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Förord
I september 2012 tillsatte regeringen en gruvsamordnare till samordnare för
insatser i samband med gruvnäringens expansion i Norrbottens län,
Västerbottens län, Gävleborgs län, Västmanlands län, Uppsala län, Örebro
län och Dalarnas län. I uppdraget ingår att sammanföra och underlätta
dialogen mellan aktörer vars verksamhetsområden berörs av frågor som
uppkommer med anledning av gruvindustrins expansion i Sverige. Exempel
på områden som kan omfattas av uppdraget är tillgång till bostäder samt
behov av infrastruktur, kompetensförsörjning och kommunal service. I
uppdraget ingår även att identifiera eventuella hinder och behov som uppstår
med anledning av den kraftiga expansionen inom gruvindustrin samt att
föreslå åtgärder för att möta dessa.
Till uppdraget har ett samrådsforum knutits bestående av landshövdingarna
och regionförbundens ordförande från berörda län med uppdrag att bistå
samordnaren i arbetet. Samordnaren har även involverat och samrått med
berörda näringslivsorganisation och branscher, sektorer och myndigheter i
de delar myndigheternas respektive ansvarsområden berörs. Samordnaren
vill rikta ett stort tack till alla medverkande aktörer. Uppdraget ska
rapporteras till Näringsdepartementet. En delredovisning av uppdraget har
lämnats den 31 mars 2013, samt den 31 mars 2014. Uppdraget slutredovisas
31 mars 2015.
Rapporten innehåller konkreta förslag på åtgärder kopplat till gruvnäringens
utmaningar och expansion. Dessa har utformats med hänsyn till de
samordningsvinster och havstångseffekter som kan åstadkommas i andra
branscher.
Med rätt förutsättningar kan gruvnäring som enskild bransch ge Sverige
betydande samhällsekonomiska vinster, men samordnat med övrig
basindustri skapar detta klimat- innovations- och produktionssynergier som
ligger högst upp i värdekedjan och ger betydligt större effekter på
sysselsättning och export.
Hedi Bel Habib, vid Näringsdepartementet, har ansvarat för
omvärldsanalysarbetet,
internationell
policybenchmarking
och
åtgärdsinritade analyser.
Christina Lugnet, generaldirektör och regeringens samordnare i frågor
angående gruvnäringens utmaningar
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A. Uppdraget
I september 2012 tillsatte regeringen en gruvsamordnare till samordnare för
insatser i samband med gruvnäringens expansion i Norrbottens län, Västerbottens
län, Gävleborgs län, Västmanlands län, Uppsala län, Örebro län och Dalarnas län.

I uppdraget ingår att sammanföra och underlätta dialogen mellan aktörer vars
verksamhetsområden berörs av frågor som uppkommer med anledning av
gruvindustrins expansion i Sverige. Exempel på områden som kan omfattas av
uppdraget

är

tillgång

till

bostäder

samt

behov

av

infrastruktur,

kompetensförsörjning och kommunal service. I uppdraget ingår även att identifiera
eventuella hinder och behov som uppstår med anledning av den kraftiga
expansionen inom gruvindustrin samt att föreslå åtgärder för att möta dessa.

Till uppdraget knutits ett samrådsforum bestående av landshövdingarna och
regionförbundens ordförande från berörda län med uppdrag att bistå samordnaren i
arbetet. Samordnaren har även involverat och samrått med berörda myndigheter i
de delar myndigheternas respektive ansvarsområden berörs.

Samordnaren

ska

rapportera

sitt

arbete

till

Näringsdepartementet.

En

delredovisning av uppdraget har lämnats den 31 mars 2013, samt den 31 mars
2014. Uppdraget slutredovisas 31 mars 2015.
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B. Aktörer som har medverkat i samordningsprocessen
Samordningsuppdraget har genomförts i nära dialog med privata och offentliga
aktörer på lokal, regional och nationell nivå. Studiebesök har också gjorts i Finland
och Norge i syfte att genomföra benchmarking av industripolitik och
policyerfarenheter inom gruvområdet.

Åtgärdsområde
Infrastruktur

Medverkande aktörer
Trafikverket, Norrbotniagruppen, Inlandsbanan, Länsstyrelserna i de sju
gruvlänen, Branschorganisationen SveMin, LKAB, gruvnäringsrådet (SGU,
LTU, LKAB, Boliden, Nordkalk, SveMin, Vinnova, Naturvårdsverket,
Tillväxtverket, Bergstaten), SKGS (Energisamarbetsorganisation för Skog,
kemi, gruvnäring och stålindustri)
Socialdepartementet,
Boverket,
Kommuner,
länsstyrelser
och
Bostäder
byggentreprenörer från gruvlänen, Branschorganisationen SweMin
Kompetensförsörjning Utbildningsdepartement, Arbetsmarknadsdepartementet, LTU,Myndigheten
för Yrkehögskolan, Arbetsförmedlingen, Utbildningscentrat i Garpenberg,
Georange, Bergskraft, IUC Luleå, med i styrgruppen för underleverantörer
till gruvindustrin, ansvariga för kompetensförsörjning i gruvlänen
Miljöansvariga i SveMins grupp för näringen, Naturvårdsverket, Mark- och
Miljöprövning
Miljödomstolen, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelserna i gruvlänen.
Riskkapital
Samrådsgrupp
Studiebesök

Inlandsinnovation, Industrifonden, Norrlandsfonden
Landshövdingarna och regionordföranden i gruvlänen
Alla aktiva gruvor i Sverige, Regionbesök i gruvlänen, Tromsö Nordnorge,
Uleåborg Finland, Ambassaden i Helsingfors

C. Samordnarens förslag
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I. Från gruvnäring till helhetssyn på naturresurser
De identifierade samordnings- och åtgärdsbehoven inom gruvnäring är gemensamma för basnäringen oavsett
bransch. Gruvrelevanta åtgärder har därför valts ut och utformats så att dessa även kan få hävstångseffekter i
andra branscher. Med rätt förutsättningar kan gruvnäring som enskild bransch ge Sverige betydande
samhällsekonomiska vinster, men samordnat med övrig basindustri skapar detta klimat- innovations- och
produktionssynergier som ligger högst upp i värdekedjan och ger betydligt större effekter på sysselsättning
och export. Utgångspunkten är en helhetssyn på naturresurser och klimatsmarta branschöverskridande
värdekedjor i enlighet med internationell policyutveckling.

II. Gruvrelaterade förslag med hävstångseffekter i flera branscher
1. Dubbelspår på Malmbanan tillsammans med utbyggnaden av Norrbotniabanan, Dalabanan och
bergslagsbanan ger gruvnäringen och övrig basindustri en ökad global konkurrens.
2. För att finansiera infrastrukturåtgärder, utöver stasbudgeten, föreslås en skatt eller avgift som fångar upp de
värdeökningar för kommersiella fastigheter som uppkommer med anledning av befintlig infrastruktur eller en
pågående infrastrukturinvestering.
3. För att underlätta bostadsförsörjning på gruvorten bör staten subventionera avgiften för statliga
kreditgarantier, utöka tillämpningsområdet för kreditgarantiförordningen för att öka möjligheter
att lånefinansiera vissa renoveringsarbeten samt införa ett statligt hyresstöd för kommuner eller andra aktörer,
som blockhyr en fastighet för att minska effekterna av vakanser för fastighetsägaren.
4. Säkra kompetensen och underlätta etablering av geografiska utbildningsnoder
5. Arbetsförmedlingen ges processansvar för yrkesvalideringsarbetet som idag ligger på flera aktörer. Fokus
ska ligga på validering för matchning.
6. Översyn av yrkeshögskolans förordning för att underlätta gruvnäringens möjligheter att tillhandahålla
praktikplatser.
7. Tidigt samråd för berörda myndigheter med ansvar för tillståndsprövning införs i instruktioner. Årlig
återrapportering om handläggningstider införs i regleringsbrev för berörda myndigheter.
8. Säkra hållbar tillväxt; utöka antalet remissinstanser vid tillståndsprövning med SGU och Tillväxtverket.
9. En ny utredning (Dir 2015:21) ska undersöka behovet av statliga finansieringsinsatser riktade till små och
medelstora företag. Tillgången på riskkapital för prospekteringsindustrin behöver lyftas fram. I detta
sammanhang är det viktigt att beakta Israels erfarenheter av fond-i-fond-lösningar.
10. SGU förordnas till en officiell statistikmyndighet och Informationskontoret i Malå stärks.

III. Gruvnäringens hållbarhetsbehov som motor för horisontell näringslivsutveckling
Åtgärder och investeringar kopplade till gruvnäringens expansion har stor betydelse för export, sysselsättning
och regional utveckling. Samordnat med utmaningar inom övriga branscher ger statliga investeringar
betydande synergi- och hävstångseffekter som kommer hela landet till del. För att bemöta gemensamma
klimatutmaningar föreslås fyra horisontella industriprogram samfinansierade av staten och näringslivet
för branschsamverkan kring produktions- och klimatsynergier som ger grön jobbtillväxt och klimatsmart
produktion i innovativa företag som stannar i Sverige och exporterar till globala marknader.
1. Program för synergier mellan gruvnäring, skogsindustrin och fordonsindustrin.
2. Program för synergier mellan gruvnäring, jordbrukssektorn, stålindustrin och plastindustri.
3. Program för synergier mellan metallutvinningsindustrin och bioindustrin.
4. Program för en grönare kemi som hävstång för hållbar industriutveckling.
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D.

Finansiering av förslagen

Infrastruktur:

Beräknad total kostnad

23,6 miljarder kronor i
prisnivå juni 2008

Norrbotniabanan sträckan Umeå-Luleå.
Byggtid 10 år

Dubbelspår på Malmbanan. Byggtid 6 år

Kostnaderna för ett
dubbelspår är bedömts till
7,2-9,1mdkr på Svensk
sida och ca 4,6 -7,0
Mdnok på Norsk sida.
(Omfattar inte generella
osäkerheter
(Åtgärdsval
Kapacitetsåtgärder
Malmbanan och
Ofotbanen 2012-03)

Finansieringskällor
(indikativ
finansiering)
EU (30 %) Drygt 7
miljarder kronor
Staten: 10 miljarder.
(Finansieras genom en
ny infrastrukturskatt.
Beräknade intäkter 2
miljarder per år.
Införs 1 januari 2016
alt 2017)
Regional, kommunal
och privat
medfinansiering: 6,6
miljarder (utreds under
2015)

5 miljarder kronor + 5
miljarder medfinansiering
från industrin.

Gruvnäring/Basindustri
Fyra horisontella industriprogram

Bostäder:
Bostadssubventioner

Subventionering av
avgiften för statliga
kreditgarantier, vidgad
kreditgarantiförordning +
hyresstöd för
blockhyrning

Trafikverket: Uppdrag
angående uppdaterade
kostnadskalkyler för
Norrbotniabanan

Staten: 7 miljarder.
(Finansieras genom en
ny infrastrukturskatt.
Beräknade intäkter 2
miljarder per år(se
ovan). Införs 1 januari
2016 alt 2017)

Period

2017 – 2027 (Det
europeiska stomnätet
ska stå klart senast
2030)

Förhandlingsman angående
privat, regional och
kommunal medfinansiering
En särskild utredare om
geografisk begränsad
infrastrukturskatt baserat på
ökat mervärde hos
kommersiella fastigheter

Trafikverket: Uppdrag
angående uppdaterade
kostnadskalkyler för
dubbelspår på Malmbanan

Regional, kommunal
och privat
medfinansiering: 2,1
miljarder (utreds under
2015)
Branschöverskridande program

Uppdrag-Åtgärd

2017-2022

Förhandlingsman angående
privat, regional och
kommunal
medfinansiering.
Förhandlingsmannen ska
också föra dialog med
Norge för att få dubbelspår
på den sista delen av
Malmbanan ut till Narvik

2016 – 2020
(Harmonisering med
strukturfondsperiod
och Horizon (2014 –
2020)

Finansiering av
programmen sker
genom kraftsamling
och omprioritering
inom ram.
Finansieringen
förutsätts ske genom
omprioriteringar,
samordningsvinster.
Programmen är
sektors- och
departementsövergripande, varför
flera utgiftsområden
berörs (UO 16, UO 19,
U0 21, UO 22, UO 23,
UO 24)
Inom ram (Anslag
inom UO 18 avseende
bostadsrivning
omdisponeras till
ändrat ändamål)

Berörda branscher,
lärosäten,
forskningsorganisationer
och övriga berörda aktörer
kommer in med förslag till
program och
medfinansiering inför BP
2017

Uppdrag lämnas till
Boverket om
kostnadskalkyl

Redovisning oktober
2015

Ett tvärsekretariat för
horisontella program utses
inom Näring (inom ram).

Kompetensförsörjning: Stärkt
yrkesvalideringsfunktion vid AF och översyn
av YH-förordning

Inom ram

Inom ram

Uppdrag lämnas till
respektive myndighet

Redovisning oktober
2015

Miljötillstånd: Tidigt samråd +
Tillväxtverket och SGU remissmyndigheter

Inom ram

Inom ram

Träder i kraft 2016

Statistikansvar:
SGU officiell statistikmyndiget
Informationskontoret i Malå stärks

Inom ram
Inom ram

Inom ram
Inom ram

RB uppdrag och ändring av
instruktioner för berörda
myndigheter
Beslut om förordning

Träder i kraft 2016

11

Kapitel I: Gemensamma problembild och
åtgärdsbehov för gruvnäring och övrig
basindustri
De identifierade åtgärderna och samordningsbehoven inom gruvnäring har visat sig vara
gemensamma för gruvnäring och övrig basnäringen oavsett bransch. Gruvrelevanta åtgärder
har därför valts ut och utformats så att dessa även få hävstångseffekter i andra branscher.
Dessa åtgärder är:







Infrastruktur
Bostadsbyggande
Riskkapitalbehov
Kompetensförsörjning
Effektivare tillståndshantering
Regional och lokal attraktivitet

Gemensamma åtgärder för gruvnäring och basindustrin har identifierats för
att formulera en gemensam problembild. Utifrån denna har ett antal
åtgärdsförslag identifierats. Dessa täcker flera politikområden och har
hävstångseffekter inom hela basindustrin.

1. Gemensam problembild för industriproduktion och gruvdrift

Sverige har inte expanderat i samma takt som andra gruvnationer i världen
och därför minskat sin andel av den globala marknaden. Australien har på
tio år ökat sin produktion med 10 % per år och antalet sysselsatta har
tredubblats. Den svenska tillväxten har stannat vid 2 % per år och antalet
sysselsatta är ungefär detsamma. Problembilden för den senare utvecklingen
tycks dock vara gemensam för basindustrin.
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Bild 1. Källa: Reforminstitutet 2014. http://www.reforminstitutet.se/enhallbarhetsgaranti-for-sveriges-industri/

Sedan 2009 har svensk industri utvecklats sämre än i övriga Europa. Svensk
industrisysselsättning har över huvud taget inte hämtat sig jämfört med den
värsta kristiden. I jämförelse har EU27-länderna i genomsnitt ökat
industriproduktionen med 10 procent sedan 2009, medan den ligger stilla i
Sverige. Det är inte bara länder som Tyskland och Österrike som har dragit
ifrån rejält. Även Frankrikes, Belgiens och Danmarks industri har hämtat sig
bättre än Sveriges. Även gruvboomen kommit av sig. Northlands tvärnit i
Pajala är bara det första tecknet på detta. Sjunkande priser för naturresurser
beror mest på investeringar i nya gruvor som gjordes världen runt när
priserna stod på topp. Flera svenska industriföretag som tillverkar
gruvutrustning drabbas också.

2.

Konjunktur

och

strukturbrister

påverkar

gruvbranschens

ekonomiska betydelse

Den svenska gruvindustrin har länge helt dominerats av statligt ägande.
Mineralinkomsterna har därför till största delen tillfallit staten. Värdet på det
som produceras i dag är runt 50 miljarder (i storleksordningen 1,5 procent
av BNP) (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2013:9).

13
Mineralsektorns ekonomiska betydelse påverkas dock av konjunkturella och
strukturella faktorer.

Bild 2. Källa, Mineralstrategin 2013.

Tittar vi på gruvbranschens bidrag till statskassan kan vi konstatera att den
genererade över 12 miljarder kronor till statskassan år 2011. Skatter och
avgifter till staten står för 7,1 miljarder och utdelningen från det statligt ägda
LKB motsvarar 5 miljarder. Branschens omsättning och kostnader uppgick
2011 till totalt 44 470 miljoner kronor. Investeringarna under året uppgick
till 9, 2 miljarder kr. Den svenska gruvindustrin är en stark bidragsgivare till
Sveriges ekonomi och välstånd.

Världsmalmpriserna kommer att fluktuera över tiden. Under 2012 och 2013
var bilden mindre positiv. Gruvnäringens omsättning minskade med 11
procent från 2012 till 2013. Gruvnäringens omsättning minskade med ca 4,1
miljarder kronor, från 37,3 miljarder kronor 2012 till 33,2 miljarder kronor
2013. Procentuellt var nedgången 11 procent. En kombination av sämre
konjunktur i Kina samtidigt som gruvproduktionen av metaller ökade var de
främsta orsakerna till nedgången.
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Bild 3. Källa: SGU.

Prisutvecklingen på metaller har varit sämre för 2014. Speciellt
järnmalmspriserna har nästan halverats vilken torde innebära att
omsättningen blir betydligt lägre 2014 än 2013. Prisutvecklingen mellan
2012 och 2013 innebar en nedgång med ungefär 15 procent vilket kan
kopplas till en omsättningsminskning med 4 procent. Nedgången mellan år
2013 och 2014 bedöms bli i genomsnitt ungefär 30 procent. Den höga
siffran beror på det stora prisfallet på järnmalm. En kombination av
konjunkturläget efter finanskrisen och strukturella utmaningar gör att
gruvbranschens ekonomiska betydelse har minskat under 2013. Såväl
branschens bidrag till staten som till ekonomin minskade i betydelse.
Prisutvecklingen på metaller har varit än sämre för 2014. Speciellt
järnmalmspriserna har nästan halverats vilken torde innebära att
omsättningen blir ännu lägre 2014 jämfört med 2013.

3. En kombination av konjunkturläget efter finanskrisen och
strukturella utmaningar

Andra länder har visat att gruvbranschen kan växa snabbt. Under de senaste
årens kraftiga världsmarknadstillväxt har flera länder tagit tillvara
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möjligheterna och expanderat kraftigt. Sverige har inte expanderat i samma
takt och därför minskat sin andel av den globala marknaden från två till en
procent mellan åren 2000 och 2010. Sverige har inte tagit tillvara på den
kraftiga ökningen i efterfrågan på metaller. Om Sverige hade vuxit i takt
med den ökade efterfrågan och tagit tillvara möjligheterna på samma sätt
som andra gruvintensiva nationer, skulle dagens situation se annorlunda ut.

Bild 4. Källa: SweMin, 2012)

I samband med att Kina började industrialiseras och urbaniseras under
1990-talet ökade landets behov av råvaror kraftigt. Detta behov tillgodosågs
till en början främst genom utbyggnad av gruvverksamhet i Kina, men så
småningom resulterade utvecklingen i ett kraftigt växande importbehov med
högre realpriser och vinstnivåer i gruvbranschen som följd. Under de
senaste årens kraftiga världsmarknadstillväxt har flera länder tagit tillvara
möjligheterna och expanderat kraftigt. Sedan 2002, då den globala
järnmalmsproduktionen ökade kraftigt, har svensk produktion vuxit med tre
procent per år jämfört med en global årstillväxt på nio till tio procent för
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järnmalmsmarknaden. Sedan 2003 har Sverige stått för 0,6 procent av den
globala produktionsökningen, medan till exempel Australien satsat kraftigt
och bidragit till cirka 30 procent av tillväxten. Mellan 1970 och 1995 växte
Sveriges kopparproduktion med sex procent per år, vilket översteg den
globala tillväxten på ca två procent per år. Sedan 1995 har dock den svenska
kopparproduktionen vuxit med enbart en procent per år, medan den globala
produktionen har haft en årlig tillväxt på tre procent. Chile, som vuxit med
mer än fem procent per år, har bidragit med nästan 50 procent av tillväxten
sedan 1995 (SweMin, 2012).

4. Stor tillväxtpotential inom gruvnäring behöver stödjas

En jämförelse med länder som har liknande exportstruktur visar att Sveriges
varuexport fortsatte att utvecklas påtagligt svagt fjärde kvartalet 2012.
Sveriges varuexport avviker i det här avseendet med en negativ utveckling
under hela 2012.

Bild 5. Källa: Kommerskollegium, 2014

Den tyska exporten fortsatte att växa under hela 2012. USAs export visade
på en återhämtning i ökningstakten. Finland hade i stort en oförändrad
varuexport och Storbritanniens export minskade först sista kvartalet 2012.
Efter att Sveriges export under en längre period utvecklats sämre jämfört
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med den för flera jämförbara ekonomier, ökade den i paritet med till
exempel Tyskland och USA de två första kvartalen 2014. Nedgången inom
gruvnäring kan anses vara en effekt av en effekt av en kombination av
konjunkturläget efter finanskrisen och strukturella utmaningar för hela
basindustrin. Värdet av mineralvaruexporten är starkt kopplad till
världsmarknadspriser. Mellan sista kvartalet 2012 och motsvarande kvartal
2013 minskade exporten av mineralvaror kraftigt både räknat i värde och i
volym. Mineralvarorna minskade med 8,5 procent i värde och 4,1 procent i
volym. Under första halvåret 2014 ökade den svenska exporten marginellt,
både i volym och värde. Framförallt för varugruppen Mineralvaror och
Energivaror.

Trots finanskrisen och långdragna lågkonjunkturen skiljer gruvindustrin sig
markant från andra branscher när det gäller utveckling av sysselsättning och
förädlingsvärde mellan 2007 och 2012. Under denna period ökade antalet
förädlingsvärdet med 30 % och anställda med 18 %. Sämst utveckling
noteras inom läkemedelsindustri, där antalet anställda minskade med 25 %
och antalet sysselsatta med 25 %.

Bild 6. Källa: IFMETALL, 2015
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På struktursidan finns det flera samverkande faktorer som påverkar
industrins utveckling. Ökad osäkerhet om energipolitiken, osäkerhet om
tillgång till bostäder i expansiva områden, svårigheter att rekrytera rätt
personer och låg transportkapacitet inom järnvägssystemet. Dessutom
fördyrar införandet av Svaveldirektivet export från Östersjöområdet med
åtskilliga miljarder, medan de flesta konkurrentländer inte belastas av denna
kostnad. Svaveldirektivet ställer krav på att fartyg i Östersjön måste byggas
om eller bytas med kort varsel. Till detta bör läggas de fyra år som det i snitt
tar att få för miljötillstånd till en investering.

Sverige har goda förutsättningar att växa som gruvnation. I den svenska
berggrunden finns många attraktiva mineraler och flera fyndigheter som
klassificeras som reserver (tillgångar som är ekonomiskt försvarbara att
bryta). Dessa reserver utgör en stor andel av Europas högkvalitativa
reserver. Sverige har exempelvis 60 procent av Europas identifierade
järnmalmsreserver och 25 procent av guldreserverna. Därutöver har Sverige
goda tillgångar på zink, koppar, silver och sällsynta jordartsmetaller. Trots
detta bryter Sverige i dag endast en mindre del av de mineraler och metaller
som finns i den svenska berggrunden. Sverige kan växa som gruvnation och
bidra till att Europas självförsörjningsgrad ökar. I den svenska berggrunden
finns

stora

mineralreserver.

Sverige

har

60

%

av

Europas

järnmalmstillgångar. Säkrad tillgång till kompetens, god infrastruktur och
väl fungerande tillståndshantering är de viktigaste förutsättningarna som
möjliggör branschens expansion. Förutom att verka för en bättre kunskap
om branschens hållbarhet är det ett antal konkreta områden som behöver
hanteras för att underlätta tillväxt:


Infrastruktur



Bostadsbyggande



Riskkapitalbehov



Kompetensförsörjning



Effektivare tillståndshantering



Regional och lokal attraktivitet
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KAPITEL II: Gruvrelaterade åtgärder med
hävstångseffekter för hela basindustrin
Förslag inom infrastrukturområdet:


För att långsiktigt kunna säkra behov av hållbara gods- och malmtransporter krävs det
dubbelspår på Malmbanan och en utbyggnad av Norrbotniabanan. Dessa åtgärder är en
nödvändig förutsättning för att bredda marknaden för malmexport och övrig godsexport
utanför Europa och ge basindustrin en ökad global konkurrenskraft.



En större satsning på Bergslagsbanan och upprustning av Dalabanan har betydande
synergieffekter på näringslivets expansion regionalt, nationellt och globalt.



En möjlighet är en statlig infrastrukturskatt som är geografiskt avgränsad och som
läggs på ägare av kommersiella fastigheter

1. Sverige behöver bredda marknaden för malmexport och övrig
godsexport

Sverige är en viktig gruvnation för Europa och bidrar starkt till EU:s
självförsörjning av mineraler. Sverige står för 90 % av Europas
järnmalmsproduktion, för 20–30% av Europaproduktionen av guld, silver,
bly och zink samt för 10 % av kopparproduktionen.

LKAB står för ca 90 % av Europas järnmalmsproduktion, och Sverige har
60 % av Europas järnmalmstillgångar. Sverige står även för en betydande
del av Europas guld-, silver-, zink-och blyproduktion.

Det framgår av bilden att merparten av malmproduktionen är i svenskt ägo.
Denna bild står i kontrastförhållande till bland annat Finland.

Av

gruvbranschens egen kartläggning framgår det att majoriteten av
gruvnäringen är utländskt ägd. Av samtliga gruvor i Finland är det bara
Kemi och Talvivaara som är finskt ägda (The Finnish Mining Industry - An
Overview – 2012, sidan 6). Över en tredje del av gruvnäringen i Finland är
ägd av kanadensiska bolag.
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Bolag
LKAB

Gruvor
Ägare
Kirunavaara
Svenska staten
Malmberget
Gruvberget
Boliden
Aitik
Svenskt ägd
Mineral AB
Kristineberg
Garpenberg
Kankberg
Renström
Maurliden
Maurliden
Östra
Lundin Mining Zinkgruvan
Svenskt ägd
AB
Lovisagruvan
Lovisagruvan Svensk ägd
AB
Dannemora
Dannemora
Svenskt ägd
Mineral AB
Lundin Mining Zinkgruvan
Svenskt ägd
AB
Dragon
Svartliden
Utländskt ägd
Mining AB
(Australien)
Elgin Mining
Björkdal
Utländskt ägd
inc.
(Kanada)
Northland
Kaunisvaara
Uländskt
Resources
Tapuli
majoritetsägd
Sahavaara
(kanada)
Bild 7. Ägande inom gruvsektorn i Sverige

Produktionsvolym av malm 2011
26,1 miljoner ton

34,4 miljoner ton

1,13 miljoner ton
36840 ton
Start 2012 (Konkurs 2015)
1,13 miljoner
169 706 ton
1,09 miljoner ton
Start 2012 (Konkurssatt 2014)

Idag är Europa till 20 % självförsörjande på järnmalm. Enligt SveMins
prognoser om en tredubbling av Sveriges gruvproduktion fram till 2025 kan
Europas självförsörjningsgrad höjas till 40 –50 %. EU-ländernas behov
motsvarar 25–30 procent av den globala produktionen av metaller, medan
den egna produktionen ligger under fem procent. Detta bidrar till en
geografiskt närliggande efterfrågan för Sverige.
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Bild 8. Sveriges som gruvnation inom EU. Källa: Mineralriket –
Tillväxtmotor för Norrbotten.
Under låg konjunktur och på längre sikt finns det risk att den europeiska
efterfrågan på malm kan minska. Europa är idag Sveriges största
exportmarknad när det gäller malm, 70 %, jämfört med malmexporten till
exempelvis Kina som utgör 5 % av den totala Malmexporten. De volymer
som europeiska stålföretag inte behöver förs nu över till växande marknader
i Kina, Mellanöstern med Nordafrika och USA.

Trots den lägre tillväxten ökade Kinas järnmalmsimport med 8,4 procent
under

perioden

januari-september

i

år,

och

Kinas

70-procentiga

importberoende vad gäller järnmalm väntas ha ökat till 80 procent år 2020
(LKAB, 2012). Efterfrågan på de mineraler och metaller som Sverige kan
producera väntas vara fortsatt hög, främst till följd av växande välfärd i
Kina och Indien. Detta kommer att ställa stora krav på ökad
transportkapacitet.

1.1 Dubbelspår på Malmbanan krävs

Järnvägen i Norra Sverige, särskilt Malmbanan, är en förutsättning för både
lokala och internationella godstransporter. Ungefär 60 % av det svenska
godstransportarbetet på järnväg sker i norra Sverige, främst på Malmbanan
och på Stambanan genom övre Norrland/Norra Stambanan. Malmbanan är
en mycket betydelsefull järnvägssträcka för basindustrin i norra Sverige.
Dess

lönsamhet

har

bidragit

till

att

finansiera

andra

stora
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infrastruktursatsningar i övriga Sverige. Sträckan är en av de mest
lönsamma i Europa och har en avgörande betydelse inte bara för
gruvindustrin utan också för basindustrins utveckling i landet.

1.2 Stora kapacitetsbriser för malmtransporter

Malmbanan utgör den viktiga transportlänken mellan gruvindustrin i Kiruna
och hamnen i Narvik. Genom detta transportstråk kan gruvindustrin nå sina
kunder ute på världsmarknaden. Malmbanan förbinder malmfälten runt
Kiruna och Gällivare SSAB:s stålverk och hamnen i Luleå.

De nya krav på svavelhalten för sjöfart som aviserats till år 2015 och som då
kommer att ytterligare öka behovet av järnvägskapacitet. Svaveldirektivet
harträtt i kraft 1 januari 2015 och medför effekter i form av överflyttning av
godstrafik från sjöfart till järnväg. Allt talar för att efterfrågan på
järnvägstransporter kommer att öka när industrin försöker hitta vägar att
undvika de kraftigt ökade kostnaderna för sjöfarten. En sådan effekt är
ökade järnvägstransporter norrut mot Narvik Inlandsbanans koppling till
Malmbanan kan därmed öka dess betydelse för trafiken i detta sammanhang.

Enligt Trafikverkets kapacitetsutredning (2012)kommer den förutsatta
infrastrukturen för 2025 att vara helt otillräcklig för att klara efterfrågan på
gruvtransporter 2025. När det gäller järnväg är det framför allt kapaciteten
på Malmbanan norr om Kiruna som kommer att bli begränsande för att klara
transporterna till hamnen i Narvik. Det kommer även att vara stora brister på
Malmbanan söder om Kiruna och till hamnen i Luleå. Bristerna i farledens
djup i Luleå kommer också att få större betydelse med ökad malmhantering
och större fartyg.

1.3 kapacitetskonflikter med övrig transport och exportverksamhet

Även andra konfliktpunkter kommer att uppstå, som till exempel Hemavan,
där gruvtrafik genom ett mindre samhälle kommer ge kapacitetskonflikter
med turisttrafik. Skogsindustrin är också starkt beroende av väl fungerande
järnvägstransporter för sin internationella konkurrenskraft. Skogsindustrin
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är den bransch som köper mest transporter på järnväg i Sverige. Andel för
järnvägen är 53 % exklusive malmbanan. Om malmbanan inkluderas är
skogsindustrins andel av järnvägsexporten 13 procent respektive 25 procent
av inrikestrafiken. Järnväg är även en förutsättning för att nå branschens
egna klimatmål. Skogsindustriernas mål är att minska utsläppen av
koldioxid från branschens transporter med 20 procent till år 2020.

För Norges del utgör Ofotenbanan, som är namnet på sträckan som löper
genom Norge, den enda möjliga transportlänken mellan Nordnorges viktiga
fisktransporter till Oslo via tåg. Fisktågen körs från Nordnorge över på
Malmbanan in i Sverige för att sedan köras vidare till Oslo. Det finns ingen
annan möjlig transportväg eftersom Narvik inte hänger samman med det
övriga järnvägsnätet i Norge. Malmbanan har även kommit att bli en viktig
transportlänk för turismen i Norrbotten och Narvik. Till vissa av de
tågstationer som ligger längsmed Malmbanan finns ingen bilväg och
järnvägen utgör därmed den enda transportlänken.

Från Narvik transporteras ca 80-90 000 ton fisk på Malmbanan, vilket utgör
ca 50% av all fisk som transporteras med tåg i Norge. ARE-tågen, från
Narvik via Kiruna och Luleå, vidare söderut mot Oslo används idag
frekvent för fisktransporter. Vid en ökad tillväxt inom fiskerinäringen kan
kapaciteten på dessa tågförbindelser komma att överskridas. I Norge
uppskattar man att den årliga tillväxten inom fiskindustrin kommer vara ca
5%. Detta innebär en ökning från 1 miljon ton år 2010 till 4,3 miljoner ton
år 2040. Om man antar att Nordnorges andel ökar från 35 % som den är idag
till 55% år 2040 innebär det en ökning från 0,3 miljoner ton idag till 2,4
miljoner ton år 2040.

Regeringen satsar 800 miljoner på Malmbanan kommande år. Medlen ska
användas till att rusta upp växlar och ledningar samt att sätta upp fler
viltstängsel. Pengarna ska även användas till att förbereda mötesplatser för
att ge Malmbanan en ökad kapacitet. LKAB, Norska Jernbaneverket och
Trafikverket jobbar för att öka antalet mötesplatser. Men aktörerna bedömer
att på längre sikt är dubbelspår senast 2020 den enda lösningen med tanke
på de ökande samhällsekonomiska kostnaderna av kapacitetsbrist.
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För att långsiktigt kunna möta tillkommande företags behov av hållbara
gods- och malmtransporter på Malmbanan krävs dubbelspår, i en första
etapp mellan Kiruna och Narvik. I en andra etapp måste dubbelspår mellan
Kiruna och Luleå byggas. Kostnaderna för ett dubbelspår har preliminärt
bedömts till 7,2-9,1mdkr på Svensk sida och ca 4,6-7,0 mdnok på Norsk
sida. Kostnadsbedömningarna är gjorda utifrån grova beräkningar med
nyckeltal och omfattar inte generella osäkerheter. Denna kostnad måste
vägas in mot totalt 46 miljarder i uteblivna inkomster för näringslivet till
följd av kapacitetsbriser. (Trafikverket,2012).


För att långsiktigt kunna möta tillkommande behov av hållbara godsoch malmtransporter på Malmbanan krävs dubbelspår, i en första
etapp mellan Kiruna och Narvik. I en andra etapp måste dubbelspår
mellan Kiruna och Luleå byggas. Kostnaderna för ett dubbelspår har
preliminärt bedömts till 7,2-9,1mdkr på Svensk sida och ca 4,6-7,0
mdnok på Norsk sida.



Denna kostnad måste vägas in mot ett ekonomiskt bortfall för
näringslivet till följd av dagens kapacitetsbrist motsvarande 29,5
mdkr för delen Narvik-Kiruna och 16,3 mdkr för delen KirunaBoden.

För delen Kiruna-Luleå behöver samtliga mötesstationer förlängas för att nå
tillräcklig kapacitet utifrån de prognoser som tagits fram. Även andra
kapacitets åtgärder med motsvarande effekt bör analyseras, till exempel att
anlägga partiella dubbelspår genom exempelvis att bygga ihop två korta
mötesstationer till en lång, linjerätningar eller att anlägga helt nya stationer.

Om inskränkningar i trafiken måste ske för att kapacitetsutnyttjandet ska
ligga på en rimlig nivå visar de samhällsekonomiska bedömningarna som
genomförts på att det kan leda till uteblivna samhällsnyttor på upp till totalt
ca 16,3 mdkr i för delen Kiruna-Boden. Detta kan ge en indikation om
vilken storleksordning på investeringar som är motiverade ur ett
samhällsperspektiv. Kostnaderna för att förlänga samtliga stationer på
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sträckan har bedömt till 581-635 mkr för etapp 1 med 8st förlängningar och
till 730-791 mkr för etapp 2 10st förlängningar. Kostnadsbedömningar
enligt ovan är gjorda utifrån grova beräkningar med nyckeltal och omfattar
inte generella osäkerheter (Trafikverket, 2012).

Trafikverket ska ta fram en järnvägsplan för dubbelspår på en första etapp
av Malmbanan norr om Kiruna, på den fem mil långa sträckan Peuravaara –
Bergfors. Studier har visat att dubbelspår är bästa sättet att öka kapaciteten
för att klara framtidens behov. Vår åtgärdsvalsstudie av Malmbanan visade
att även om enklare åtgärder genomförs kommer behovet av kapacitet inte
att kunna tillgodoses över tid utifrån antagna trafikprognoser. Omfattande
investeringar är nödvändiga och dubbelspårsutbyggnad mellan Kiruna och
Narvik är den åtgärd som uppfyller våra mål på bästa sätt, enligt
Trafikverket. Byggstarten beräknas ske tidigast 2019, förutsatt att
finansiering och planer är klara.

1.4 Kombination av Malmbanan och Norrbotniabanan

Tillsammans

med

Malmbanan

utgör

Norrbotniabanan

ett

viktigt

komplement för att bredda Sveriges exportmarknad utanför Europa.
Eftersom en stor del av marknaden finns i Kina är det mest ekonomiskt att
transportera malmen med stora fartyg. Norrbotniabanan är inte bara en fråga
om järnväg mellan Luleå och Umeå utan en del i ett större
kommunikationsnät som länkar samman norra Finland, Ryssland och Asien
med Sverige och den europeiska kontinenten. Det handlar om den Botniska
korridoren som är så viktig för basindustrin.

Det bör också påminnas om att 90 procent EU:s järnmalmsproduktion
kommer från Malmfälten i Norrbotten. Lägg därtill gruvföretaget Bolidens
behov

av

effektivare

malmtransporter

från

exempelvis

Aitik till

Skelleftehamn och skogsindustrins frakter av papper och trävaror till
kontinenten. Finska Outokumpu behöver effektiva transporter ner till Avesta
och Göteborgs hamn. SSAB har tunga transporter av stål till Domnarvet.
Norrbotniabanan är därför till gagn både för norra och södra Sverige.
Norrbotniabanan är också den saknade länken ut mot Asien. I dag planeras
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en transportled per järnväg från Kina via Ryssland och vidare till norska
Narvik via Haparanda. Men byggs inte sträckan mellan Luleå och Umeå
riskerar Sverige och därmed övriga Europa att gå miste om stora godsflöden
från öst något som dagen krokiga, backiga och hastighetsbegränsade
stambana inte klarar av.

2013 beslöt EU att Botniska korridoren, inklusive Norrbotniabanan, skall
ingå i det strategiska Europeiska stomnätet för järnväg, Core network. Det
innebär att EU kan medfinansiera projektet med upp till 30% av
byggkostnaden. EU har som bekant anmält intresse att backa upp
Norrbotniabana med sju miljarder kronor, motsvarande en tredjedel av
kostnaden för att bygga järnvägen mellan Luleå och Umeå.

Norrbotniaban har tydliga hållbarhetseffekter och samhällsekonomisk nytta.
En bana på 27 mil ny järnväg mellan Umeå och Luleå anses ha flera
samhällsekonomiska effekter:
• Minskar transportkostnaderna med upp till 30%
• Halverar restiderna till studier och arbete
• Minskar koldioxidutsläppen med ca 80 000 ton/år
• Ger driftsäkerhet och dubbelspår till Stambanan
• Beräknad byggkostnad: 20-26 miljarder kronor

Norrlandskusten är det område i landet som har störst potential för
regionförstoring. Längs Norrlands kust ligger städerna som ett pärlband med
idealiskt tågavstånd. Det är relativt stora orter som med Norrbotniabanan
kan få gemensamma arbetsmarknader. Med snabbtåg blir pendling möjligt
eftersom restiderna halveras. Norrlandskustens industrier står för stora delar
av Sveriges export. Rekordstora investeringsbeslut har tagits inom
exempelvis gruvindustri, skogsnäring, energiproduktion och turism. Bara i
Norrbotten investeras 200 miljarder mellan 2010-2020. Regeringen har den
20 februari 2015 beslutat om att ansöka om EU-medel för finansiering av
planering av Norrbotniabanan.
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1.5. Synergieffekter av Dalabanan och Bergslagsbanan

Under åren 2014–2017 ska Bergslagsbanan mellan Kil och Ställdalen rustas
upp ordentligt. Sammanlagt satsar Trafikverket 750 miljoner kronor på
projektet. Bland annat byggs fyra nya mötesstationer för att öka kapaciteten
för godstrafiken. Regionens uppfattning att dock att det krävs att regeringen
satsar mer än vad Trafikverket föreslagit på Bergslagsbanan. Regionen
lyfter fram svensk industris betydelse för svensk ekonomi. SSAB, Stora
Enso och ABB är exempel på världsledande företag som i hög grad är
järnvägsberoende. Många av dessa företags transporter är inte möjliga att
genomföra med ett annat transportslag än järnväg. En satsning på
Bergslagsbanan

i

kombination

med

Dalabanen

innebär

många

synergieffekter. Region Dalarna lyfter fram synergieffekter av åtgärder
rörande Bergslagsbanan och Dalabanan.

Utifrån ett funktionellt perspektiv utgör Dalabanan en länk i ett viktigt
kommunikationsstråk mellan Dalarna, Västmanland, Uppsala, Arlanda och
Stockholms/Mälardalen. Trafikutvecklingen utmed stråket har varit positiv
och det finns betydande potential att utveckla både den långväga och
regionala trafiken utmed banan för att på så sätt knyta samman orter och
regioner utmed och i banans direkta närhet. Kortare restider och möjligheten
att förtäta trafiken skulle bidra till en utvidgning och integrering av
befintliga arbetsmarknadsregioner utmed banan.

En upprustning av Dalabanan till en modern järnvägsförbindelse, inklusive
vägstråket Rv 70 Stockholm-Dalarna, i ett Dalastråk, kommer leda till en
tydlig regionförstoring och bidra till en god regional utveckling, genom en
betydande förstärkning av regionens arbetsmarknad. Med förbättrade
restider och robusthet i systemet, kommer även Stockholm att fungera som
en motor för regionförstoring långt in i Dalarna. Särskilt Dalabanan kan då
på ett tydligare sätt luta sig mot tre starka regioncentra, Stockholm, Uppsala
och Falun/Borlänge.

Vidare öppnar en upprustad Dalabana betydelsen för en bättre koppling via
Sala till Västerås och Norrköping/Linköping. Cirka 40 procent av Sverige
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exportvärde genereras bara längs Bergslagsbanan Gävle – Göteborg.
Tillsammans med Godsstråket genom Bergslagen torde exportvärdet vara
betydligt högre. Banorna är och förväntas bli en än större bärare av gods
som kommer från Norrland via Botniabanan, Ostkustbanan och Norra
Stambanan.

1.6 Finansiering av infrastruktur genom infrastrukturskatt

Investeringarna i infrastruktur och kollektivtrafik kommer att leda till
ökning av markvärdet för fastighetsägare där investeringarna görs, till
exempel i anslutning till de nya stambanornas stationer och nya
tunnelbanestationer. Det är därför rimligt att kommersiella fastighetsägare är
med och bidrar till finansieringen av investeringarna. En möjlighet är en
statlig infrastrukturskatt som är geografiskt avgränsad och som läggs på
ägare av kommersiella fastigheter. En sådan geografiskt avgränsad skatt
finns till exempel i Storbritannien, Nederländerna och Finland och har
potential att vara en substantiell finansieringskälla.

Regeringen bör därför tillsätta en utredning för att undersöka hur större
infrastrukturprojekt kan finansieras genom uttag av en särskild skatt eller
avgift och om det är möjligt att utforma en skatt eller avgift som fångar upp
de

värdeökningar

som

uppkommer

med

anledning

av

en

infrastrukturinvestering. Detta berör endast fastighetsägare som äger
kommersiella hus i närheten av platser där det sker stora investeringar i
infrastruktur.

Utredningens syfte ska vara att presentera ett förslag där fastighetsägare
kompenserar för den värdeökning fastighetsägarna får till följd av
infrastrukturen. Det kan i sammanhanget noteras att kommunerna redan idag
kan ta ut gatukostnadsersättning från fastighetsägaren. En statlig
infrastrukturskatt som läggs på ägare av kommersiella fastigheter är en
möjlighet att finansiera infrastruktur förutom de medel som finns i
statsbudgeten.
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2. Staten behöver en systemlösning för bostadsbyggande och
infrastruktur för att säkra arbetsmatchning inom gruvnäring och övrig
basindustri

Förslag inom bostadssektorn:
Staten bör:


Subventionera avgiften för statliga kreditgarantier för att öka investeringsviljan.



Utöka tillämpningsområdet för kreditgarantiförordningen för att öka möjligheter
att lånefinansiera vissa renoveringsarbeten.



Införa ett statligt hyresstöd för kommuner eller andra aktörer, som blockhyr en fastighet för
att minska effekterna av vakanser för fastighetsägaren.



På
längre
sikt
samordna
infrastrukturplanering
och
bostadsbyggande.
Bostadsplaneringskommittén som inlett sitt arbete i början av 2014 kommer att lämna
förslag på detta område i juni 2015.

I dagens läge är det svårt att förbättra förutsättningarna för gruvnäringens
expansion endast genom gruvrelaterade enskilda sektoriella åtgärder.
Gruvlänen har en komplex problembild som återspeglar behoven hos hela
basindustrin och kräver kombinerade lösningar som prioriseras och
genomförs ur ett systemperspektiv.

2.1 Systemlösningar krävs

Att t.ex. bara inrikta sig på åtgärder angående kompetensförsörjning löser
inte problemet om den berörda arbetskraften kan varken flytta eller pendla
till den berörda gruvorten. Det behövs därför kombinationslösningar med
utgångspunkt i varje regions specifika behov och förutsättningar. Helhetssyn
med en systemansats behövs därför.

Systemförståelse

är

nödvändig

när

åtgärder

ska

prioriteras

och

konsekvensanalyseras. Ett system är ett antal komponenter (delar av
systemet) som tillsammans samverkar för ett gemensamt mål. Åtgärder
inom gruvnäringen bör därför prioriteras och planeras med hänsyn till hur
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olika delsystem samverkar och påverkar varandra i en systemkedja. När det
blir lättare att pendla eller flytta till ett nytt jobb kan arbetsmarknaden
fungera bättre.

Närings- och innovationspolitiken politiken sträcker sig över ett flertal
utgiftsområden i statens budget, som har en strategisk betydelse för
innovation och näringslivsutveckling. Därför är det viktigt att med
horisontella lösningar genom en kombination av åtgärder som finansieras
inom flera politikområden.

Tillväxten i Sverige hämmas av eftersatt trafikinfrastruktur och dålig
bostadstillgång.

Med

bättre

fungerande

infrastruktur

kan

företag

effektivisera sin logistik och förkorta transporttiderna. Då förbättras
produktiviteten och vinsterna ökar. Förbättrad trafikinfrastruktur leder också
till

förstorade

arbetsmarknadsregioner,

vilket

exempelvis

förbättrar

matchningen på arbetsmarknaden. Otillräcklig tillgång på bostäder gör det
svårare att flytta till de platser där jobben finns. Företag får svårare att
rekrytera.
Systemlösningar är ”en samling åtgärder vars avsedda effekter hänger
samman med varandra så att dessa måste ingå i en helhet när dessa
genomförs”. Åtgärder angående gruvnäringen behöver därmed kombineras
och riktas först och främst på systemfaktorer. Transportinfrastruktur och
bostäder anses vara systemfaktorer, dvs. att åtgärder inom dessa områden är
en grundförutsättning för att andra åtgärder ska kunna få avsedd effekt. Utan
rimliga möjligheter till pendling eller flytt finns det inga förutsättningar för
att gruvorten ska ha tillgång till kvalificerad arbetskraft. Kompetens är bland
de viktigaste faktorerna för gruvnäringens expansion. Bostadsförsörjning
och infrastruktur är bland de viktigaste systemförutsättningarna. En faktor
som politiken också bör beakta är att åtgärder avseende bostäder och
infrastruktur tar upp till åtta år från planläggning till färdigställande.
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Bild 9. Systemsyn behövs för genomförande av gruvrelaterade åtgärder

2.2 Statlig subvention behövs för att öka investeringsviljan i bostäder
Regeringen har uppdragit åt Boverket att se över vilka hinder som föreligger
för ökad bostadsproduktion på gruvorter samt föreslå åtgärder (dnr
N2013/2521/FIN). Boverket redovisade uppdraget till Regeringskansliet
(Näringsdepartementet) den 1 november 2013. Boverkets rapport (Rapport
2013:25 REGERINGSUPPDRAG) innehåller en analys av identifierade
hinder för bostadsbyggande och ett antal förslag på statliga åtgärder.
Bakom bostadsbristen ligger enligt Boverket kommunernas planering och
risk

till

följd

av

låga

marknadsvärden

i

förhållande

till

produktionskostnaderna. Analysen visar dock att det primära hindret är hög
risk vilket hämmar möjligheten och viljan att investera i bostäder. Boverket
redovisar i rapporten möjliga statliga åtgärder som bemöter denna risk eller,
på något annat sätt, förbättrar förutsättningarna för bostadsbyggande.
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Boverket ser att staten har följande möjliga åtgärdsalternativ att göra just
detta:


Subventionera avgiften för statliga kreditgarantier för att öka
investeringsviljan.



Utöka tillämpningsområdet för kreditgarantiförordningen för att öka
möjligheter att lånefinansiera vissa renoveringsarbeten.



Införa ett statligt hyresstöd för kommuner eller andra aktörer, som
blockhyr en fastighet för att minska effekterna av vakanser för
fastighetsägaren.

Bild 10. Källa: Boverket, 2014.

Boverket

bedömer

att

förslagen

förändrar

förutsättningarna

och

möjligheterna för aktörer på bostadsmarknaden, vilket i förlängningen har
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potential att öka antalet bostäder. Slagkraften i förslagen varierar dock och
någon enkel lösning på riskproblematiken finns inte.
Boverket konstaterar att gruvkommunerna bygger överlag färre bostäder än
riksgenomsnittet och detta är ett strukturellt problem. Bilden är dock litet
varierande för olika gruvkommuner.

Vad

gäller

kommunal

planering

och

låga

marknadsvärden-höga

produktionskostnader så är ju inte det heller något unikt för gruvkommuner
utan något som gäller för många liknande kommuner utan gruvverksamhet.
Det som är specifikt för gruvkommuner är risken, d.v.s. osäkerheten om
gruvans framtid och tidsaspekten - att bostäder krävs nu snabbt.
Det svenska bostadsbyggandet har under lång tid varit otillräckligt för att
klara av den stora befolkningsökningen i tillväxtregionerna.

2.3 Samordning av infrastrukturplanering och bostadsbyggande

På längre sikt samordna infrastrukturplanering och bostadsbyggande.
Bostadsplaneringskommittén som inlett sitt arbete i början av 2014 kommer
att lämna förslag på detta område i juni 2015.

Bostadsplaneringskommittén är parlamentarisk med ledamöter som alla ska
samlas kring gemensamt förslag. Kommittén arbetar nu med förslag som
inte är färdigbehandlade. Det vill säga det kan komma att stå något helt
annat i betänkandet den 15 juni.

Den regionala fysiska planeringen som Kommittén föreslår ska regleras i en
annan lag än plan- och bygglagen. Den bör syfta till att övergripande skapa
långsiktiga förutsättningar för en socialt, miljömässigt och ekonomiskt
hållbar utveckling. Den bör behandla fysiska strukturer utifrån ett
mellankommunalt och regionalt perspektiv och leda till avvägningar mellan
olika intressen som är av nationell, mellankommunal och regional betydelse.
Intressena omfattar riksintresseområden och områden av särskild betydelse
som avses i miljöbalken.

34
Regional fysisk planering ska avse frågor av mellankommunal och regional
betydelse för den fysiska miljön. Den bör vara en målstyrd planering som
tillför en helhetssyn och ger uttryck för och synliggör olika planeringsslags
fysiska genomslag och avtryck.

Regional fysisk planering bör handla om strukturella förutsättningar utifrån
ett mellankommunalt och regionalt perspektiv avseende bebyggelse, vägar,
infrastruktur, anläggningar, natur och kultur, idrott och friluftsliv. Regional
fysisk planering bör således inte begränsas till att endast handla om bostäder
och infrastruktur. Tillgång till natur och kultur, idrott och friluftsliv bör ingå
eftersom dessa områden har betydelse för både stad och landsbygd, och har
till uppgift att skapa de fysiska förutsättningar som tillgodoser samhällets
och medborgarnas krav ur ett brett perspektiv.

Exempel på områden som Kommittén bedömer bör få en regional
omfattning och ingå i en regional fysisk planering är:


Övergripande

fysiska

strukturer

anläggningar,

näringsverksamhet,

så

som

bebyggelsestruktur,

infrastruktur,

naturstruktur

inklusive grönområden och vatten samt huvudstråken i regionen med
regionala kärnor


Det långsiktiga behovet av bostäder för alla delar av befolkningen



Infrastruktur, däribland transport, energi- och vattenförsörjning,
avfallshantering och avlopp



Gränsregionala relationer



Strukturer som minskar klimatpåverkan

Motiven för att dessa frågor bör ingå är bland annat behovet av att fysisk
planering och bostadsförsörjning får ett större planeringssammanhang än
vad kommunen kan ge, att frågorna ges en helhetssyn, om ökad samordning
och samverkan mellan planeringsslagen samt utifrån vad som idag ingår i
den planering som bedrivs på regional nivå och att de bedöms vara av sådan
strategisk betydelse att de får en mellankommunal och regional logik.
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3. Stärkt kommunal ekonomi och regional attraktivitet

Övervägande:


Delar av fastighetskatten på industrianläggningar bör kunna tillföras kommunerna för
att stärka kommunernas ekonomi och öka deras attraktivitet. Internationellt sett finns
det olika tekniska lösningar för hur decentralisering av beskattning av
industrianläggningar kan medverka till lokal utveckling och tillväxt. För att utforma ett
långsiktigt och hållbart system är dock den norska modellen för beskattning av
industrianläggningar ett föredöme för Sverige. Detta bör vara en generell åtgärd.



Förslaget förväntas ge en starkare lokal och regional tillväxt, en mer balanserad
befolkningsutveckling i gruvorter och en jämnare fördelning mellan den nationella
nivåns och lokalsamhällets skatteinkomster.

3.1 Hela 80 % av gruvnäringens produktionsvärde skapas i glesbygd.

Sverige har idag 15 producerande gruvor och gruvbranschen är särskilt
viktig för svensk glesbygd. Gruvbolagens omsättning uppgick till över 60
miljarder kronor år 2013.

Bild 11. Gruvbolagens omsättning i miljoner kronor 2013 (Källa:
Mineralriket).
Den svenska gruvindustrin, inkluderat stålbruk, har en årlig omsättning på
ca 70 miljarder SEK. 2013 stod svensk gruvnäring (inkl. stål) för 10 % av
Sveriges bruttoexport och omkring 60 % av nettoexporten. Järn och stål står
för ungefär 40 % av gruvnäringens export, och järnmalm samt övriga
metaller för ungefär 20 % vardera.
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Bild 12. En tydlig glesbygdsdimension hos gruvbranschen

LKAB var Sveriges åttonde största exportföretag 2012 och 2013, med en
export på 23 miljarder SEK respektive 19 miljarder SEK. Gruvnäringen är
även en viktig skattekälla för Sverige och 2013 var LKAB Sveriges femte
största skattebetalare. LKAB äger tre producerande järnmalmsgruvor i
Sverige – Kiirunavaara (Kiruna), gruvberget(Svappavaara) och Malmberget.
LKAB är till fullo ägt av den svenska staten som erhöll en utdelning på 5,5
miljarder SEK från bolaget under 2013. Enligt SCB:s statistik skapas 80
procent av branschens produktionsvärde i glesbygd, till skillnad från annan
industri där siffran är mellan 30 och 50 procent. Gruvlänen utmärker sig
med högre industriinvesteringar per invånare jämfört med övriga landet.
Norrbotten har landets högsta industriinvesteringar per invånare.
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Bild 13. Industrins investeringar per invånare i olika län

3.2 För lite skatteinkomster går till kommunerna

I Sverige ger gruvnäringen staten stora inkomster, men lite går till
gruvkommunerna, ofta på grund av ett litet befolkningsunderlag och stor
inpendling. Resultatet blir obalanser mellan lokalsamhällets och statens
skatteinkomster med svagare regional tillväxt och avfolkningsproblem som
följd. Detta står i kontrast till Kanada, ett land som har många gemensamma
industrier, gruvindustrin är en av dem. Kanada är en av världens 5 största
producenter av mineraler och metaller. Det finns över 841 gruvor i landet
och 58 olika metaller bryts årligen. Till följd av utformning av
beskattningssystemet stannar stora delar av inkomsterna från naturresurser
på regional nivå.

I Kanada beskattas naturresurser både regionalt och nationellt. Detta gör att
delar av värdet av naturresurser kan stanna kvar lokalt. Om vi tittar på de
samlade inkomsterna från gruvsektorn mellan 2002 och 2010 kan vi
konstatera att provinsernas inkomstandel från beskattning av gruvsektorn
har legat på mellan 39 % och 60 % av de totala skatteinkomsterna mellan
2002 och 2010. Detta ger en starkare regional tillväxt, en mer balanserad
befolkningsutveckling i gruvorter och en jämnare fördelning mellan den
nationella nivåns och lokalsamhällets skatteinkomster.
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Skattesystemet i Sverige bygger på att kommunens intäkter i stort kommer
från den skatt som kommunernas invånare betalar, medan den rikedom som
kommunens industrier och företag genererar i princip hamnar i statskassan
och inget går till kommunerna. Norge har valt en annan väg, en väg som
leder till att landsbygden inte töms på vare sig rikedomar eller människor,
ett system där delar av skattepengar stannar där skatterna produceras.

Norge har ytterligare system som skapar attraktivitet på landsbygden.
Arbetsgivareavgiften minskar ju längre ut i glesbygden man kommer, för att
till sist slopas helt. För de som har studielån och bor på landet har man ett
mycket fördelaktigt avskrivningssystem. Allt detta i syfte att motverka
avfolkningen av landsbygden.

Hammerfest är en norsk kommun med 10. 300 invånare, där det finns
viktiga industrianläggningar: Statoils processanläggning för Snövitsfältet
ligger på Melköja och har en beräknad livslängd på 30 år. Hammerfest
kommun får varje år 150 miljoner kronor i skatt från beskattning av
Melköja. Det motsvarar 7 promille av anläggningsvärdet.

Tack vare Melköja har kommunen byggt ett nytt kulturhus. Kommunen har
också kunnat renovera skolor, rådhus och byggt ut förskolan. Nya
verksamheter har också tillkommit tack vare skatteintäkterna från Melköja.
Nytt hotell på gång, bostadsområden, ny flygplats samt andra service
verksamheter. I NordTroms och Finnmark är dessutom arbetsgivaravgiften
0 % och att de som har studielån och flyttar till detta område får 10 %/år
nedskrivning av studielån. Detta gynnar inflytning av högutbildade personer
till orten.

Hammarfets investeringsmöjligheter kan jämföras med flertalet svenska
småkommuner vars investeringsbudget ligger på mellan 17 och 90 miljoner.
När en ny gruva öppnades i Kaunisvaara stod Pajala kommun inför den
stora utmaningen att få folk att bosätta sig i kommunen. Den kommunala
investeringsbudgeten i Pajala uppgick till 17 miljoner kr. Men fram till
mitten av 2016 behövde kommunen investera i teknisk infrastruktur på hela
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340 miljoner kr för att klara alla nya behov. Det behövs nytt reningsverk,
vägar, vattenledningar, bostadsområden m.m.

Kommun

Investeringsbudget i miljoner kronor (2011)

Pajala

17

Jokkmokk

19

Älvsbyn

21

Gällivare

97

Bild 14. Exempel på storlek på investeringsbudget i gruvkommuner.

Jämfört med sina norska grannar har kommunerna i Sverige betydligt sämre
möjligheter att möta nya industrietableringar. Kommunerna i Norge kan
bland annat behålla delar av fastighetsskatten på industriandläggningar.
Kommunernas investeringskapacitet bör därför stärkas genom att delar av
fastighetskatten på industrianläggningar tillförs kommunerna enligt norsk
modell

3.3 Delar av fastighetskatten på industrianläggningar bör tillföras
kommunerna

Världen över finns det olika tekniska lösningar för hur ett system för
lokal/regional beskattning av industrifastigheter kan medverka till lokal
utveckling och tillväxt. I länder som Norge, Frankrike och Österrike – ligger
beskattningen av industrifastigheter på ungefär samma nivå som i Sverige.
Skillnaden är att medan fastighetsbeskattningen i Sverige helt tas in till
statskassan går större delen av den skatt som tas ut på industrianläggningar i
samtliga övriga länder till de kommuner och regioner där de är belägna. De
så kallade bygdemedel som finns i Sverige är viktiga men marginella
jämfört med de resurser som naturresurser genererar till lokal utveckling i
de bygder som berörs i andra länder.

Norge är ett föregångsland när det gäller regional utveckling. Särskilt
intressant är systemet med lokal beskattning av industrifastigheter generellt.
Totalt sett erhåller kommuner och fylken ungefär 6,5 miljarder kronor
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(NOK) per år för lokal utveckling. Det norska systemet har sin motsvarighet
i vattenkraftsavtalen i Kanada, ”RentalFeeAgreements”. I såväl Norge som
Kanada möjliggör medlen från vattenkraften en positiv utveckling i de
berörda kommunerna/regionerna och skapar en långsiktighet som vi helt
saknar i Sverige.

Ett lämpligt sätt att förändra situationen för gruvorter och andra industriorter
är att överföra delar av fastighetsskatten på industrianläggningar från staten
till berörda kommuner/regioner. Om delar av dessa medel överförs till
berörda kommuner skulle detta medverka till att utveckla och diversifiera
näringslivet i de berörda kommunerna/regionerna. Detta skulle innebära att
bygder som idag kämpar mot avfolkning skulle få bättre förutsättningar att
vända flyttströmmarna och attrahera inflyttare. Samtidigt tydliggörs genom
ett sådant system på ett bra sätt var stora värden i samhället skapas.

För att utforma ett långsiktigt och hållbart system för hur skatten på
industrifastigheter kan medverka till lokal och regional utveckling bör en
utredning tillsättas med Norges modell som inspirationskälla. Det är då
naturligt om Sverige inför ett system likvärdigt med Norges när det gäller
att ge kommunernas likvärdiga förutsättningar för utveckling som
motsvarande kommuner i Norge.

I grunden handlar det om att ge alla delar av Sverige likvärdiga
förutsättningar för utveckling och tillväxt. Med motsvarande ett ”norskt”
system skulle gruvkommunerna i Sverige och kommunerna generellt få
betydligt större resurser för att kunna attrahera företag och inflyttare på ett
helt annat sätt än vad som är fallet idag.
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4. Statligt riskkapital med en fond-i fond lösning

Förslag:


Inom gruvnäringens är behovet av riskkapitalförsörjning avgörande vid prospekteringsfasen,
men problembilden behöver belysas ur ett breddat näringslivsperspektiv.



Regeringen bör därför överväga en samlad organisation för statligt riskkapital med en fond-i
fond struktur så att statligt tillskott av riskkapital blir marknadskompletterande och främst
bestå i att öka utbudet av riskkapital i tidiga investeringsfaser, där privata aktörer inte
medverkar i tillräcklig utsträckning.



En ny utredning (Dir 2015:21) ska undersöka behovet av statliga finansieringsinsatser riktade
till små och medelstora företag. Utredningen ska lämna förslag på hur dagens insatser kan bli
mer effektiva och ändamålsenliga. Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 juni 2015.
Tillgången på riskkapital för prospekteringsindustrin behöver lyftas fram.
I detta sammanhang är det viktigt att beakta Israels erfarenheter av framgångsrika fond-ifond-lösningar för statligt riskkapital.




Sverige borde införa ett system där staten erbjuder sig att, tillsammans med privata
investerare, gå in med kapital i riskkapitalfonder inriktade på nya företag i tidigt skede, och
där de privata investerarna har en option att i ett senare skede förvärva statens andel. Ett
liknande system finns i dag i Israel, och systemet har bidragit till många lyckade innovationer
och företagsetableringar.

4.1 Splittrat statligt riskkapital används i mogna företag

Prospekteringsbranschen lever på såddkapital.. Dessutom är det endast en
mycket liten del av alla undersökningstillstånd som utfärdas leder i
slutändan till en ny gruva. Av 200 undersökningstillstånd leder i genomsnitt
endast ett till en producerande gruva. Undersökningsfasen inför gruvstart
”kostar” i Sverige 30-100 miljoner kronor. "Prognosen för antalet
ansökningar om undersökningstillstånd hos Bergsstaten för år 2013 pekar på
en minskning". Prospekteringsverksamheten har gått ned cirka 38 procent i
omfattning jämfört med de senaste aren, vilket framför allt beror på brist på
såddkapital.

42
År

Antal

2011

2012

2013

2014

191

211

130

150

ansökningar

om tillstånd

Bild 15. Antal ansökningar om tillstånd. Källa: SGU

Bristen på såddkapital är en paradox, eftersom statligt riskkapital samtidigt
investeras

i

mogna

företag..

Det

statliga

riskkapitalet

är

inte

marknadskompletterande och går främst till de senare skeden där det redan
finns gott om privat kapital och där risken är liten.

En granskning gjord av Riksrevisionen (2014) visar att företag i såddfasen
erhöll endast 0,2 procent. Över 40 procent av det statliga kapitalet
investerades i företag i expansionsfas och i mogna företag.27 procent av det
statliga riskkapitalet under den undersökta perioden. Samtidit har mycket av
skattepengarna har blivit liggande och har ännu inte investerats.

Samma bild framgår av en rapport som kom i november 2013 med en
kartläggning av den svenskariskkapitalmarknaden (Tillväxtanalys 2013).
Enligt den studien erhöll företag i såddfasen, dvs riktigt tidiga skeden, 3
procent av de totala investeringarna inom VC-sektorn.

4.2 Ett komplicerat system med risk för överlappning, ineffektivitet och
oförbrukade resurser

Flera statliga bolag och stiftelser har i uppdrag att förbättra tillgången på
kapital för privata företag. Totalt finns cirka 10 miljarder kronor i statliga
medel avsett för investeringar i ägarkapital, varav hälften har tillkommit
under de senaste fem åren, exklusive de investeringar som görs av Sjätte
AP-fonden. Riksrevisionen har konstaterat att systemet med flera olika
statliga aktörer som fått stora initiala kapitaltillskott av staten innebär att den
samlade likviditeten i systemet är mycket stor (RIR: 2014:1) Sammanlagt
har de olika enheterna som primärt ska syssla med riskkapitalinvesteringar i
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onoterade bolag cirka 6,5 miljarder kronor allokerat till kortfristiga
kapitalplaceringar som likviditetsreserv för den ordinarie verksamheten.
På en mer övergripande nivå konstaterar OECD att det finns ”cirka 20 stora
myndigheter som stödjer forskning och innovation. Det är svårt att hitta ett
så trångt organisatoriskt landskap i jämförbara länder, åtminstone på
nationell nivå” (OECD (2013). Vidare noterar OECD att en oroande aspekt
är att de olika aktörernas ansvarsområden visar på en betydande
överlappning. OECD:s synpunkter handlar om hela systemet för
företagsfinansiering

och

innovationspolitik

medan

Riksrevisionens

granskning är begränsad till statligt riskkapital. Icke desto mindre finns en
liknande argumentation även för detta segment.
Tillväxtanalys konstaterade nyligen att ”många aktörer ansvarar för statliga
kapitalförsörjningsinsatser, och det saknas en god överblick över dessa”(
Tillväxtsanalys (2013b). Andra bedömare har kommit fram till liknande
slutsatser (McKinsey & Company (2011). Bristen på samordning mellan de
statliga stöden och aktörerna har också kritiserats. (Svensson R. (2011).
Därtill finns det tecken på en överlappning.

En viss överlappning kan vara stimulerande för konkurrensen. Större
överlappningar leder dock sannolikt till ineffektivt användande av
resurserna

och/eller

högre

sammanlagda

kostnader.

Tillväxtanalys

konstaterar att ”det saknas idag gedigen och robust kunskap om effekter av
de olika insatserna” (Tillväxtanalys 2013a).

4.3 Effektivare modell i Israel kan vara en inspirationskälla

En ny utredning (Dir 2015:21) ska undersöka behovet av statliga
finansieringsinsatser riktade till små och medelstora företag. Utredningen
ska lämna förslag på hur dagens insatser kan bli mer effektiva och
ändamålsenliga. Utredningen ska bland annat se över:
• Utbud och efterfrågan av finansiering för nya, små och medelstora företag.
• Hur väl dagens statliga finansieringsinsatser möter de finansieringsbehov
som den privata marknaden inte tillgodoser.
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• Ramvillkorens betydelse för företags finansieringsmöjligheter, exempelvis
mot bakgrund av skärpta kreditmarknadsregleringar på senare år.
• Instrument och metoder för riskdelning och samverkan mellan offentligt
och privat kapital

Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 juni 2015.

I detta sammanhang är det viktigt att beakta Israels erfarenheter av
framgångsrika

fond-i-fond-lösningar

för

statligt

riskkapital.

Enligt

internationella studier har israeliska företag betydligt större tillgång till
riskkapital under sådd och expansionsfasen än jämförbara svenska företag.
Även här kan Israel fungera som ett gott exempel. Som framgår av tabellen
nedan attraherar Israel avsevärt större mängder riskkapital per capita än
andra och så har det varit sedan slutet av 1990‐talet.

År 2008 investerades mer riskkapital i Israel än i Tyskland och Frankrike
tillsammans. Det startas fler företag per individ i Israel än i något annat
industriland (The Economist). Omkring hälften av riskkapitalet finansierar
företag i sådd‐ eller startfas medan cirka 30 procent investeras i tidiga
expansionsfaser. I Sverige är det bara 0,06 som investeras i motsvarande
utvecklingsfaser.

Total tillgång i procent av BNP

Tillgång i sådd, start- och
expansionsfaser, i procent av BNP

Israel

1,03

0,43

USA

0,20

0,05

Sverige

0,15

0,06

Storbritannien

0,09

0,03

Kina

0,08

0,028

Irland

0,08

0,025

Sydkorea

0,07

0,022

Bild 16. Riskkapital i procent av BNP. Källa: The Economist, 6 februari
2010

tidiga
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Globaliseringsrådet har tittat på det israeliska systemet och lämnade
rekommendationer om att Sverige borde införa ett system där staten
erbjuder sig att, tillsammans med privata investerare, gå in med kapital i
riskkapitalfonder inriktade på nya företag, och där de privata investerarna
har en option att i ett senare skede förvärva statens andel. Ett liknande
system finns i dag i Israel, och systemet har bidragit till många lyckade
innovationer och företagsetableringar.

I fler andra länder har staten varit framgångsrik med att skapa incitament för
privata investerare agerar i de tidiga faser som staten identifierar som så
viktiga, men där staten de facto inte agerar och som marknaden skyr.

Även Europeiska Investeringsbanken, EIF, resonerar på detta sätt.
Regeringen bör ompröva systemet för statligt riskkapital och göra det
effektivare i ljuset av dessa internationella erfarenheter. Jämfört med t.ex.
Israel är det statliga riskkapitalet splittrat (för många aktörer), riktat till
särskilda sektorer och främst går till de senare skeden där det redan finns
gott om privat kapital och där risken är liten.

En fond-i-fond-lösning som innebär att det statliga riskkapitalet redan på
fondnivå investerar tillsammans med det privata är en tänkbar modell. En
fond-i-fond-lösning, som betyder att de företag som söker statliga
riskkapitalet redan på fondnivå investerar tillsammans med det privata. Då
kan det statliga riskkapitalet dra med sig ytterligare privat kapital redan i
tidiga skeden, sprida riskerna och växla upp kapitalet.
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5. Kompetensförsörjning

Förslag inom kompetensförsörjningsområde

. Säkra kompetensen genom att underlätta etablering av geografiska utbildningsnoder
. Arbetsförmedlingen ges processansvar för yrkesvalideringsarbetet som idag ligger på flera
aktörer. Fokus ska ligga på validering för matchning.
. Översyn av yrkeshögskolans förordning för att underlätta gruvnäringens möjligheter att
tillhandahålla praktikplatser.

5.1 En nationell bild av gruvnäringens kompetensbehov

Enligt SveMins Framtidsvision kan man förutspå ett behov av ca 10 000
medarbetare fram till 2025.

En bedömning baserad på en enkät till

gruvbolagen visar det totala behovet beräknas uppgå till cirka 6000, men då
har man inte räknat med de arbetstillfällen som genereras i samband med
arbeten inom gruvnäringen, till exempel yrkesförare. Bland de efterfrågade
yrkena kan nämnas geologer, högskoleingenjörer, bergarbetare, elektriker
och processoperatörer.

5.2 översyn av yrkeshögskolans förordning

Det finns också behov av nationellt riktade utbildningsinsatser inom ramen
för

arbetsmarknads-

och

utbildningspolitiken

för

att

tillgodose

gruvnäringens personal- och kompetensförsörjning. Tilldelade medel för
arbetsmarknadsutbildning, yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och
lärlingsutbildning för vuxna, yrkeshögskolan, universitet och högskolor bör
kunna

öronmärkas

eller

användas

flexibelt

för

utbildning

eller

kompletterande utbildning för att möta gruvnäringens behov av kompetent
arbetskraft.
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Men på längre sikt finns det också behov av översyn av yrkeshögskolans
förordning. Gällande frågan om kontinuitet och återkommande utbildningar
har Yrkeshögskolan i dag bemyndiganderamarnas tid att besluta inom.
Yrkeshögskolans utbildningar är utformade så att del av tiden är förlagd i
form av praktik, Lärande i arbetslivet. Med det rekryteringsbehov som finns
till gruvnäringen är det svårt att tillmötesgå praktikplatser. Det finns idag
andra metoder att tillhandahålla praktik. Idag finns ett försök i Garpenberg
där man hyrt in simulatorer som kan ersätta LIA-platser. Det fungerar bra
med men det blir en högre kostnadsbild för utbildningsplatserna, därför
behöver man se över MYH förordning och kostnaderna för olika
utbildningar där det finns andra alternativ än generell LIA-plats

5. 3 Utbildningsnoder för gruvnäringen: Bergslagen och Norra Sverige

Utbildningen måste kunna ske på de orter som gruvindustrin ska etablera sig
på. Det skulle föra med sig flera positiva effekter på de orter där
utbildningen sker. Regionen får en kritisk massa och högre kompetens och
de personer som ska utbilda sig kan verka på orten, utan att behöva lämna
den. Samtidigt kan utvecklingsnoderna bemöta näringslivets behov oavsett
bransch. Idag förekommer gruvbryning främst i Norrbotten, Västerbotten
och Bergslagen men prospektering pågår över stora delar av landet.
Bergslagen är en av Europas mineral- och metallrikaste regioner.
Bergslagen har en lång historia kring metallproduktion och gruvnäring
vilket har bidragit till att knyta samman regionen, utbildningsmässigt,
kulturellt och industriellt.

Norra Sverige och Bergslagen skulle kunna bilda två utbildningsnoder med
möjlighet till samverkan och erfarenhetsytbyte. Genom en ökad samverkan
och dialog mellan olika utbildningscentra, universitet, högskolor och företag
kan gruvutbildningars attraktionskraft stärkas. Också ett ökat samarbete
mellan olika universitet och högskolor och arbetsförmedlingen är önskvärt
då

dessa

kan

komplettera

varandras

utbildningar

ur

ett

matchningsperspektiv. Staten har här en viktig stödjande roll men industrin
själv måste ansvara för imagefrågor för att intresset för gruvyrken och
attrahera kompetenta medarbetare.
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Den utveckling som idag sker i Bergslagen borde kunna bli en förebild för
andra regioner att skapa utvecklingsnoder inom gruvutbildningsområdet.
Bergslagslänen

har

idag

bildat

ett

utbildnings-

och

kompetensutvecklingscentrum för gruvnäring. Utbildningscentrumet ska
bland annat kunna fungera som en sluss där eleverna i en lugn miljö få
bekanta sig med gruvmaskiner innan det går vidare till praktik på
arbetsplatserna. Men centrumet skulle också kunna ha en funktion som
testmiljö

för

att

prova

GRUVORTEN finns

i

olika

arbetsmoment.

Utbildningscentrum

Hedemora och förser den mellansvenska

gruvnäringen med utbildad arbetskraft.

I detta sammanhang är det viktig med stöd till regionala aktörer som verkar
för den långsiktiga försörjningen av kompetent personal och för en ökad
förståelse för branschen villkor och en insikt om förutsättningarna.
GEORANGE arbetar med att långsiktigt synliggöra branschen och dess
behov nationellt och internationellt. GEORANGE Ideella Förening är en
samordnande intresseorganisation med sin främsta utgångspunkt i Sveriges
malm- och mineral-tillgångar. Parallellt finns Bergskraft i Bergslagen som
är ett nätverk av kommuner, län, frivilligorganisationer och företag som
med gemensam styrka försöker få fart på gruvindustrin i Bergslagen.
Föreningarnas gemensamma uppgift är att bredda synen på samhälls- och
näringslivsutveckling kring gruv- och mineralindustrin, i syfte att skapa
förutsättningar för utveckling av nya och befintliga företag.

5.4 Nordisk/Internationell plattform för kompetensförsörjning

Sverige har av sin tradition som gruvnation en stark kompetens inom
gruvnäringen. Denna kompetens är dock inte given för alltid utan Sverige
måste

kontinuerligt

hävda

sin

position.

Forskningen

inom

prospekteringsrelaterade ämnen har de senaste decennierna varit svårt
eftersatt med följd att landets tidigare starka kompetens inom malmgeologi
kraftigt försvagats.
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5.4.1 Nordiskt perspektiv

Då samtliga nordiska länder (Danmark huvudsakligen genom Grönland) är
starka gruvnationer och de nordiska länderna har mycket gemensamt i de
flesta avseenden är det viktigt gemensamma nordiskta initiativ.

Idag finns det två satsningar från Nordiska Ministerrådet: NordMin och
Nordisk Masterutbildning. Nätverket NordMin, som leds och samordnas av
Luleå tekniska universitet påbörjade sitt arbete under våren 2013. Förutom
universiteten i de nordiska länderna, består nätverket NordMin även av
gruvrelaterade företag, ländernas regeringar och regioner. Luleå tekniska
universitet (LTU) får uppdraget att samordna gruvforskning i alla de
nordiska länderna i projektet NordMin. Nordiska ministerrådet satsar nästan
35 miljoner kronor under tre år i projektet, som ska ha en grön profil för att
skapa en hållbar gruv- och mineralindustri i Norden och Europa. Bakgrund
och förutsättningar för NordMin är att:
• Gruvindustrin är en viktig tillväxtfaktor nationellt, regionalt och lokalt
• Norden är den största gruvregionen samt samlar den största
leverantörsindustrin till sektorn i Europa
• Tillgång till metaller och mineral är en viktig fråga för Europas
högteknologiska industri
• Finland nationell mineralstrategi 2010, Sverige och Norge arbetar med
sina och Island planerar en nationell mineralstrategi
• Mycket goda geologiska förutsättningar inom Norden och en gemensam
hållbarhetssyn ger goda förutsättningar för gemensamma satsningar

Syftet är att öka den globala konkurrenskraften och hållbarheten för nordisk
industri

inom

sektorn

utvecklingssamarbete

genom

genom

att

forsknings-,
involvera

utbildningsakademi,

och

industri,

forskningsinstitut, geologiska undersökningar och andra intressenter.
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Nordisk master är ett annat initiativ. Bakgrunden är de nordiska ländernas
kompetensbehov inom sektorn. Det finns flera faktorer bakom detta
initiativ:
• Stort behov av ingenjörer och geovetare inom sektorn
• Små och delvis underkritiska utbildningar inom enskilda universitet och
högskolor
•

Gemensam

värdegrund

och

kultur

underlättar

nordiskt

utbildningssamarbete

5.4.2 EU-perspektiv och utvecklingsländerna

Internationellt bör man se till både ett nordiskt och ett europeiskt (EU)
perspektiv. I december har LTU fått besked från EU kommissionen att det
är utvalda för KIC-noden råmaterial inom Europa. Denna satsning är den
största inom råvaror i Europa. Syftet med nodetableringen är att stärka
Europas

konkurranskraft

för

råvaruindustrin

samt

att

minska

importberoendet av råvaror. Sverige står sig stark i sin ansökan med nära
120 partners från industrin, universitet, forskningsinstitut, myndigheter,
SME med flera aktörer.

5. 5 Processansavar för yrkesvalidering med fokus på matchning vid
Arbetsförmedlingen
Yrken med betydelse för gruvnäring kan indelas i tre kategorier:
• Yrkeskategorier som är ”gruvspecifika” (gruvgeolog, gruvmätare,
bergsingenjör, bergarbetare, sprängarbas, bergförstärkare etc.)
• Yrken som kan bedömas som inte är ”gruvspecifika” (lastmaskinförare,
kemister, miljöansvariga, styr- och reglertekniker etc.)
• Yrken som bedömdes som ”Allmänna” (elektriker, rörmokare,
underhållsarbetare etc.)
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För de yrken som inte är yrkesspecifika behövs det ofta komplettering eller
validering.

Bland akademiker som har invandrat till Sverige finns det också outnyttjade
kompetensresurser med betydelse för gruvnäringen. I dialog med
arbetsförmedlingen har det också visat sig att det finns personer med
utländsk bakgrund vars kompetenser kan tas tillvara inom gruvnäring.
Utrikes födda behöver dock stöd in i arbete genom bland annat förbättringar
av validering av tidigare studier, fortsatt utbyggnad av de kompletterande
högskoleutbildningarna, främst inom bristyrken, samt att arbetsförberedande
etableringskurser förstärks. En valideringsfunktion vid Arbetsförmedlingen
skulle därför underlätta arbetsmatchning genom att använda en bredare bas
av utbildningskapital än bra gruvspecifika yrken.

Det

finns

redan

kompetensvalidering.

utvecklingstendenser
Hösten

2010

mot

slöt

en

IF

industrigemensam
Metall

avtal

om

yrkesintroduktion med Teknikarbetsgivarna, IKEM - Innovations- och
kemiindustrierna, SVEMEK, Stål och Metall Arbetsgivareförbundet och
Gruvornas Arbetsgivareförbund. Syftet med avtalet är att, genom ett nytt
industrigemensamt projekt, bidra till att säkra industrins framtida
kompetensförsörjning och ge ungdomar en effektiv start på yrkeslivet
genom att de får utbildning och handledning i sitt nya arbete. IKEM inleder
nu ett nytt industrigemensamt projekt för att ta fram en validering av
industriell baskompetens. I projektet ingår förutom IKEM, bland andra
Livsmedelsföretagen, Industriarbetsgivarna, Teknikföretagen och Trä-och
Möbelföretagen.Syftet

med

projektet

är

att

fastställa

vilken

industrigemensam ingångskompetens som behövs för att överhuvudtaget
vara anställningsbar inom industrin och en modell för hur man kan validera
och certifiera denna kompetens. Utöver detta, som en påbyggnad av
baskompetensen, arbetar IKEM tillsammans med Livsmedelsföretagen med
en förstudie av validering av kompetens för processoperatörer. Arbetet
kommer att ledas av Skärteknikcentrum som har lång erfarenhet att jobba
fram kompetensprofiler inom olika branscher.
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En modell för validering förankrad hos och framtagen av industrin, som
beskriver individens kompetens i förhållande till företagens krav på
kompetens inom avgränsade kompetensområden, ger många fördelar. Med
en

modell

för

validering

ges

det

reguljära

utbildningssystemet

förutsättningar att utforma ett kvalitetssäkrat innehåll i industrirelaterade
utbildningar.

Modellen

utbildningsanordnare

ger

även

möjligheter

omställningsföretag
att

utforma

och
relevant

arbetsmarknadsutbildning och för det enskilda företaget, goda incitament för
att planera och genomföra kostnadseffektiv kompetensutveckling internt.

5.5.1 Yrkesvalidering: pågående uppdrag till arbetsförmedling

Sverige behöver utveckla sin förmåga att ta till vara den kompetens som
människor som har invandrat till Sverige har med sig. Under senare år har
validering, det vill säga bedömning, värdering och dokumentation av
utländska utbildningar och kompetenser förbättrats, men mer behöver
göras.I januari 2013 gav regeringen Statskontoret i uppdrag att kartlägga
valideringsinsatser för utrikes födda (A2012/4286/IU). Statskontoret
redovisade uppdraget i rapporten Kartläggning och bedömning a
valideringsinsatser för utrikes födda (A2013/2189/IU). I rapporten bedömde
Statskontoret bl.a. att få nyanlända invandrare får sin kompetens validerad,
att validering med fördel bör kombineras med andra insatser och att
kunskaperna om validering i Arbetsförmedlingens och kommuners
verksamhet

kan

Arbetsförmedlingens

förbättras.
ansvar

Statskontoret
för

nyanländas

föreslog
etablering

också

att

och

för

valideringsinsatser för arbetslösa också bör medföra fortsatt ansvar för
utvecklingen av metoder och verktyg på området.

Med rätt validering kan fler snabbare komma i rätt jobb. Under det senaste
året har andelen med gymnasial och eftergymnasial utbildning som flytt till
Sverige ökat. Vi får nu inte upprepa tidigare misstag och slarva bort den
kompetens som dessa människor har med sig.
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Med den bakgrunden har regeringen nu beslutat att ge Arbetsförmedlingen i
uppdrag att utveckla metoderna för och öka omfattningen av validering av
nyanlända invandrares kompetens.

För

uppdraget

anslås

sammanlagt

10

miljoner

kronor

till

Arbetsförmedlingen och Universitets- och högskoleämbetet. Inom ramen för
uppdraget ska Arbetsförmedlingen:


öka antalet deltagare i validering enligt branschmodeller och
bedömning av utländska utbildningar bland nyanlända,



öka inslagen av validering i yrkeskompetensbedömningarna och i
andra etableringsinsatser för nyanlända,



utbilda medarbetare om möjligheterna till validering enligt
branschmodeller, yrkeskompetensbedömningar och bedömning av
utländska utbildningar i samband med etableringsinsatser,



utveckla

tillämpningen

av

valideringsinsatser

och

yrkeskompetensbedömningar särskilt för nyanlända, och


utöka kontakterna med, och utveckla medverkan av branscher och
arbetsgivare i valideringar och yrkeskompetensbedömningar samt i
utvecklingen av dessa instrument.

Uppdraget

ska

genomföras

i

samverkan

med

Universitets-

och

högskolerådet och Myndigheten för yrkeshögskolan och ska redovisas
senast i samband med Arbetsförmedlingens årsredovisning för 2014 (marsapril 2015).

5.5.2 Behov av överblickbara system för validering

Dagens olika system kan vara svåra att överblicka för individen på grund av
en mångfald av oöverblickbara aktörer. Inom flera myndigheter och
organisationer utvecklas och används olika metoder och system för att
validera individers reella kompetenser. Universitets- och högskolerådet har i
uppdrag att bedöma utländska utbildningar på gymnasial nivå och
eftergymnasial nivå. I detta arbete samarbetar myndigheten med såväl
Myndigheten för yrkeshögskolan som Statens skolverk. Socialstyrelsen har i
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uppdrag att bedöma kompetenser och färdigheter för reglerade yrken inom
hälso- och sjukvård.

Arbetsförmedlingen erbjuder insatser för bedömning av individers reella
kompetens. Validering och bedömning görs också med hjälp av de
valideringsmodeller som olika branscher har utvecklat. Bakgrunden är att
Sverige har en avreglerad arbetsmarknad vilket innebär att validering av
reell kompetens utifrån olika yrkens kompetenskrav ofta sker med stöd av
modeller som branscherna själva utvecklar.

Arbetsförmedlingen

upphandlar

valideringsinsatser

enligt

dessa

branschmodeller för arbetssökande om det bedöms arbetsmarknadspolitiskt
motiverat. Inom den kommunala vuxenutbildningen kan elever få sina
kunskaper och sin kompetens validerade. Det är däremot inte närmare
reglerat hur validering förhåller sig till prövning för betyg. Även inom vissa
andra verksamheter finns en otydlighet när det gäller validering.

Myndigheten för yrkeshögskolan ansvarar för att samordna och stödja en
nationell struktur för validering samt i samverkan med berörda myndigheter
främja utbildningsväsendets och branschernas medverkan när strategier,
metoder och information inom valideringsområdet utvecklas. Myndigheten
ansvarar även för webbportalen valideringsinfo.se där viss information om
validering finns samlad.

Sammantaget pågår olika insatser på valideringsområdet men det är oklart
hur väl ansvariga myndigheter har samordnat sitt arbete. En rapport till
Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (Fi 2007:03) Sysselsättning
för invandrare – en ESO-rapport om arbetsmarknads-integration (rapport
2011:5) visar att informationen om möjligheter till validering är
svåröverskådlig och fragmenterad vilket sannolikt minskar möjligheterna att
tillvarata individens reella kompetens. För nyanlända invandrare kan det
bl.a. vara ett hinder om information om validering endast finns tillgänglig på
svenska.
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5.5.3 EU:s rekommendation om validering

Inom EU ses validering som ett centralt verktyg för att stärka människors
möjligheter till ett livslångt lärande, förbättra anställningsbarheten och öka
rörligheten på arbetsmarknaden. Som ett led i detta arbete beslutade
Europeiska rådet i december 2012 en rekommendation om validering av
icke-formellt och informellt lärande (2012/C 398/01). Sverige står bakom
rekommendationen som förväntas vara genomförd senast 2018. I
rekommendationen har rådet slagit fast principer som medlems-staterna ska
tillämpa när så är lämpligt. Medlemsstaterna får prioritera områden i
enlighet med sina egna behov. De principer som anges är bl.a. att
• information och vägledning avseende nyttan med och möjligheten till
validering ska vara tillgängliga för individer och organisationer,
• validering ska riktas till arbetslösa och de som riskerar arbetslöshet
eftersom validering kan öka deras deltagande i livslångt lärande och tillträde
till arbetsmarknaden, arbetslösa och de som riskerar arbetslöshet ska inom
skälig tid, helst sex månader, få sina kunskaper, kompetenser och
färdigheter granskade,
• den personal som arbetar med valideringsprocessen i alla relevanta
sektorer ska få möjlighet att utveckla sin yrkeskompetens,
• alla relevanta intressenters deltagande i utveckling och genomförande av
de principer som avses i rekommendationen ska främjas, däribland
arbetsmarknadens parter, Arbetsförmedlingen och nationella organ som
befattar sig med yrkeskvalifikationer,
• det finns tydliga åtgärder för kvalitetssäkring som följer befintliga
kvalitetssäkringsramar och stödjer pålitliga, giltiga och trovärdiga
bedömningsmetoder och bedömningsverktyg,
• utbildningsanordnare bör underlätta inträde till formell utbildning på
grundval av läranderesultat som förvärvats i icke-formella och informella
miljöer, och
• validering ska kopplas till den nationella referensramen för kvalifikationer.
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5.5.4 Uppdrag att föreslå överblickbara system för validering

Inom utbildningsdepartementet pågår idag ett arbete med att kartlägga
valideringsinsatser och bland annat föreslå hur valideringssystem som är
lättare för individen att överblicka ska utformas(Uppdrag att föreslå
överblickbara system för validering (U2014: G). Utredaren ska beakta
Europeiska unionens råds rekommendation om att medlemsstaterna senast
2018 i enlighet med egna behov ska inrätta arrangemang för validering av
icke-formellt och informellt lärande. Förslagen ska syfta till en effektiv
användning av redan avsatta resurser så att fler individer ska kunna få sin
reella kompetens validerad. Arbetet ska bedrivas i nära kontakt med
Skolverket,

Myndigheten

högskolerådet,

universitet

för
och

yrkeshögskolan,
högskolor,

Universitets-

och

Arbetsförmedlingen,

Socialstyrelsen och andra berörda myndigheter samt med Sveriges
Kommuner och Landsting. Inom ramen för uppdraget ska utredaren även ha
dialog med relevanta branschorganisationer, omställningsorganisationer och
arbetsmarknadens parter. Uppdraget ska redovisas senast i mars 2015.
Erfarenheter från arbetsförmedlingen visar att yrkeskompetensvalidering är
det mesta framgångsrika verktyget för den enskildes möjligheter att hitta
jobb. Processansavar för yrkesvalidering med fokus på matchning vid
Arbetsförmedlingen är därför en tänkbar lösning på yrkesvalidering.

5.6 Diversifierad arbetsmarknad attraherar kompetenser bland både
kvinnor och män

En

bredare

arbetsmarknad

och

ökad

attraktivitet

för

boende

i

gruvkommunen, för både kvinnor och män, är av avgörande betydelse för en
positiv utveckling i en gruvkommun.
En rad faktorer påverkar t.ex. människors val av bostadsort. Studier visar att
det ofta krävs ett mångfacetterat utbud av arbete för att människor ska bo
kvar eller flytta till en ny plats. Faktorer som en attraktiv boendemiljö,
kulturellt utbud, bra skolor och utbildning, fritidssysselsättningar, arbete för
medföljande osv. har idag en större betydelse än förr. Det är därför viktigt
att arbeta med att kunna attrahera inflyttare och locka återflyttare men även
med att få människor att vilja bo kvar. Framgångsrika gruvorten har också
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särskilt utnyttjat natur- och kulturlandskapens betydelse för att utveckla
lokalsamhället.

Bild 17. Källa: “The Economic Anomaly of Mining—Great Wealth, High
Wages, Declining Communities”

De regionala effekterna av en gruvetablering kan variera kraftigt från fall till
fall. Det finns dock stora risker när en kommun eller en ort blir ensidigt
beroende av en gruvetablering. Flera studier visar på att ett breddat
näringsliv är en förutsättning för framgångsrika gruvsamhällen. En studie
kring amerikanska gruvor genomförd vid Department of Economics,
University of Montana visar att ensidigt beroende av gruvnäring leder
gruvorter till undergång. Detta har han kallat för “The Economic Anomaly
of Mining—Great Wealth, High Wages, Declining Communities” (Thomas
Michael Power, 2011).

Den stora utmaningen för långsiktig lokal hållbarhet är enligt forskning
angående gruvorten är att undvika gruvberoende. En gruva kallas för
gruvberoende när ortens antal anställda vid gruvan överstiger 20% av de
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totalt anställda. Dessa orter utvecklas sämre än de som inte är gruvberoende
och brukar sluta med nedläggning och socio- ekonomiskt kollaps.

Bild 18. Källa: “The Economic Anomaly of Mining—Great Wealth, High
Wages, Declining Communities”

Utifrån befintlig forskning kan man konstatera att förutsättningarna för att
en gruvort ska attrahera nyinflyttning eller behålla sin befolkning är:


bra infrastruktur (vägar, kommunikationer, bredband)



god offentlig service (skolor, vårdcentral, barnomsorg, affär, mack,
bankomat osv.)



närhet till arbetsmarknader



attraktivt boende (gärna nära vatten)



goda sociala strukturer (föreningsliv, kyrka, idrottsklubbar, ideella
organisationer, hem och skola, eldsjälar, mm.)

Ett specialiserat näringsliv hänger också samman med en liten och
förhållandevis ensidig arbetsmarknad, vilket minskar sannolikheten för en
kraftig arbetsmarknadsdriven inflyttning. Ett ensidigt näringsliv är också
mer känsligt för chocker. En bruksort kan därför sägas växa tack vare
specialisering, men överlever genom att näringslivet diversifieras.
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Regionens närhet till andra lokala centra är också betydelsefull. Gruvan kan
vara lokaliserad så att arbetskraften i hög utsträckning rekryteras från
närliggande regioner, vilket sannolikt leder till en ökad inpendling istället
för inflyttning. En betydande del av gruvarbetarnas inkomster spenderas på
konsumtion nära hemmet. Effekterna på övriga samhället blir därför mindre
om en stor del av arbetarna dagpendlar, i relation till om de skulle
veckopendla eller bo i bruksorten. Om närliggande orter upplevs som
attraktiva ur bostads- eller shoppingsynpunkt konkurrerar dessa orter också
om såväl konsumenter som inflyttad arbetskraft.

6. Modernisera tillståndsprövning

Förslag
 Tidigt samråd för berörda myndigheter med ansvar för tillståndsprövning införs i
respektive myndighetsinstruktion. Årlig återrapportering om handläggningstider
införs i regleringsbrev för berörda myndigheter för att effektivisera
handläggningstiden.


Staten ska ha en röst och myndigheterna ska inte överklaga varandras beslut.



Säkra dimensionen hållbar tillväxt i tillståndsprövning genom att utöka antalet
remissinstanser vid tillståndsprövning med SGU och Tillväxtverket.



Statens geologiska undersökning (SGU) förordnas till en officiell statistikmyndighet
och Informationskontoret i Malå stärks.

Sverige har ur ett internationellt perspektiv en väl fungerande miljö- och
tillståndsreglering. Landet har ett starkt regelverk för hantering av tillstånd
för prospektering och utvinning. Det har bidragit till dagens effektiva
gruvbrytning och framgångsrika teknikföretag. Tillståndsprocessen behöver
dock effektiviseras.

6.1 Tidigt samråd för berörda myndigheter behövs

Variationen i handläggningstid är stor och förutsägbarheten låg. Långa
remisstider,

kompletteringsförfrågningar

i

flera

omgångar

samt
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överklaganden har identifierats som huvudorsakerna till de ibland flera år
långa väntetiderna fram till beslut med laga kraft.

Bild 19. Processteg vid ansökan om undersökningstillstånd

Vid en djupare analys av tidsåtgången för tillståndshanteringen visar det sig
att det är långa remisstider och flera omgångar med överklaganden som är
huvudorsakerna till den långa handläggningstiden. I de 20 procent snabbaste
ärendena stod remisstiden för omkring 50

procent av den totala

handläggningstiden, medan remisserna stod för cirka 90 procent av totala
tiden i de 20 procent långsammaste fallen. Orsakerna till de långa
remisstiderna är många, men ett par exempel är att enstaka remissinstanser
begär upprepade anstånd samt att kompletteringsförfrågningar kommer in i
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flera omgångar. Ärendehanteringstiden i miljödomstolen varierar kraftigt,
och många parter begär anstånd flera gånger under processen.

En väl fungerande handläggningsprocess kräver ett nära samarbete mellan
gruvbolag, administrativa enheter, mark- och sakägare och domstol för att
säkerställa att processen blir så effektiv som möjligt utan att rättssäkerheten
äventyras. Jobb och utveckling hotas av bristen på fungerande
myndighetssamordning

och

otillräcklig

kapacitet

hos

mark-

och

miljödomstolar. Därför behövs det en effektivisering som, utan att hota
nödvändiga miljöhänsyn, snabba upp processerna för tillståndsgivningen.
Sverige borde på motsvarande sätt som görs för vindkraft samordna arbetet
för att underlätta processernas framfart och investeringarnas genomslag.

För att säkra detta samarbete krävs det att tidigt samråd för berörda
myndigheter med ansvar för tillståndsprövning införs i instruktioner. Årlig
återrapportering
regleringsbrev

om
för

handläggningstider
berörda

behöver

myndigheter

för

också
att

införas

i

effektivisera

handläggningstiden.

6.2 Dimensionen hållbar tillväxt behöver införas i prövningsprocessen

Den oförutsägbara handläggningstiden får dock indirekta konsekvenser för
investeringsklimatet i Sverige. Den innebär en ökad risk för investerarna,
som kompenserar för detta med att höja kravet på återbetalning eller genom
att avstå från att investera.

Uteblivna investeringar leder till förlorade arbetstillfällen och intäkter för
näringslivet och staten. Det finns också en risk för att Sverige fortsatt går
miste om marknadsandelar genom att investeringsbeslut skjuts på framtiden
och marknadstillväxten bättre tas till vara i andra gruvregioner i världen.

Idag är tillståndsprocessen ensidigt fokuserat på miljöaspekten. För att säkra
dimensionen hållbar tillväxt i tillståndsprövning finns det behov att utöka
antalet remissinstanser vid tillståndsprövning med Statens geologiska
undersökning (SGU) och Tillväxtverket.
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Tillväxtverket kan beakta tillväxtaspekten, medan SGU besitter en mycket
bred kompetens vad gäller geologi – inte bara mineralfrågor utan även t.ex.
efterbehandling och grundvattenfrågor. Detta är viktiga aspekter vid en
miljöprövning av gruvverksamhet men att SGUs kompetens i dessa delat
alltför sällan tas till vara. SGU får idag bara ett fåtal av dessa ärenden på
remiss och vi ser här ett stort förbättringsutrymme vad gäller att i större
utsträckning ta tillvara den samlade kompetens som finns inom staten. Viss
dialog har förts med Naturvårdsverket om att stödja dem i dessa frågor men
där har vi av olika skäl inte riktigt nått fram. Ett sådant arbetssätt medför
även risken att vissa aspekter filtreras bort innan de når domstolen.

En tanke skulle mot denna bakgrund vara att istället göra SGU till en
obligatorisk remissinstans i miljömål avseende gruvverksamhet. Mark och
miljödomstolarna skulle genom ett sådant förfarande få ett brett
kunskapsunderlag i samtliga geologiska frågor som aktualiseras i samband
med gruvdrift. Hur detta skulle regleras och vilka verksamheter som skulle
omfattas bör dock utredas vidare.

Som centralt verk med ansvar för frågor om mineralhantering, är det
nödvändigt för SGU att systematiskt samla in information och statistik över
branschen. En tanke skulle mot denna bakgrund vara att SGU förordnas till
s.k. officiell statistikmyndighet och därmed får ett formellt ansvar för
officiell statistik angående sektorn mineralhantering (gruvor, industrimineral
och natursten).

I

detta

sammanhang

är

det

också

viktigt

att

stärka

Mineralinformationskontoret i Malå. Genom Mineralinformationskontoret i
Malå får prospekteringsindustrin en värdefull tillgång till grundläggande
prospekteringsrelevant geologisk information, bland annat genom det
nationella borrkärnarkivet som finns på kontoret.
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Kapitel III: En hållbar gruvnäring kräver en
samlad klimatsmart industristrategi för
Sveriges naturresurser
Policyförslag: Från gruvfokus till helhetssyn på naturresurser
Med rätt förutsättningar kan gruvnäring som enskild bransch ge Sverige betydande
samhällsekonomiska vinster, men samordnat med övrig basindustri ger detta klimatsmarta
innovations- och produktionssynergier som ligger högst upp i värdekedjan med betydligt högre
effekter på förädlingsvärde, sysselsättning och export. Åtgärder och investeringar kopplade till
gruvnäringens expansion har stor betydelse för export, sysselsättning och regional utveckling.
Samordnat med övriga branscher ger statliga investeringar betydande synergi- och
hävstångseffekter som kommer hela landet till del.
Internationell policyutveckling visar att flera länder har utvecklat en helhetssyn på naturresurser:
Finland, Kanada, USA, Tyskland med flera. Sverige, Finland och Tyskland har jämförbara
ekonomier och ligger nära varandra när det gäller exportprodukter. Med utgångspunkt i
erfarenheterna från Finland och Tyskland föreslås därför ett antal policyslutsatser som
utgångspunkt för en klimatsmart helhetsstrategi för gruvnäring och Sveriges övriga naturresurser.

1. Sverige behöver anlägga en helhetssyn på naturresurser

Svensk näringspolitik har av tradition bedrivits och stödfinansierats i form
av branschvisa program. Detta gäller näringspolitikens strategiska
inriktning, prioriteringar, innehåll och utformning av åtgärder som avser
innovations- och näringspolitik samt träffsäkerheten i statliga investeringar.
Detta arbetssätt tar inte i tillräcklig utsträckning hänsyn till de
synergieffekter som uppstår när olika branscher arbetar tillsammans.
Sett ur ett globalt policyperspektiv skiljer Sverige sig väsentligt från Finland
och andra länder när det gäller strategiarbete. I Sverige har ett antal
isolerade branschspecifika strategier tagits fram utan någon nationell
samordning eller hänsyn till nyvärdeskapande branschsynergier. En
mineralstrategi, en strategi för bioekonomi, en strategi för åtgärder i
vattenkraften, ett nationellt skogsprogram osv.). Ett sådant arbetssätt
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skapar

sektors- och

branschslutenhet

och hindrar

utveckling av

branschöverskridande värdekedjor och synergiförverkligande.

Sveriges splittrade syn på naturresurser i form av skog, metaller och
mineraler, vattentillgångar osv. går dessutom stick i stäv med den
internationella policyutveckling, där naturresurser hanteras inom ramen för
en klimatsmart helhetspolitik för naturresurser. Isolerade strategier gör att
politiskt beslutsfattande utgår från enskilda naturresurser och branschvisa
värdekedjor som hindrar klimatsmarta branschsynergier.

Bild 20. Separata strategier och program för naturresurser som förhindrar
branschsynergier
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Det svenska arbetssättet med isolerade strategier går stick i stäv med den
internationella policyutvecklingen. OECD rekommenderar nämligen i en
sammanställning av trender och policyutveckling inom näringspolitik
Europas länder att integrera synen på naturresurser och klimatpolitiken i en
samordnad synergisk helhet.

Bild 22. Policy principles for sustainable materials management, Policy
Report 1, Outcome of the Global Conference on Environment: Sustainable
Material Management (OECD 2010).

Arbetet med att utveckla en helhetssyn på naturresurser initierades i
Finland redan hösten 2007 genom ett utvecklingsprojekt för dialog om
naturresurser i Helsingfors. Näringarna, förvaltningsområdena och
organisationerna inom de olika naturresurssektorerna har startat ett
projekt under namnet LUODIN för att kartlägga synergier mellan olika
branscher och sektorer. Projektet har resulterat i en ny helhetssyn på
Finlands

naturresurser

genom

industrigemensam

forskning

och

kompetensutveckling för att tillvarata branschöverskridande synergier
som ligger högst upp i värdekedjan.
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Finlands naturresurspolitik kopplar ihop de olika naturresurserna på
ett sätt som internationellt sett är unikt, enligt OECD. I sin
sammanställning visar OCD hur ett antal länder har tagit väsentliga
steg genom en helhetssyn på naturresurser: Finland, Tyskland,
Frankrike med flera. Enligt OECD är Finland ett föredöme och landet
har varit först i Europa att anlägga en helhetssyn på naturresurser.

Bild 23. En helhetsstrategi för naturresurser, Finland 2010.

I Finland togs en samlad strategi för bio- och mineralekonomi,
vattenhushållning samt ekosystemtjänster fram för några år sedan och
viktiga motiv för denna strategi var främst konkurrens om viktiga mineraler
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och skogsråvara. Finland har sedan 2009 utvecklat en smart och samlat syn
på naturresurser. Strategin har utvecklats och reviderats under 2010 och
2014. Syftet var att sammanföra politik som gäller bioekonomi,
mineralekonomi och vattenhushållningen. Finland i likhet med Sverige har
tillgång till betydande naturresurser, men landet har insett behovet av bättre
koordinering och samarbete över bransch- och sektorgränser. En helhetssyn
på naturresurser gör att politiskt beslutsfattande fokuserar på klimatsmarta
branschsynergier som ligger högst upp i den hållbara värdekedjan

Bild 24. Helhetssyn på naturresurser. Källa Finland till en föregångare i
hållbar naturresursekonomi2050, Arbets- och marknadsministeriet 2014.
2. Sveriges näringspolitik behöver fånga upp synergier mellan
branscher
Med en samordnad naturresurspolitik eftersträvar Finland ett integrerat
arbetssätt för att bättre kunna ta hänsyn såväl till kopplingen mellan olika
slag av naturresurser och sambandet mellan naturresurser och klimat- och
energipolitik. Ambitionen är att sammanföra de nuvarande separata
utvecklingsplanerna för naturresurser till en samordnad struktur för
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naturresurspolitiken i Finland. En viktig gemensam utmaning är
klimatförändringen som öppnar för klimatsmarta innovationer.

En central utmaning för naturresurspolitiken är att fördjupa samarbetet
mellan olika sektorer och förvaltningsområden, att bilda en gemensam
vision och att skapa ett nationellt mervärde genom ökad synergi mellan
olika sektorer. Regeringens vision är att Finland 2050 ska vara en
ansvarsfull föregångare inom en smart naturresursekonomi. Naturresursoch klimatpolitiken integreras till en samordnad synergisk helhet för
att öka synergivinster som ett led i ett led i att säkra välfärd.

Bild 25. Från separat utveckling av branscher till synergisk utveckling
Källa: Smart och ansvarsfull resursekonomi, Arbets- och näringsministeriet,
2010.

3. Vad Sverige kan lära av Finland

Finland förenar helhetssyn på naturresurser med en konkurrenskraftig
gruvnäring. Internationellt sett är Finland världens mest intressanta land för
gruvinvesteringar. Landet har placerat sig som etta av det kanadensiska
Fraser-institutets rankning när det gäller gruvbolagens intresse för
investeringar geografiskt. Jämförelsen täcker 122 förvaltningsområden och
länder över hela världen. Finland förbättrade sin placering med tre steg för
år 2014 jämfört med förra jämförelsen.
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Bild 26. Investment Attractiveness Index (Survey of Mining Companies,
FRASER INSTITUTE, 2014).
I rapporten ges länder och förvaltningsområden också placeringar baserat på
andra kriterier, bland annat politisk stabilitet och tillgång på arbetskraft. Den
senaste rapporten omfattar regional jämförelse av sammanlagt 20 olika
delområden. I jämförelsen bedömdes Finland som bästa land utöver intresse
för investeringar också baserat på geologiskt informationsmaterial för tredje
året i rad. Geologiska forskningscentralen har en viktig roll för att utveckla
Finlands informationsmaterial och tillhörande tjänster.

Sveriges placering

2014

2013

Policy Perception Index

4

1

Best Practices Mineral Potential Index

37

27

Investment Attractiveness Index

12

6

Taxation regime

6

5

Quality of infrastructure

18

13

Political Stability

9

2

Geological Database

10

18

Availability of Labour/Skills

11

18

Bild 27. Källa: Survey of Mining Companies, FRASER INSTITUTE, 2014
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Under fyra år i rad återfanns Sverige på tio-i-topplistan. År 2014 har Sverige
halkat ner till 12:e plats. Bland de faktorer som gör att Sverige halkar
jämfört med 2013 efter är ”policyperception Index” och ”Best Practices
Mineral Potential Index”, där Sverige halkar ner från position 1 till position
4 respektive från 27 till 37. Sveriges placering när det gäller kvalitén i
infrastruktur försämras och placeringen flyttas från 13 till 18. När det gäller
politisk stabilitet försämras Sveriges position och landet halkar ner från
plats 2 till plats 9. Sveriges position förbättras dock när det gäller geologisk
databas och arbetskraftsförsörjning, där landet klättrar upp från plats 18 till
plats 10 respektive från plats 18 till plats 11.

En helhetssyn på naturresurser tycks också gynna utveckling av
branschöverskridande synergier och påskynda den gröna omvandlingen
inom industrin. Bland de största 15 industrisektorerna har Finland betydligt
högre grön innovationsaktivitet jämfört med Sverige (Benchmarking green
competitiveness, Tillväxtanalys, 2013:18). Sverige har ett litet antal
branscher med en hög nivå av grön innovationsaktivitet, och ett stort antal
branscher med en låg nivå av grön innovationsaktivitet. Inom området grön
kemi har Finland kommit betydligt längre än Sverige. Användning av
biobaserade råmaterial inom kemiindustrin ökar i Finland. Av de företag i
Finland som verkar inom kemiindustrin är det drygt en tredjedel som redan i
dag utnyttjar biobaserade råvaror, och deras andel håller enligt utredningar
på att öka i snabb takt. Skogsindustrin i Finland utvecklar målmedvetet helt
nya biobaserade produkter vars andel uppskattas stiga till hälften av
branschens exportintäkter före 2030. Genom att utveckla teknologier inom
bioekonomin skapas för verkstadsindustrin betydande ny affärsverksamhet.
Kompetens med hänsyn till träbiomassors logistik och förädling av
biomassor kan vidareutvecklas med hjälp av lösningar som ICT-teknologin
erbjuder.

Skogskoncernen UPM arbetar idag med att främja användningen av hållbara
och ekologiska material i bilindustrin. Företaget har utvecklat en biobaserad
konceptbil för att övertyga bilindustrin om att de nya, lätta Bioforematerialen är ett verkligt alternativ till stål och plast som använts hittills.
Tack vare dessa uppfinningar kan fossila komponenter nu ersättas med
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biobaserade alternativ utan att kvaliteten, hållbarheten eller säkerheten
äventyras. Den biobaserade konceptbilen blev klar under våren 2014 och
kommer att vara ett lagligt registrerat fordon med UPM:s träbaserade
förnybara diesel som bränsle. Med en fullt körbar och krocksäker bil som
till stora delar är byggd av biomaterial från skog vill finska
skogsindustriföretaget UPM visa bilindustrin att skog är en källa till ett
framtidsmaterial.

4. Lärdomar från Tysklands modell för den fjärde industrirevolutionen
I Tyskland pågår sedan en tid en storsatsning på framtidsprojektet Industrie
4.0. för att smälta samman industrin med IT-världen och skapa
produktionssystem som är självstyrande, flexibla, anpassningsbara och som
kommunicerar med andra system och omvärlden. Utgångspunkten är
horisontella värdekedjor och tvärindustriell utveckling.
Liksom Finland har Tyskland utvecklat en helhetspolitik för hantering a
naturresurser. Industrins utmaningar är stora: outputen ska ökas med mindre
input, produktutvecklingstiden ska kortas, flexibiliteten ökas och kvaliteten
fortsätta förbättras. Knappa resurser, ökande energikostnader och hårdare
miljökrav sätter dessutom press på att produktionen ska bli mer
resurseffektiv.
4.1 Tysk industri kraftsamlar och ställer om till Industri 4.0
År 2010 beslutade den federala regeringen ” The German Government’s
raw materials strategy”, där helhetssyn på naturresurser var en hörnpelare.
”The Federal Government’s raw materials strategy aims to take a holistic
approach to raw materials, with the closest possible integration of all
national and international levels of raw materials policy-making”.. Denna
helhetssyn

konkretiserades

resurseffektivisering”(2012).

senare

i

Tysklands

program

för
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Bild 28. Källa: German Resource Efficiency Programme (ProgRess) Programme for the sustainable use and conservation of natural resources,
2012
Med utgångspunkt i denna helhetssyn pågår nu ett paradigmskifte inom
industri i Tyskland. I slutet av 1700-talet och början av 1800-talet kom
ångmaskinerna, i början av 1900-talet elektriciteten och under 1970-talet
datorerna som gjorde det möjligt att automatisera delar av tillverkningen. I
Tyskland har regeringen under ledning av förbundskansler Angela Merkel
startat framtidsprojektet Industrie 4.0 i samarbete med näringslivet.

Bild 29. Källa: Pictures of the Future. Das Magazin für Forschung und
Innovation, Siemens, 2014
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Det yttersta målet är att den tyska tillverkningsindustrin genom en massiv
satsning på ny teknik ska kunna behålla sin ledarposition och stärka sin
konkurrenskraft

gentemot

lågkostnadsländer

som

erbjuder

billig

massproduktion.

4.2 Utgångspunkten är horisontell integration av värdekedjor

Begreppet

Industri

4.0

har

idag

blivit

ett

innovationspolitiskt

paradigmledord. Begreppet Industri 4.0 myntades på Hannovermässan
2012. Men på 2014 års industrimässa i Hannover presenterades ett
"whitepaper” av det vetenskapliga råd som arbetar med begreppet. Genom
att utgå från en klar definition beskriver strategin potentialen med Industri
4.0 och vägen in i den fjärde industriella tidsåldern.

Bild 30. Horizontale und vertikale Integration von Produktionssystemen ist
hier eine grundlegende Herausforderung. Källa: Industrie 4.0. –Whitepaper
FuE-Themen, 2014
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Konceptet Industrie 4.0 innebär att produkt, produktion och service
integreras i förädlingsprocessen. Industriell integration ger hållbar helhet
och

tar

ett

holistiskt

grepp

om

hela

produktutvecklings

och

produktionsprocessen. Detta ökar effektiviteten och produktiviteten i varje
steg. Industri 4.0 står också för en tvärindustriell och horisontell styrning av
förädlingskedjan. Man orienterar sig mot kundönskemål och inbegriper
miljökraven som en integrerad del av produkt- och servicekedjan.

4.3 Tvärindustriella lösningar för en hållbar helhet

För att ge en bild av den färde industrirevolutionen i Tyskland brukar
Siemens citeras som ett mönsterexempel. Siemens branschgrupp ”Industry
Capital Goods” spänner över sju industrisektorer och innehåller ca 350
företag.

Med kombinerad expertis inom processteknik, el, automationslösningar och
IT är Siemens en viktig aktör inom gruvbranschen. Siemens gruvlösningar
hjälper gruvbolagen med att öka effektiviteten och prestandan och samtidigt
minimera gruvans miljöpåverkan. Siemens har utvecklat ett omfattande
utbud av lösningar för den globala gruvindustrin som hjälper med att öka
kvaliteten och effektiviteten i brytningen. Helhetssyn och helintegrerade
lösningar utnyttjar dolda möjligheter till ökad lönsamhet och produktivitet.

Siemens portfölj sträcker sig från brytning och transport till anrikning och
sekundära processer för råmaterial. Produktfamiljen Simine kombinerar
lösningar

för

processteknik,

processautomation,

drivsystem,

energiförsörjning, IT/MES, vattenbehandling, kraft och säkerhet till
intelligenta och effektiva helhetslösningar. Dessutom minimerar Siemens
tjänste- och underhållslösningar kostsamma driftstopp och garanterar
optimal tillgänglighet och effektivitet för dina maskiner och system. Alla
processteg kännetecknas av nyskapande lösningar som siktar på högre
produktivitet, högre kvalitet och lägre driftskostnader.
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Allt som allt erbjuder Siemens en integrerad metod som ger fördelar för
både investerare och operatörer. Med nyckelfärdiga paket tar Siemens
ansvar för hanteringen och driften av några eller alla steg i din processkedja.
Fördelarna sträcker sig från jämn och hög genomströmning av bulkmaterial
till beroendehantering av komplexa materialflöden. Med produktfamiljen
Simine är nästa generations gruvdrift redan här genom samarbete med bland
annat med LKAB.

Siemens tvärindustriella lösningar erbjuder produkter, lösningar, tjänster
och

systemintegration

för

industriell

IT,

automation,

drivteknik,

internlogistik och kraftförsörjningsteknik för kunder inom process- och
tillverkningsindustrin.

Innovativa

lösningar

erbjuds

för

intelligent

infrastruktur, hållbar energiteknik, effektiv produktion samt hälso- och
sjukvård genom elektrifiering, automation och digitalisering. Siemens
Sverige verkar inom områdena industriautomation, byggnadsautomation,
säkerhetssystem, medicinsk teknik, energiteknik, trafikteknik, IT och
kommunikation, ljuskällor och hushållsapparater. Siemens tjänster omfattar
rådgivning, planering, konstruktion, idrifttagning och projektledning för
installation, modernisering och utbyggnad av elektriska anläggningar, i
fabriksdelar eller hela fabriker. Från automation till resursplanering.

5. Förslag till industri 5.0 för Sverige

I Tyskland har regeringen insett att Industri 4.0 är en förutsättning för att
kunna möta den hårdare internationella konkurrensen som kombineras med
kortare produktlivscykler och ökade krav på kundanpassning. Angela
Merkel har avsatt närmare två miljarder kronor på forskning och utveckling
kring Industri 4.0. De tekniska förutsättningarna finns för en industriell
revolution i Sverige. Men det behövs riktade resurser till allt från utbildning
till högskoleforskning och utveckling. För att kunna konkurrera med
låglöneländernas produktion och flytta hem tillverkningsindustrin behöver
vi smarta fabriker med effektiva systemstöd. Detta kräver satsningar på FoU
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för att knyta ihop de industriella IT-flödena för produktutveckling och
tillverkning.

5.1 Viktigt med relevant benchmarking med Tyskland

Tyskland har valt digitalisering som verktyg för att effektivisera sin
tillverkningsindustri och industri 4.0 är i praktiken ett digitaliserings- och
automatiseringsprojekt. Frågan är om en benchmarking mellan Tyskland
och

Sverige

avseende

digitalisering

är

relevant

ur

policyvägledningsperspektiv. Sverige står sig mycket väl i internationella
jämförelser när det gäller tillgång och användning inom IT-området. I
Digitaliseringskommissionens betänkande i mars 2014 konstateras att
Sverige har en mycket stark position i internationella jämförelser vilket
tydligt framgår av tabellen nedan.

Bild 30 a.SOU 2014:13, sid 37

Enligt en nytt index som tagits fram av EU-kommissionen hamnar Sverige
på en andraplats när det kommer till digital utveckling. Strax efter Danmark
som toppar listan. Med hjälp av EU-kommissionens index DESI (Digital
Economy and Society Index) bedöms medlemsländernas utveckling mot en
digital ekonomi och ett digitalt samhälle. Sverige placerar sig högt när det
gäller ledande IT-nationer.
Den höga placeringen är särskilt anmärkningsvärd med tanke på hur pass
glesbefolkat Sverige är i jämförelse med andra europeiska länder. Sveriges
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sammanlagda indexresultat ligger på 0,66 av 1, jämfört med genomsnittet
för EU som ligger på 0,47 av 1.

Tittar vi på Tyskland kan vi se att landet hamnar på plats 7. Historiskt sett
har Tyskland startat mycket senare än Sverige när det gäller digitalisering.
Detta är en förklaring till varför digitalisering har blivit så centralt i det
tyska projektet Industri 5.0.

Bild 30.b Källa: The Digital Economy and Society Index (DESI), 2015

Sverige ligger i världstopp när det gäller digitalisering och behöver därför
inte okritiskt anamma det tyska digitaliseringsprojektet. Vad som är relevant
för Sverige är den horisontella och tvärindustriella utvecklingsmodellen för
industrin och helhetssynen på naturresurser som Tyskland har gemensamt
med Finland.
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5.2 Kombinerade erfarenheter från Finland och Tyskland

Kombinerade lärdomar från Finland och Tyskland kan göra det möjligt för
Sverige att lansera en 5:e generationsindustri: Industri 5.0. Tysklands
industristrategi handlar mycket om digitalisering, automation och det som
kan sammanfattas i begreppet Industri 4.0, den fjärde industriella
revolutionen. Sverige behöver gå ett steg längre och genomföra den 5:e
industrirevolutionen. Förutom automation och digitalisering tillförs den
gröna omvandlingen som klimatsmart dimension för nyindustrialisering.
Förslaget om industri 5.0 handlar i grunden om klimatomställning och vad
som krävs från politiken för att förverkliga en grön omställning, där skogen
och andra biovaror är råvara i många hållbara och nya produkter.
Efterfrågan på biobaserade produkter ökar och en utveckling mot en
biobaserad ekonomi eftersträvas i stora delar av Europa. Samtidigt har vi
politiska regler som hindrar denna utveckling, nämligen EU:s höga
importtullar på bio-etanol som insatsvara i kemisk industri; det största
hindret för investeringar i en biobaserad industri i Europa just nu.
Industri.5 är ett förslag till en industrialiseringsstrategi som är horisontell
och branschövergripande. Den har en inriktning mot högt kunskapsinnehåll
i svenska produkter och tjänster, omfattar industrins tillgång till kompetens
och forskningsresultat, kapital och förbättrade förutsättningar för grön
innovation och produktion i Sverige. Det långsiktiga målet är att Sverige ska
vara världens ledande land när det gäller grön industriell produktion.

Industriell produktion är en förutsättning för en avancerad tjänstesektor.
Svensk processindustri, som gruvindustrin, stålproduktion, papper- och
massabruken och skogsnäringen, har stort behov av smarta it- lösningar och
automation. IT- företagen och forskare är med och stärker basindustrin i
norra Sverige och gör den än mer konkurrenskraftig på en global marknad.
Process-IT Innovations, ett samverkanscentrum i norra Sverige, arbetar för
att,

tillsammans

tvärindustriella

med

industriellt

lösningar

med

inriktade

IT-

utgångspunkt

företag,
i

ta

fram

basindustrins
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hållbarhetsbehov. Basindustrierna i norra Sverige har sin stadiga grund i
gruvnäring, skogsbruk, massa- och papperstillverkning med bolag som
omsätter miljardbelopp.

Här finns flaggskepp som gruvbolagen LKAB och Boliden, stålproducenter
som SSAB och massa- och pappersfabriker som SCA. Stora investeringar
görs även inom energisektorn med kraftbolag som Skellefteå Kraft och på
senare tid även inom bioraffinaderi-området. Det är bolag med verksamhet
från Örnsköldsvik upp till Kiruna, och Process-IT Innovations har en viktig
del i regionens utveckling genom att bygga nätverk mellan basindustrierna,
forskare vid universiteten i Umeå och Luleå samt IT- företag i regionen.

IT- företagens roll är viktig eftersom de kan ta fram nya produkter och
tjänster som löser basindustriernas behov av automatisering och optimering
av processerna. Inom samarbetet har många IT- företag varit med och
bidragit med sina kunskaper. Sverige har stora förutsättningar för den
pågående digitala industriella revolution, men saknar en vision och tydlig
industrialiseringsstrategi. Sverige har ännu chansen att säkra positionen som
en av de ledande industrinationerna, men då krävs en nationell industriell
strategi där inte minst branschöverskridande värdekedjor står i fokus.

5.3 Svensk gruvnäring: från branschslutenhet till klimatsynergier

Som enskild bransch skapar svensk gruv- och mineralindustri klimatnytta
genom avsevärt lägre koldioxidutsläpp jämfört med till exempel övriga
Europa och Asien. Klimatsynergier i samverkan med andra branscher kan
dock ge gruvnäringen ännu högre grad av hållbarhet.

Pelletiseringsprocessen av magnetit istället för hematitmalm i kombination
med Sveriges koldioxidsnåla energiproduktion innebär att svensk gruv- och
mineralindustri har väsentligt lägre koldioxidutsläpp än genomsnittet i sin
metallproduktion. Enligt en studie som utförts av MEFOS under 2010 har
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LKAB världens mest koldioxidsnåla förädlingsprocess och bedriver även
ledande forskning runt effektivare järnmalmsprodukter för minskade utsläpp
inom stålindustrin. Anläggningarna i Kiruna, Svappavaara och Malmberget
är bland de mest energieffektiva i världen mätt i ton CO2/ton pellets.

Även andra delar inom svensk metall- och mineralproduktion ligger i
utvecklingens framkant. Boliden har vid smältverket Rönnskär tagit fram
metoder för att återvinna elektronikskrot och filterstoft, företaget är idag
ledande inom teknik för elektronikåtervinning. Gruv- och mineralindustrin
lägger i dagsläget betydande forskningsresurser på att skapa en mer
resurseffektiv produktion. Trots detta kvarstår ett stort behov av ökade
anslag till forskning och utveckling av ny teknik. Exempel på riktade
insatser kan vara ökade anslag till lärosäten för utredningar av nya program
relaterade till teknisk utbildning och forskningsinsatser på klimatområdet,
särskilt inom processoptimering och energieffektivisering. Den största
klimateffekten som med befintlig teknik kan uppnås inom gruvindustrin är
att ytterligare elektrifiera verksamheter, vilket förutsätter tillgång till
koldioxidfri el till konkurrenskraftiga priser. På längre sikt har elektrifiering
en större potential, vilket demonstrationsprojekt redan nu visar. Idag finns
en demoanläggning, där man prövar tyngre fordon i arktiskt klimat. Detta
kan ge kan ge enormt positiv miljöpåverkan om man kan gå från demo till
genomförande. Även naturgas kan spela en viktig roll på vägen mot
koldioxidneutralitet som en brygga till andra förnybara gaser. Ökade anslag
till forskning och utveckling av ny teknik är därför en förutsättning för att
gruv- och mineralindustrin ska kunna genomföra stora utsläppsreduktioner.

5.4 Produktions- och klimatsynergier mellan gruvnäring och andra
branscher

Det finns idag synergier att vinna mellan gruvnäring, stålindustri,
skogsindustri, platsindustri, jordbrukssektorn, kemiindustri med flera.
Behovet att utnyttja olika naturresurser utifrån en gemensam politisk
referensram har blivit allt tydligare inom såväl forskning som internationell
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policyutveckling. Detta stämmer väl med regeringens intentioner att ta fram
en nyindustrialiseringsstrategi.

Bild 31. Systemintegrerad syn på synergier mellan gruvnäring och
basindustri (Industri 5.0).

Kemiindustri är med i alla tillverkningsprocessen och grön kemi kan fungera
som systemintegratör och knyta alla dessa separata delar tillsammans så att de
arbetar tillsammans som en klimatsmart hållbar helhet. Gemensamma klimatutmaningar
för gruvnäring och övrig basindustri kräver en helhetssyn på naturresurser. En hållbar
gruvnäring skulle kunna bli en motor för hållbar tillväxt i hela basindustrin.

Det finns klimatsynergier mellan kemiindustrin, jordbrukssektorn, stålindustrin och
plastindustrin. Jordbrukssektorn kan idag få en större marknadspotential genom att ge
stålindustrins och platsindustrins produktion förutsättningar att övergå från fossila till
biobaserade varor. Rapsolja kan idag användas för behandling av stål (det gröna stålet)
och marina källor för framställning av plast.

Forskare i polymerteknologi vid KTH, har tillsammans med SSAB,
Lantmännen och Akzo Nobel forskat och tagit fram en färg som på de flesta
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sätt är bättre än dagens alternativ. Innovationen bygger vidare mångårig
forskning vid KTH kring vegetabiliska oljor som materialråvara. Genom att
använda rapsolja som lösningsmedel samt en ny teknik för att applicera
färgen på underlaget har KTH i samverkan med stål- och färgbranschen
skapat det som har kallats det gröna stålet.
Denna innovation innebär att man slipper platsmåleri och utsläpp av
lösningsmedel, dessutom är rapsoljan koldioxidneutral.

Användning av rapsoljan inom stålindustrin har synergieffekter inom flera
sektorer. I dag odlas det raps på cirka 40 000 hektar i Skåne, Blekinge och
Halland. Merparten av svensk rapsolja används idag på hemmamarknaden..
Användning av rapsoljan stärker stålindustrins konkurrenskraft genom
innovativ och hållbar samproduktion av stål, gröna kemikalier/syntetiska
biodrivmedel. Användning av rapsoljan inom stålindustrin kan också stärka
jordbrukssektorn genom ökad utanför hemmamarknaden. En hållbar
gruvnäring kan således åstadkommas genom en systemintegration av hela
basindustrin, där olika branscher länks samman för att stärka varandra i en
ömsesidig innovativ systemkedja från utvinning till tillverkning, användning
och återvinning samt alternativ till metaller från skog eller andra
bioråvaror. Kemiindustrin är med i bilden i alla förädlingskedjor och bör
därför kunna fungera som en systemintegrationsplattform. En hållbar
gruvnäring kan således fungera som en motor för horisontell
näringslivsutveckling. Gruvnärings behov av hållbarhet skulle därför
bilda en utgångspunkt för en samlad klimatsmart industristrategi för
hållbar tillväxt i gruvnäring och hela basindustrin.

5.5 Skog som en källa för klimatsmarta produkter

Skogsindustrin och gruvnäring till exempel kan idag komplettera varandra
och lösa varandras problem. Ur ett klimatperspektiv är skogen en ovärderlig
källa för klimatsmarta produkter.
Skogsindustrin behöver öka sin lönsamhet genom att satsa på nya
produkter och gruvnäring behöver öka sin hållbarhet. Skogsbaserade
material, aluminium och stål från ligninbaserad kolfiber kan bli hållbara
alternativ eller komplement till klassiska metaller.
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Bild 32. Källa: Skog och Virke

En politik som stimulerar branschöverskridande värdekedjor ökar
kemiindustrins globala konkurrenskraft och bidrar samtidigt till att öka
förädlingsvärdet inom skogssektorn. Förädlingsvärdet i den svenska
skogsindustrin uppskattas till 50 miljarder kronor per år. Till 2035 beräknas
synergieffekter av branschöverskridande samarbete kunna fördubbla
förädlingsvärdet, varav hälften ska komma från nya fossilfria produkter
(Skogsindustriernas hållbarhetsskrift 2012, Skogsindustrin –motorn i en
hållbar bioekonomi). Gruvindustrin kan således öka sin hållbarhet genom att
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investera i skogsbaserade alternativ till klassiska metaller. På längre sikt kan
skog bli en kemisk gruva och ett nytt investeringsområde för den klassiska
gruvindustrin.

Skogsträden kan ge allt fler värdefulla produkter. Skogen är inte bara en
råvara till bara papper, trävaror och energi. Den är också en helt ny
råvarukälla och skapar produkter som inte förändrar klimatet. Det
angreppssättet

bör

framtidsprodukter

politiken
sträcker

stödja.
sig

från

Den

svenska

skogsindustrins

biokompositer,

helt

nya

förpackningsmaterial, nya typer av byggmaterial, gröna kemikalier,
klimatvänliga drivmedel och specialcellulosa med otroliga egenskaper. Till
och med livsmedel och läkemedel står på programmet. Och det handlar inte
bara om att ta tillvara cellulosan i veden, utan också om de övriga ämnena:
hemicellulosan, ligninet och extraktivämnena i barken.

Det finns också extremt starka och lätta biokompositer avsedda för
bilindustrin. Det finns höftleder och andra mänskliga reservdelar av
cellulosakompositer. Och värmesköldarna i NASA:s rymdfärjor innehåller
extremt värmetålig cellulosatråd med ursprung i den svenska skogen.
Skogen har svaret på hur människan ska klara det dubbla dilemmat med
klimat och sinande ändliga resurser. I framtidens bioraffinaderier kommer
skogsråvarorna att förädlas till produkter som kan i princip ersätta allt det
som idag görs med olja som bas.
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Kapitel IV: Fyra branschövergripande FoU
program för klimatsmarta synergier mellan
gruvnäring och övrig basindustri
Förslag: Gruvnäringens hållbarhetsbehov som motor för horisontell
näringslivsutveckling
För att bemöta gemensamma klimatutmaningar för gruvnäring och övrig basindustri
föreslås fyra horisontella industriprogram för branschsamverkan kring produktions- och
klimatsynergier som ger grön jobbtillväxt och klimatsmart produktion i innovativa företag
som stannar i Sverige och exporterar till globala marknader.
1. Program för synergier mellan gruvnäring, skogsindustrin och fordonsindustrin.
2. Program för synergier mellan gruvnäring, jordbrukssektorn, stålindustrin och
plastindustri.
3. Program för synergier mellan metallutvinningsindustrin och bioindustrin.
4.

Program för en grönare kemi som hävstång för hållbar industriutveckling.

1. Öppna värdekedjan: Nationell kraftsamling kring klimatsmarta
branschsynergier

Ett utmärkt sätt att ge kreativiteten fritt spelrum och hitta nya möjligheter
som kan ligga till grund för helt nya industriprocesser är att öppna
värdekedjan över branschgränser. I Sverige finns kompletta, starka
värdekedjor från råvaror till färdiga, varumärkta produkter. Det innebär att
det finns möjligheter att öppna hela kedjor och koppla ihop dess aktörer så
att idéer kan flyta fort och fritt i jakten på branschöverskridande
innovationer som ligger högst upp i värdekedjan.

Tanken är att utifrån ett helhetsperspektiv öppna för branschsynergier som
leder till bättre samordning och effektiviseringar så att företag som skapar
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morgondagens produkter, tjänster får bättre förutsättningar. En stor
sysselsättnings-

och

exportpotential

ligger

i

klimatsmarta

branschöverskridande värdekedjor, där små- och medelstora företag
verkar. En utgångspunkt för det fortsatta arbetet är att Sverige och världen
står inför en rad svåra miljöutmaningar. Samtidigt innebär detta nya
möjligheter.

Målet är att hitta lösningar på dagens miljöutmaningar och göra dessa till en
motor för en ny typ av industrialisering som skapar innovationer, produkter
och tjänster som ligger högst upp i värdekedjan, grön produktion och gröna
jobb som har förutsättningar att stanna i Sverige.

Gröna

tekniker

växer

och

fungerar

som

en

drivmotor

för

branschöverskridande värdekedjor. Ökande miljöproblem i tillväxtländerna
och hotet mot klimatet gör att efterfrågan på till exempel förnybar
energiteknik och reningsteknik växer. Internationella undersökningar tyder
på att omsättningen inom området klimatinnovationer, det som kallas
cleantech kommer att öka med flera tusen miljarder kronor de närmaste
åren. Frågan är om svensk forskning och svenska teknikföretag hänger med
i utvecklingen och kan utnyttja uppgången.

För

att

Sverige

ska

bli

framgångsrikt

inom

miljöteknik

och

klimatinnovationer krävs att det finns personer och företag som vill utveckla
nya idéer och lösningar för hållbar utveckling. För att åstadkomma detta
behövs det kompetensutveckling. Kopplingen mellan entreprenörskap och
hållbar utveckling måste också stärkas. Den svenska miljötekniksektorn
består till största delen av små och medelstora företag. Dessa har dock svårt
att prestera lika bra som sina konkurrenter i t ex. grannlandet Danmark.

Totalt omsätter den danska miljötekniksektorn 290 miljarder kronor. Det
innebär att den är dubbelt så stor per capita och i förhållande till
bruttonationalprodukten, BNP, som den svenska, som omsätter 240
miljarder kronor. Sveriges export av miljöteknik omsätter 39 miljarder
kronor. Danmark, som har lite drygt hälften av Sveriges befolkning och
BNP, har en miljöteknikexport som ligger på 90 miljarder kronor, enligt
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Energistyrelsens siffror. I Danmark arbetar 106 000 personer med
miljöteknik. Motsvarande siffra i Sverige är, enligt Verket för tillväxtanalys,
69 000 personer.

Danskarna ligger långt framme när det gäller vattenrening, rökgasrening,
bioenergiteknik, komponenter till solenergiindustrin och vindkraft. Den
danska vindkraftsindustrin har ökat sin omsättning från 23 miljarder kronor
år 2005 till 55 miljarder kronor, varav 50 miljarder kronor för
exportmarknaden – och vindkraftsindustrin sysselsätter totalt 24 000
danskar. Det är en verksamhet med intensiv forskningsverksamhet. Enligt
de danska vindkraftsföretagens branschorganisation arbetar 21 procent av de
anställda

med

forskning,

utveckling,

tester

samt

process-

och

kvalitetskontroll.

Precis som i Sverige bygger en stor del av företagens utveckling på
expansion utomlands. Men danska företag har i högre grad än svenska
lyckats behålla huvudkontor, produktion och forskning och utveckling i
Danmark – och flera danska industriföretag inom den gröna sektorn växer
snabbt. Forskning och utvecklingsprogram riktade på branschöverskridande
värdekedjor behövs därför för att små- och medelstora företag ska stärka sin
roll i branschöverskridande värdekedjor och bidra till att gröna jobb och
grön produktion växer och stannar i Sverige kombinerat med export till
globala marknader.

2. Fyra horisontella programområden för hållbar industriutveckling

Gruvbranschen deltar redan idag i ett tvärindustriellt samarbete med andra
energiintensiva industrier (massa och papper, stål, etc). Det arbetet kommer
att vara fortsatt viktigt för att säkerställa den svenska energiintensiva
industrins framtida konkurrenskraft. Med utgångspunkt i en helhetsstrategi
för Sveriges naturresurser föreslås fyra horisontella industriprogram. Syftet
är

att

skapa

förutsättningar

för

utveckling

av

teknik-

och

kunskapsplattformar för klimat- produktions- och innovationssynergier sett
ur ett branschöverskridande perspektiv. Syftet är att Sverige ska bli
världsledande i att producera och exportera branschöverskridande
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innovativa produkter och tjänster som ligger högst upp i globala
värdekedjor. Valkriterier och finansieringsprincipen är:
•

Politiskt prioriterade branschövergripande programområden med
långsiktig betydelse för hållbar tillväxt och sysselsättningsutveckling
utformas. Programmen tas fram av berörda branscher efter
branschövergripande samtal mellan regeringen (Innovationsrådet),
basindustrin, berörda universitet och forskningsinstitut.

•

Programmen
spetskompetens

ska
och

vara

långsiktiga,

horisontella

kombinera

vertikal

innovationseffekter

och

medfinansieras av industrin med minst 50 procent.
•

Kunskapsintensiv industriproduktion med jobbskapande potential
som har förutsättningar att växa och stanna i Sverige och exportera
till globala marknader.

•

Basindustrin får långsiktiga förutsättningar för branschövergripande
innovationer och teknikutveckling för att underlätta en omställning
till nya ”gröna” marknadskrav.

•

Främja grön strukturomvandling och utveckla branschövergripande
färdplaner och systemlösningar som kan vara generella för flera
industrisektorer som t.ex. förädling av biomassa. Klimatsmarta
synergier tillvaratas för att underlätta för basindustrin att fungera
som en drivkedja för klimatsmarta innovationer
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2.1 Nationellt program för industriproduktion baserad på kolfiber från
lignin

Programförslag:
Kolfiber används idag som ersättning för stål i bilar, flyg och vindkraftverk. Men materialet
är dyrt och tillverkas av olja som är en fossilvara. Svenska forskare har därför tagit fram en
biobaserad metod att göra kolfiber från trä (Lignin). Forskarna siktar på att komma ned till
halva priset med träkolfiber jämfört med dagens oljebaserade. Detta öppnar för klimatsmart
samarbete mellan gruvnäring, stålindustrin, bil- och flygindustri. Ett FoU-program inrättas
med målet att:


Utveckla svensk FoU, forskningsinfrastruktur och produktionskompetens i hela
värdekedjan från skogsråvara till gröna kemikalier och högförädlad kolfiber i
avancerade material. Ett nationellt centrum skapas för ligninforskning för att stärka
Sveriges förutsättningar.



Skapa en efterfrågan på och användning av ligninbaserad kolfiber och gröna
kemikalier för olika tillämpningar och starkt bidragit till etablering av industriell
ligninbaserad produktion i Sverige.



Ligninbaserad kolfiber ska vara klar för produktion i stor skala senast 2025 och en
fullgod ersättare för den petrobaserade produkten PAN, vilken kolfiber i huvudsak
tillverkas av i dag. En ny svensk produkt med högt värde från skogsråvara ligninbaserad kolfiber för användning framförallt i avancerade kompositmaterial och
produktion av gröna kemikalier.

2.1.1 Kolfiber från olja till skogsvara

Lignin som är det hårda i träd och andra växtceller har hittills varit en näst
intill värdelös biprodukt som bara kunnat eldas för uppvärmning. Men en ny
metod gör att det extremt vanliga förnyelsebara ämnet i framtiden kan
ersätta olja både som drivmedel och råvara inom de flesta områden.
Metoden öppnar för omfattande och bred användning av lignin som
biobränsle, material och kemikalier. Kolfibrer, lim, plast, aktivt kol,
medicin, livsmedelstillsatser och parfym. Listan på möjliga ligninvaror kan
redan göras mycket lång.
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Bild 33. Ett träd består av 15-25 % lignin.

Den biobaserade ekonomin är nu etablerad som begrepp och stora satsningar
förväntas komma i EU:s ramprogram Horizon 2020 för perioden 2014-2020
och EU-satsningen Biobased Industries Public-Private Partnership (BBI
PPP).

Den svenska massa- och pappersindustrin står inför betydande

utmaningar med trendmässigt minskande efterfrågan på skriv- och
tryckpapper.

Dessutom

påverkas

metall-

och

fordonsindustrin

av

hållbarhetskrav som innebär ett radikalt teknikskifte mot lättviktsfordon
vilket endast kan mötas med ny lättviktsteknik.

2.1.2 Berörda aktörer:

Gruvnäring, skogsindustri, bioteknikindustri, Kemiindustri, fordonsindustri,
universitet och forskningsinstitut. Främst skulle Sverige behöva ett bättre
samarbete mellan bioteknik och skogsindustri. Industrin förlorar efterfrågan
på papper, samtidigt utvecklas forskning kring bioteknik snabbt vid
universiteten. Flera branscher behöver kopplas ihop för att utveckla en
konkurrenskraftig svensk nisch, lignin baserad industriproduktion, är
gruvnäring,

skogsindustri,

fordonsindustri.

bioteknikindustri,

kemiindustri

och
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2.1.3 Ett nationellt centrum för ligninforskning för att stärka Sveriges
förutsättningar

Lignin börjar få en allt större betydelse inom många olika industriella
tillämpningar. Både i Europa och Nord- och Sydamerika finns det många
nystartade företag som vill tillverka ligninapplikationer. Arbetet med att
försöka göra kolbaserade fibrer av lignin går på högtryck i USA och
Sverige. Syfte att samla akademi och industri som på olika sätt arbetar med
ligninforskning och utveckling. Sverige är ett litet land med begränsade
resurser. Det finns därför stort behov att kraftsamla och utnyttja befintliga
resurser på ett smartare sätt. Ett nationellt centrum för ligninforskning bör
därför inrättas inom ramen för programmet. Idag finns det en internationell
kraftsamling inom ramen för The International Lignin Institute (ILI), en
nätverksorganisation som har sitt säte i Lausanne i Schweiz. Inom ramen för
programmet bör därför möjligheterna att inrätta ett nationellt centrum för
ligninforskning och utveckling undersökas. Det finns flera skäl till
kraftsamling inom ligninforskningsområdet.

2.1.4 Marknadspotential för ligninbaserad kolfiber

Kompositer med kolfiber och plast introducerades på marknaden som en
potentiellt revolutionerande innovation inom flygindustrin. Sedan dess har
materialet långsamt börjat ersätta metall inom allt fler tillämpningsområden
inklusive

konsumentprodukter

som

sportutrustning

(fiskespön

och

golfklubbor), industriella produkter (tryckkärl, vindkraftverk), såväl som i
fordonsindustrin (bilar och flygplan).

I de senaste flygplansmodellerna används kolfiber inte längre enbart för
vissa kritiska komponenter, utan för hela flygplanskroppar, detta för att
drastiskt minska flygplanets vikt och därmed få ner bränslekonsumtion.
Japan dominerar idag världsproduktionen av kolfiberarmerad plast med
företag som Toray, Teijin, och Mitsubishi Rayon, som har en
marknadsandel på cirka 70 procent. 90 procent av dessa företags produktion
säljs utanför den japanska marknaden.
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En av de senaste flygplansmodellerna, Boeing 787, är ett bra exempel.
Japanska tillverkare, och då främst företaget Toray, tillhandahåller cirka 35
procent av flygplanets delar, inklusive stora sektioner som vingarna och
flygplanskroppen. Antalet kolfibertillverkare är idag få och domineras av
nio företag. Dessa är baserade huvudsakligen i Japan, USA och Tyskland.
Japan står för 50 % av kolfibermarknaden.

Världsproduktionen av kolfiber är idag ca 50 000 ton. Kolfiber används i
applikationer där höga mekaniska prestanda och låg vikt är viktigare än lågt
pris. Kolfiber används därför idag främst i applikationer med krav på höga
mekaniska prestanda som sportutrustning, flygplan, satelliter, formel 1-bilar,
tryckkärl, specialverktyg, vissa detaljer i vindkraftverk och för armering av
betong i områden med risk för jordbävningar. Med ett lägre pris skulle
marknaden för kolfiber vara betydligt större än idag. Tillväxten är hög även
med dagens relativt höga kolfiberpris och användningen beräknas mer än
fördubblas

till

år

2020.

Störst

volymtillväxt

förväntas

inom

vindkraftsindustrin medan en mycket stor potential finns i bilindustrin där
ett lägre pris är avgörande för volymtillväxten.

Bild 34. Användningsområden för kolfiber (ton) 2011 och prognos 2022.
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2.1.5 Ligninbaserad kolfiber en unik framtida marknad för Sverige

Genom att bolagen Innventia och Swerea SICOMP tillsammans utvecklar
kompetens och experimentella resurser på ett effektivt sätt bildas en unik,
och stark FoU-miljö från skog till ligninbaserade kolfiberprodukter.
Kunskapsutveckling

och

experimentella

resurser

för

kontinuerlig

tillverkning av ligninbaserad kolfiber behöver stödjas. Detta innebär stora
fleråriga arbetsinsatser i olika skala för att gå från demo till tillverkning.

Sverige behöver investera i ny större utrustning för att utveckla
ligninbaserad kolfiber. Innventia och Swerea SICOMP bedömer att inom
två till fyra år ha beslutsunderlag för en demonstrationsanläggning för
ligninbaserad kolfiber inklusive ytbehandling med en årlig kapacitet på ca
50 ton per år. Syftet med demonstrationsanläggningen är flerfaldigt: träna
operatörer, testa kritiska processteg, definiera optimala procesbetingelser,
testa komponenter i olika applikationer allt i syfte att minska riskerna i
industriell produktion( Roadmap 2014 till 2025: Svensk ligninbaserad
kolfiber i framtidens kompositmaterial (Innventia och Swerea SICOMP).

Ligninbaserad kolfiber kan revolutionera fordonsindustrin. I Sverige pågår
intensiv forskning med fokus på hur kolfiber kan tillverkas av förnybar
råvara från skogen. Kolfiber är ett lättviktigt och starkt material med många
användningsområden. Om kolfiber kan framställas på ett kostnadseffektivt
sätt med utgångspunkt från förnybar skogsråvara så medför det förstås en
ökad tillgång på kolfibermaterial. Tekniker som gör att kolfiber kan
framställas på ett kostnadseffektivt vis kan revolutionera och avsevärt
minska fordonsindustrins miljöpåverkan.

Om kolfiber kan framställas på ett kostnadseffektivt sätt med utgångspunkt
från förnybar skogsråvara så medför det förstås en ökad tillgång på
kolfibermaterial, vilket innebär att fler produkter och komponenter kan
tillverkas av detta slitstarka och högpresterande material. Kolfiber har ett
stort och viktigt användningsområde i fordonsindustrin, där det kan bidra till
att göra framtidens fordon lättare och bränslesnålare, men kan även
användas till att exempelvis tillverka rotorblad till vindkraftverk. Tillverkar
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kolfiber av lignin Genom flera olika projekt visar Innventia att kolfiber kan
framställas av lignin, en biprodukt från pappers- och massaindustrin.
Satsningen går i linje med pappers- och massaindustrins stora intresse för att
utveckla nya högförädlade produkter.

Innventias målsättning är att år 2025 ha utvecklat en ny svensk
högvärdesprodukt från skogsråvara, att ha skapat en efterfrågan på och
användning av ligninbaserade kolfiber, att ha bidragit till etableringen av
industriell kolfiberproduktion i Sverige samt att ha utvecklat en
forskningsinfrastruktur och produktionskompetens i hela värdekedjan, från
skogsråvara till högförädlad kolfiber.

2.2 Program: Grön kemi en hävstång för grön industriomvandling

Förslag:
 Programmet ska utveckla hållbara baskemikalier och kemiprodukter för att skapa
en hållbar industri. Att använda förnyelsebara råvaror och resurser som idag
betraktas som avfall är en viktig del i den gröna omställningen, där grönare kemi
och kemiindustri har en avgörande roll.


Sveriges utvecklade infrastruktur och goda tillgång till biomassa gör att landet har
goda möjligheter att möta den ökade efterfrågan på hållbara produkter och
kemikalier. Inom företag, institut och akademi pågår ett intensivt forsknings- och
utvecklingsarbete med bioråvara som bas. Programmet ska stödja och kraftsamla
forskningen på område och den snabbt växande utvecklingen mot en allt grönare
industriproduktion. Målet är en hållbar grön kemi senast 2030.

Kemiindustrin är industriernas industri och utan denna näringsgren
avstannar i stort sett all produktutveckling. Mer än 95 procent av alla
tillverkade produkter är beroende av kemi och kemiindustrin kan betraktas
som industriernas industri och utan denna näringsgren avstannar i stort sett
all produktutveckling. Framtidens kemi är biobaserad. Sverige har därför en
unik position för att kunna locka investeringar för denna omställning.
Framtidens bilar, vindkraftverk, sjukvårdsmaterial, kablar, färger och
material skulle kunna vara tillverkade med svensk skog och jordbruk som
råvara. Kemibranschen är den stora möjligheten för Sverige.
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2.2.1 Ett nationellt centrum för grön kemi

Det finns idag vetenskapliga sällskap och tidskrifter med inriktning på grön
kemi och det finns läroböcker i grön kemi. Flera svenska universitet ger
specialkurser inom detta område och den svenska kemiindustrin har tagit till
sig tankarna i konceptet. Många av nästa generations kemister kommer att
stå väl förberedda att bidra till att kemiindustrin blir ”grönare”. Kemi är
möjligheternas vetenskap och den storskaliga fossilbaserade kemin kan
inom 20 år förpassas till historiens skräpkammare – åtminstone om man ska
tro visionärerna från Stenungsund, ”Visionen ”Hållbar Kemi 2030”.

Det finns idag inga forskningsstiftelser kopplade till den kemiska industrin.
För kemiindustrisektorn finns inga speciella industriforskningsprogram på
det sätt som förekommer inom andra branscher. Trots bristen på
industrirelaterade forskningsprogram och forskningsstiftelser, genomförs
betydande forskning som inom området kemi och kemiteknik vid flera
svenska universitet och forskningsinstitut. Forskningsdisciplinen Grön Kemi
utvecklades ursprungligen i USA, men har växande spridning runt om i
världen. Grön Kemi fokuserar främst på designfasen och arbetar efter ett
antal önskvärda kriterier för kemikaliers egenskaper. Ambitionen med Grön
kemi är att effektivt dra nytta av huvudsakligen förnybara material, minskar
avfallet och undviker giftiga och/eller farliga lösningar i tillverkning och
användning av kemiska produkter. I Storbritannien bedrivs bland annat
forskning vid Universitetet i York, som också organiserar ett nätverk av
forskare, Green Chemistry Network.

I Sverige finns bland annat

Jegreliusinstitutet för tillämpad grön kemi och forskningsgrupper vid olika
universitet.

Kemiindustrin i Sverige är i huvudsak lokaliserad kring de tre
storstadsregionerna Stockholm/Uppsala, Göteborg och Malmö/Lund. En
högre koncentration av kemiföretag återfinns även i de större städerna längs
Norrlandskusten. Stenungsund, där ett kluster av etablerade och nystartade
företag gemensamt verkar inom projektet Hållbar Kemi och i rask takt
ställer om plast- och kemisektorn för att leverera hållbart, giftfritt material
att användas i vår absoluta vardag: vattenrör som inte rostar, elkablar som
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håller i decennier, propellrar till vindkraftverk och nya miljövänliga
bränslen. För kemiföretagen är det viktigt att den begränsade resursen
bioråvaran utnyttjas och förädlas på bästa sätt. Att prioritet ges till grön
kemi och materialprodukter som levererar nytta och värde under lång tid.
Grön kemi innebär att gå över tidigare branschgränser för att utnyttja
råvaran optimalt och i nya konstellationer. Kemiindustrin är viktig för
utvecklingen av ett hållbart samhälle. Kemiindustrin i Sverige bjuder på
unika möjligheter till innovation och nya affärer.

En nationell kraftsamling krävs för att skapa synergieffekter inom olika
delar av samhället. Att skapa ett nationellt centrum för Grön Kemi som
stödjer utvecklingen av ”giftfria, resurssnåla och klimatneutrala lösningar i
linje med synergimålet i detta program. Centrat bör knyta samman befintlig
kunskap från internationella, nationella och lokala projekt. Centrat bör
användas för att främja Grön Kemistrategier för att åstadkomma synergier
inom olika delar av samhället. Kemikalieinspektion har tidigare föreslagit
att ett nationellt centrum för grön kemi skulle inrättas (Kemikalier och
klimat - Synergier och målkonflikter mellan miljömålen Giftfri miljö och
Begränsad klimatpåverkan, Kemikalieinspektionen, 2010).

Bild 35. Källa: Kemikalier och klimat - Synergier och målkonflikter mellan
miljömålen
Giftfri
miljö
och
Begränsad
klimatpåverkan
(Kemikalieinspektionen, 2010)
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2.2.2 En politik för kemiindustri behövs

Kemiindustrin i Sverige vill gärna utvecklas och bidra till hållbara
lösningar. Om det ska bli möjligt behövs en industripolitik som möjliggör
och skapar trygghet för de investeringar som skapar klimatnytta och hållbar
tillväxt. Sverige har unika förutsättningar för attrahera internationella
kemiföretag. I Sveriges unika skogstillgångar – och de möjligheter de
innebär i form av biobaserad råvara och biobaserade produkter – ligger en
stor internationell exportpotential. Kemiindustrin har kanaler, kompetens
och anläggningar för att få fram värdefulla produkter och att få ut dem på
den globala marknaden. Men samarbetet måste ökas med råvaruproducenten
– skogsindustrin – som har logistiken, kompetensen och tekniken för att
hantera skogens resurser. Gemensamma bioraffinaderier mellan kemi- och
skogsindustri innebär möjlighet att utveckla lönsamma produkter, dvs. en
mix av högförädlade kemikalier och material, baskemikalier och
bränsleråvaror. Här finns stora möjligheter.

Regeringen har i budgetpropositionen för 2014 beslutat om ytterligare
resurser för en fortsatt satsning på handlingsplanen för en giftfri vardag.
Totalt anslås över 200 miljoner kronor de kommande åren fram till 2020 för
en

giftfri

vardag.

Handlingsplanen

kommer

bl.a.

innebära

att

branschdialogerna kan fortsätta och utökas till andra varugrupper som
exempelvis elektronik.

2.2.3 Samverkande branscher

SKGS arbetar idag med den svenska basindustrins energifrågor. SKGS står
för Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet och är ett samarbete mellan de
olika branschorganisationerna. Organisationen utgör en strategisk plattorm
för en vidgad diskussion om grön kemi och nationell centrum för grön kemi.
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2.3. Program: Bioekonomiprogram för hållbar gruvnäring och tillväxt
på landsbygd

Förslag:
Utnyttjande av biomassa är inte möjligt utan anordningar som baserar sig på
mineralekonomi. Bioekonomins hållbarhet kan ökas genom material och energieffektiv
teknologi, vilket förutsätter en välutvecklad mineralekonomi. Ett bioekonomiprogram
inrättas med syfte att utveckla och vidareutveckla teknikplattformar för etablering och
anpassning av testbäddar för en bio-baserad produktion.
Bioekonomi kan här fungera som ett lokomotiv för näringslivsutveckling på landsbygden och
en motor för hållbara städer för att åstadkomma en systemintegration mellan städers och
landbygdens hållbarhetsbehov. Målet för programmet: Senast 2030 fungerar Sveriges
landsbygd som en bioekonomisk motor för tillväxt i hela landet och hållbar omställning i
storstäder.

Bioekonomin är en viktig drivkraft i EU:s tillväxtstrategi. En förutsättning
för övergång från fossilekonomi till bioekonomi är tillgång till biobaserade
varor. Sveriges landsbygd är bland de rikaste i världen när det gäller
biovaror.

Förutsättningarna

för

att

förverkliga

synergier

mellan

mineralekonomi och bioekonomi är mycket stora. Gruvnäring och
bioekonomi ses idag som isolerade öar istället för en klimatsmart synergisk
helhet.

2.3.1 Klimatsynergier mellan gruv-mineralindustri och bioekonomi

Gruvnäring, mineralekonomi och bioekonomi är i praktiken kopplade till
varandra genom många länkar. Tillgången på bioenergi har en direkt
inverkan

på

gruvnäring

och

malmproduktion.

Gruvnäringen

och

mineralekonomins hållbarhet kan därför utökas genom att utnyttja bioenergi
och biobaserade material.

Framtidens kemikalie-, material- och energiproduktion kommer att ske i
bioraffinaderier, där råvaror från skog, jordbruk, marina källor och olika
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avfallsströmmar omvandlas med hjälp av biotekniska, kemiska och termiska
metoder till olika material, kemikalier, energibärare och livsmedel. Syftet är
att uppnå ett effektivt utnyttjande av resurserna och samtidigt som den
negativa miljöpåverkan hålls så låg som möjligt. I ett idealt bioraffinaderi är
produktionsmiljön giftfri, energisnål och koldioxidneutral. Dessutom kan
produkterna enkelt återupptas i kretsloppet utan negativ miljöpåverkan när
de har förbrukats. Därför är det viktigt att designa processer och värdekedjor
med ett systemanalytiskt perspektiv.

Bild 36. Bioraffinaderi-koncept för en hållbar produktion. en strategisk
forsknings- och innovationsagenda för utveckling av branschöverskridande
bioraffinaderi-koncept.
En strategisk forsknings- och innovationsagenda för utveckling av
branschöverskridande bioraffinaderi-koncept. Utnyttjande av biomassa är
inte möjligt utan anordningar som baserar sig på mineralekonomi.
Bioekonomins hållbarhet kan ökas genom material och energieffektiv
teknologi, vilket förutsätter en välutvecklad mineralekonomi. Olika
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naturresurser kan därför inte längre betraktas som öar i form av separata
branscher. Det behövs en helhetsbetonad politisk strategi, där olika
naturresurser

hanteras

utifrån

en

gemensam

referensram

kring

klimatsynergier.

2.3.2 Bioekonomi som lokomotiv för näringsutveckling i landsbygd

En helhetssyn på mineralekonomi och bioekonomi gör att synergier mellan
branscher kan fungera som ett lokomotiv för näringslivsutveckling i
landsbygden. Det finns unika förutsättningar för samarbete mellan bland
annat gruvsektorn, stålindustrin, kemiindustrin och skogsindustrin i
Norrlands län. Lokalsamhällets tillväxtförutsättningar behöver ses ur ett
systemperspektiv,

där

landsbygd

och

storstad

utgör

varandras

förutsättningar när det gäller hållbarhet.

Lokalsamhällets tillväxtförutsättningar i ett systemperspektiv

Systemintegrerad landsbygd en hävstång för hållbar ekonomi och global konkurrenskraft
Lokalsamhället kan dra stornytta av systemintegration av branscher

Bild 37. Bioekonomi som lokomotiv för landsbygdens utveckling
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Städer och landsbygd har hittills ställts mot varandra. Bioekonomi öppnar
vägen för en systemintegration. Sett ur ett systemperspektiv kan en hållbar
landsbygd vara en förutsättning för hållbara städer. Energiomställning i
städer är ju omöjlig utan en blomstrande landsbygd.

Systemintegration av storstäder och landsbygd kan också motverka
avfolkningstrenden i Norrlands län och användas som verktygen för att
skapa optimala förutsättningar för ett breddat näringsliv och ökad inflyttning
av företag och individer. Landsbygden har fördelar gentemot tätort när det
gäller biobaserade industrier. Företag inom dessa områden är beroende av
stora ytor med lägre lokalhyror. Dessa kan också antas ha bättre
förutsättningar på landsbygden än i tätorterna eftersom företag som
förädlarmed bioråvaror inte har samma nytta av de skalfördelar som uppstår
i urban miljö. Dessa har inte heller någon direkt nytta av att befinna sig i
närheten av sin marknad. Utmaningen torde således ligga i att skapa
attraktiva förutsättningar för näringar som drar nytta av de fördelar som
landsbygden har: skog, jordbruk, vattenbruk, mineraler samt natur- och
kulturmiljöer

Industrigrenar som kompletterar och samarbetar med skogsindustrin kan
stärka och diversifiera näringslivet i Norrlands län.

Politiska åtgärder

behövs därför för att bygga en struktur som underlättar arbetet med att
identifiera, förädla, testa och så småningom kommersialisera material och
produkter som är sprungna ur den skogliga råvaran och som kompletterar
eller ersätter metaller från gruvor. Alternativ eller komplement till metaller
bidrar också till minskat koldioxidutsläpp inom gruvnäring. Samverkande
branscher i detta program är Jordbruk, gruvnäring, platsindustri och
stålindustri. För en omställning till bio-baserad produktion krävs en fortsatt
stark forskningsbas och att nya tekniker och processer utvecklas,
kostnadseffektiviseras, demonstreras och industrialiseras i stor skala. Detta
kräver förutom FoU, bred samverkan, skapandet av tillgängliga testbäddar
samt FoU-partnerskap mellan industripartners, universitet och institut.
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2.4 Program: Basindustrisamarbete för klimatinnovationer

Förslag:
Ett samarbetsprogram för basindustrin inrättas med fokus på produktions- och
innovationssynergier för att öka förutsättningarna för hur svensk klimatpolitik för industrin
bör utvecklas till 2050 för att både nå nollutsläpp och samtidigt möjliggöra fortsatt industriell
utveckling i Sverige.
Målet är klimatinnovationer i samverkan som skapar jobb och tillverkning i innovativa
företag som stannar i Sverige och exporterar till globala marknader.
Samverkande
aktörer:
Basindustrin,
forskningsfinansierande organisationer.

universitet,

forskningsinstitut

Basindustrin står för en stor del av sysselsättningen i Sverige, ca 400 000
svenskar är direkt eller indirekt beroende av basindustrin för sin
sysselsättning. Industriproduktionen finns framförallt ute i glesbygden, där
inte så många andra arbetstillfällen ges. Runt fabrikerna finns nätverk av
mindre företag för transporter, varor och servicetjänster vilket har stor
betydelse för den lokala och regionala tillväxten. Basindustrins roll för
Sveriges

handelsbalans

är

betydande;

den

står

en

tredjedel

av

exportintäkterna eller 277 miljarder kronor för 2013. Möjligheten att kunna
sälja sina varor till konkurrenskraftiga priser på världsmarknaden är
nödvändig för svensk basindustri.
2.4.1 En del av ”netto –noll”-vision 2050
Sverige har en vision om ”netto-noll” utsläpp av växthusgaser till 2050 och
är på god väg att nå utsatta delmål för utsläppsreduktioner till 2020. För
industrin kan det räcka med effektiviseringar och bränslebyten inom ramen
för befintliga strukturer för att nå målet till 2020. Klimatfrågan är dock
långsiktig och det antagna 2-gradersmålet innebär utsläppsåtaganden som
sträcker sig till år 2050 och bortom. För industrin innebär de

och
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utsläppsreduktioner till 2050 som stipuleras av t. ex Naturvårdsverkets
underlag till färdplan eller EU kommissionens färdplan stora utmaningar för
framförallt den konkurrensutsatta och energiinteinsiva basindustrin. För
delar av tillverkningsindustrin kan ambitiösa klimatåtaganden betyda
möjligheter med nya växande marknader för klimatteknik.

I ett långsiktigt dynamiskt perspektiv har tillverkningsindustrin stora
möjligheter att utvecklas positivt och anpassa sig efter den nya efterfrågan
som följer av att utsläppen skall minskas drastiskt. En aktiv innovationsoch industriutvecklingspolitik med sikte på netto-nollutsläpp kan skapa
många fördelar för delar av tillverkningsindustrin. Nya branscher kommer
att växa fram men samtidigt kommer gamla branscher att omdefinieras eller
fasas ut.

2.4.2 Klimatinnovationer en del av näringspolitiken

Produktions-

och

innovationssynergier

mellan

branscher

ökar

förutsättningarna för hur svensk klimatpolitik för industrin bör utvecklas till
2050 för att både nå nollutsläpp och samtidigt möjliggöra fortsatt industriell
utveckling i Sverige.

För tillverkningsindustrin kan staten hjälpa genom att skapa bra
förutsättningar för gränsöverskridande innovation och industriell utveckling
för att underlätta en omställning till nya ”gröna” marknadskrav. Detta kan
innebära utökade resurser till forskning och utveckling och fortsatt
horisontell näringslivspolitik. Men vi vill framförallt understryka statens roll
i att skapa strategiska nischmarknader, dela risker för utveckling, och forma
den tidiga marknadsutvecklingen. Nischmarknader kan skapas exempelvis
genom demonstrationsprogram, riktade stöd, kvot och certifikatsystem,
teknikupphandling och offentlig upphandling. Risker, inte minst politiska
sådana, kan lyftas av eller delas genom exempelvis garantier, långsiktiga
avtal, via riskfonder, offentliga finansieringsmöjligheter, och skatteregler för
investeringar.
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För basindustrin behöver staten ta ett särskilt ansvar och ha en
sammanhängande politik som styr mot att utveckla nya tekniska lösningar
för att klara klimatmålen på längre sikt. För basindustrin finns det en
begränsad uppsättning energikällor och energibärare som är lämpliga om
man ska nå netto-nollutsläpp. Detta betyder att man kan driva en relativt
riktad teknikutvecklingspolitik för basindustrin och rikta stödet mot enskilda
tekniska systemlösningar såsom t.ex. gröna tekniker och klimatinnovationer.

Forskning och utveckling är redan idag en viktig del av svensk klimatpolitik
men det saknas en sammanhållen svensk strategi för industrin som aktivt
kan

utveckla

en

helhetlig

och

långsiktig

innovations-

och

industriutvecklingspolitik med riktning mot netto-nollutsläpp.

Syftet med detta programområde är att stärka teknikutveckling m.m. som
klimatpolitiken på längre sikt bör förhålla sig till.

Detta innefattar att

utveckla kunskap baserat på de långa tidshorisonter och de komplexa
sambanden

som

gäller

för

teknisk

förändring

på

systemnivå.

Branschöverskridande färdplaner kan tjäna som en plattform för industri och
myndigheter att utbyta information och bygga förtroende för bättre
långsiktighet.

Det politiska stödet för att underlätta en omställning varierar över tiden,
men initialt bör politiken vara inriktad på att lägga grunden för att
näringspolitiken utvidgas med klimatinnovationer. Stöd för att få fram fler
innovationer, skapa nödvändig infrastruktur och nya marknader är därför en
första prioritet.

2.4.3 Utveckla branschövergripande färdplaner
Det är viktigt att styra långsiktigt – näringspolitik, teknikutveckling och
förstå

grön

strukturomvandling

och

utveckla

branschövergripande

färdplaner.Arbetet behöver ske i samarbete med berörda branscher och
extern expertis, samt bygga på befintliga branscher och deras framtagna
färdplaner (i Sverige och inom EU). Dessa färdplaner kan sedan
kompletteras med nya möjliga strategiska branscher och tekniksystem som
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spänner över flera branscher eller tekniksystem som branscherna idag själva
inte är intresserade av men som ändå kan vara intressanta för samhället i ett
långsiktigt perspektiv, exempelvis alternativ cement, elbaserade processer
och elektrobränslen.

Utifrån färdplaner kan olika branscher gemensamt identifiera och föreslå
vilka typer av stöd som behövs idag och hur utveckling av stödsystem skulle
kunna se ut framöver. Mycket av åtgärderna idag och de närmaste åren blir
forskning, finansiering av demonstrationer och pilotprojekt, att uppdatera
och förbereda relevant lagstiftning, och planera för infrastrukturen.

2.4.4 Ny industrialisering och ett nytt näringsliv behöver ta plats

Nyindustrialisering är horisontell och branschövergripande till sin natur.
Politiken spelar en avgörande roll för att bryta upp gamla strukturer och
skapa öppningar för ett nytt tillväxtområde med branschöverskridande
värdekedjor. Det politiska ledarskapet är därför av största vikt för att skapa
tydlighet och gemensamma mål och underlätta för ett nytt kunskapsområde
att växa fram mellan och »på tvären« över etablerade branscher,
organisationer, sektorer och vetenskapliga discipliner. Hela näringslivet
berörs av behovet att ställa om till hållbar verksamhet och utvecklingen av
miljöteknikområdet skär genom hela näringslivet. Miljöteknikområdet är
inte en avgränsad bransch. Miljöteknik som begrepp kan istället ses som en
drivkraft för utveckling inom alla
branscher. Det finns stor utvecklingspotential i samverkan mellan olika
branscher. Det är tydligt i Västsverige där kemikluster samverkar med
raffinaderier, skogsnäring, energibolag, fordonstillverkare och övriga
biogasaktörer för att skapa synergier.

Många företag drivs av ett engagemang för miljöfrågorna. Men det kan
finnas hinder som de små entreprenörerna inte tar sig förbi på egen hand, till
exempel att samverka och dela på risker vid stora internationella affärer.
Andra hinder kan vara ett resultat av politiska åtgärder som tillkommit i en
annan tid och med andra syften. Hit hör svårigheter för företagare och brist
på riskkapital som påverkas av skatteregler, allokering av statligt kapital
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med mera. En tredje typ av hinder är brister i kunskap och kompetens hos
ungdomar och andra engagerade medborgare som hindrar dem från att göra
konstruktiva insatser på miljöområdet. Engagemanget för miljöfrågor borde
leda till fler företag och en större dynamik i näringslivet.

2.4.5 Utveckla en branschöverskridande plattform för tvärvetenskaplig
och tvärsektoriell samverkan

En grundförutsättning för den omställning som det innebär att på bred front
skifta från en fossil råvarubas till en förnybar, bio-baserad är att det finns
utbildad kompetens som kan genomföra omställningen. För att underlätta
den framtida bio-baserade industriutvecklingen i

Sverige behöver

samverkan stimuleras och stärkas längs värdekedjor, mellan olika
vetenskapliga

ämnesområden

och

discipliner

(tvärvetenskap

och

mångvetenskap) samt mellan olika aktörer i innovationssystemet (stärkt
trippel helix samverkan). Utöver detta behöver samverkan mellan stora och
små aktörer stimuleras så väl som samverkan mellan etablerade och nya
aktörer inom området.

Bild 38. Utvecklingen av teknikplattformar för olika bioraffinaderikoncept
sett ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Källa: Lunds universitet SP Sveriges
Tekniska forskningsinstitut
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Sverige har en god kunskapsbas inom relevanta teknologiområden såsom
kemiteknik, industriell bioteknik och separationsteknik så väl som
systemanalys.

För att underlätta utvecklingen av en konkurrenskraftig

biobaserad industriutveckling i Sverige behöver samarbete stimuleras och
stärkas längs värdekedjor, mellan olika vetenskapliga ämnesområden och
discipliner (tvärvetenskap och mångvetenskap) samt mellan olika aktörer i
innovationssystemet (stärkt trippel helix samverkan).

Utveckling och

vidareutveckling av teknikplattformar och etablering och anpassning av
testbäddar för en bio-baserad produktion. För en omställning till bio-baserad
produktion krävs en stark forskningsbas och att nya tekniker och processer
utvecklas, kostnadseffektiviseras, demonstreras och industrialiseras i stor
skala. Detta kräver förutom ”in-house” FoU, skapandet av tillgängliga
testbäddar samt FoU-partnerskap mellan industripartners, universitet och
institut. Bild 36 illustrerar behovet av ett tvärvetenskapligt angreppssätt i
utvecklingen av de teknikplattformar som behövs.

2.4.6 Politikens ansvar: proaktiv forsknings- och näringspolitik

För att Sverige skall vara konkurrenskraftigt i den biobaserade ekonomin
behövs kunskap om de naturvetenskapliga förutsättningarna och en
förbättring av de tekniska verktygen för att de skall kunna utvecklas till
fungerande teknikplattformar. Dessa teknikplattformar, som bland annat är
baserade på kemiteknik, industriell bioteknik, separationsteknik och
materialteknik, ska kunna integreras efter syfte och behov i framtidens
biobaserade ekonomi. Det bör dock noteras att den svenska industrin och
akademin är en del av en global ekonomi vilket innebär att värdekedjor och
nätverk i ökande grad är internationella. För att undvika utflyttningar av
strategiska

funktioner

som

FoU

måste

forskningspolitiken

och

näringspolitiken industrin vara proaktiva i att initiera och hantera vad som
på sikt kommer att vara en radikal strukturomvandling.
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Bild 39. Politiska förutsättningar för branschövergripande hållbar
innovation. Källa: Lunds universitet SP Sveriges Tekniska forskningsinstitut
Det

gäller

att

tidigt

identifiera

framväxande

ny

teknologi

av

paradigmskiftande karaktär och komplettera befintliga system med denna
för att få ett försprång. En god och konkurrenskraftig baskompetens kring
industriell bioteknik och andra bioraffinaderirelaterade teknikområden finns
etablerad inom akademin. Denna behöver stärkas och utvecklas och det
finns ett behov av ökat utbyte med industrin.

Det finns ett behov av samarbeten, demonstrationsprojekt och andra
innovationsöverförande insatser för att möjliggöra kommersialisering och
industrialisering.

Aktiva

insatser

i

form

av

offentligt

stöd

och

stimulansåtgärder under inledande kritiska faser kommer att behövas för att
möjliggöra denna innovationsöverföring och uppskalning till produktion i
kommersiell skala. Branschöverskridande samverkan är essentiellt. De olika
processindustrisektorerna har samma utmaningar men har hittills inte ägt
och drivit frågan gemensamt. Samverkan bidrar bland annat till ökad
flexibilitet, riskdelning, synergier, bättre tillgång till expertis och kapital
samt att man som grupp lättare får gehör för sina frågeställningar från
politiker.
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Förhoppningsvis ger denna rapport förslag och idéer som näringspolitiken
kan dra nytta av. Åtgärder och investeringar kopplade till gruvnäringens
expansion har stor betydelse för export, sysselsättning och regional
utveckling. Samordnat med övriga branscher ger statliga investeringar
betydande synergi- och hävstångseffekter som kommer hela landet till del.
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