
Vår framtida gruva

Alfred Nobel Science Park hjälper det bästa från 
näringslivet att möta det bästa från forskningen

I samarbete med:

Tillsammans fortsätter vi arbetet med att ta 
fram en agenda för Framtidens gruva i 
Bergslagen. Ert engagemang är en 
framgångsfaktor för att nå ett långsiktigt och 
hållbart resultat.
Vi ser att det finns fortsatt stora möjligheter för 
Bergslagen att vara en viktig nationell och 
internationell region med en stark industri och 
universitet som ligger i framkant. Vi ser hur en väl 
utarbetad Agenda kommer att vara ett viktigt 
verktyg för att prioritera utvecklingssatsningar och 
att öka samverkan mellan olika aktörer. Det är 
därför viktigt att ni är med och påverkar hur 
framtiden ska se ut.

Dagen inleds med en presentation av bakgrunden 
till varför det är relevant med en Agenda samt en 
en del av det arbete som redan är gjort. Vi bjuds 
på en rundtur i Epirocs nya lokaler och får ta del 
av deras spännande framtidsvisioner. 
Eftermiddagen ägnas åt gruppövningar med fokus 
på att ta in synpunkter och diskutera de 
frågeställningar som är viktigast för Bergslagen i 
framtiden.

Läs inlägget från första workshopen här.

Du är inbjudan till det uppföljande seminariet med temat

Med finansiering av:

ANMÄLAN & INFO

Anmälan görs till: helena@alfrednobelsp.se
Senast torsdag 6/9.
Seminariet är kostnadsfritt, fika och lunch ingår.
Ange ev allergier
Mer info: par@alfrednobelsp.se 076-580 91 47

Tisdag 11/9 kl 9.00–16.00 
Epiroc, Klerkgatan 21 Örebro

AGENDA
09.00–09.30 Kaffe och registrering
09.30–10.00 Inledning - Mikael Ramström 

10.00–10.30 Varför en Agenda för Bergslagen? 
Amy Loutfi och Agne Ahlenius

10.30–11.00 Omvärldsanalys - Göran Bäckblom

11.00–11.30 Presentation pågående 
gruvprojekt i Bergslagen
• SIMS – Morgan Rody

• Autobolt Reload – Magnus Karlberg

• TracMac – Todor Stoyanov

11.30–12.00 Arbetet med den Nationella agendan 
12.00–12.45 LUNCH & MINGEL
12.45–13.30 Rundtur på Epiroc
13.30–14.30 Gruppövning 1 - Utmaningar och vision 

(3 grupper Samhälle, Industri och Akademi)

14.30–15.00 FIKA & MINGEL
15.00–16.00 Gruppövning 2 - Vägen framåt 

(3 grupper Samhälle, Industri och Akademi)

https://www.mynewsdesk.com/se/oerebroregionen-science-park/pressreleases/hela-vaerdekedjan-finns-paa-plats-hur-kan-vi-ta-fram-en-gemensam-agenda-foer-gruvindustrin-i-bergslagen-2498583
mailto:helena@alfrednobelsp.se
mailto:par@alfrednobelsp.se

