samarbetet med 

närboende, kommun och myndigheter.  

 

 

 
 
 

Kaffepaus igen, ytterligare en chans att nätverka 

på detta seminarium. 

 
 

 



   

 

 

 

Christer Gyllengahm, VD Bergteamet, 

började sin presentation med att 

dokumentera uppskattningen av den 

presentation han skulle ha och bad alla 

applådera.  

Christer presenterade sedan Bergteamet 

som det företag som troligen har den mest 

moderna maskinparken i världen, detta gör 

Bergteamet den perfekta partnern för 

krävande underjordiska verksamheten.    

 

Lena Abrahamsson, professor och 

genusforskare på Luleå Tekniska Universitet, 

tog sedan över, hon menar att idag behandlas 

jämställdhet, den demografiska utmaningen och 

gruv- och mineralindustrin i olika politik-

områden och i olika forskningsområden, dessa 

måste kopplas ihop. Jämställdhet är strategiskt i 

uppbyggnaden av en socialt hållbar gruv- och 

mineralindustri kopplat till den demografiska 

utmaningen i Västerbotten och Norrbotten  

 
 

 

 

Mikael Jansson, VD North Sweden 

European Office, började sin presentation 

med att Norrbotten och Västerbotten skall 

bli en aktiv och kompetent region i EU-

samarbetet. Han påpekade även att vara rik 

på råvaror är inte detsamma som att vara 

ett rikt samhälle. Det behöver dock inte 

vara ett motsatsförhållande mellan 

regional och lokal utveckling kontra 

råvarubaserad ekonomi, men det kan vara 

det och därför måste frågetecknen rätas ut. 

 

Sist ut bland talarna var Peter Roslund, 

ordförande i Norrbotniagruppen, och Elisabeth 

Sinclar, projekledare för Norrbottniagruppen.  

Bakom projekt Norrbotniabanegruppen, som 

både Peter och Elisabeth arbetar för, står 

kommunerna, länsstyrelserna i Norr- och 

Västerbotten, Region Västerbotten, EU samt 

näringslivsrepresentanter längs bansträckningen. 

 

Idag haltar infrastrukturen på järnvägssidan och 

blir en hämsko för tillväxten.  
 

 



   

 

 

Lennart Gustavsson, Georange, höll i 

den avslutande debatten där Lars-Erik 

Aaro, LKAB, Bengt Niska, Pajala 

Utveckling, Lars Wikström, 

Tillväxtverket, Cecila Fahlberg, Unionen 

och Helén Leijon, rådman Umeå tingsrätt 

deltog. Man debatterade bland annat 

förhållandet tjänste- kontra industri-

sektorn, problemet med långa tillstånds-

ärenden och hur man skapar attraktiva 

samhällen.  

Samrådsförfarande i tillståndsärenden 

samt samverkan med närliggande näringar 

för att bygga attraktiva samhällen blev 

kontentan av debatten.    

 

 

Georange tackar alla sponsorer, talare och besökare för ett mycket givande seminarium och 

hoppas dialogen fortsätter. 

 

 

Ett stort tack även till Arrangören Nordic Publishing som här företräds av VD’n Jan Ots och 

Projektledare Susanne Fuglsang. 

  

 
 

 
 
 
Länk till alla presentationer: http://www.nordicpublishing.se/presentationer/ 
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