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LTU, Svemin och SIP STRIM anordnar seminarium om möjlig- 
heterna att skapa intressanta och spännande områden där  
gruvverksamhet tidigare förekommit. 

Mycket arbete har ägnats åt gruvområdens efterbehandling och hur denna 
kan/ska göras för att tidigare gruvområden inte ska medföra miljöpåverkan 
efter gruvperioden. Syftet är att tidigare gruvområden ska kunna användas  
på nya sätt. 
Kan efterbehandlade gruvområden ges en attraktiv gestaltning ökar det om-
rådenas användbarhet i framtiden. Det kan skapa nya spännande verksam-
heter efter gruvperioden. Finns sådana tankar/visioner under gruvans drifttid 
kan överskottsmassor läggas på ”rätt” ställe omedelbart. Området kan då 
ges en successiv gestaltning under drifttiden. 

Hur ska denna gestaltning se ut och vem ska området tjäna i framtiden? 
Seminariet avser att belysa frågan och visa exempel på hur gamla gruvområ-
den kan ges en gestaltning med en ökad attraktionskraft efter gruvperioden. 
Svenska och internationella talare är inbjudna för att presentera exempel på 
värdeskapande efterbehandling. Detta kompletteras med diskussioner.  
Språket under dagen är i huvudsak engelska. 

Inbjudna presentatörer och inspiratörer är:
n  Jose Franciso Martin Duque, Professor, Complutense University of Madrid, 

and founder of Restauración Geomorfológica, Spain
n Matt Baida, Landskapsarkitekt LAR MSA, Cedervall Arkitekter AB, Sweden
n  Tommi Kaupplia, Professor, Geological Survey of Finland (GTK), Mine and 

Industrial Environments Research, Finland
n Mark Tibbet, Professor, Soil ecology, University of Reading, UK
n  Christina Allard, Associate Professor, Social Sciences, Luleå University of 

Technology and author; ‘Indigenous Rights in Scandinavia: Autonomous 
Sami Law’ 

n Peter Stanley, Natural Resources Wales, UK
n Steven Pearce, Mine Environmental Management Ltd, UK
n Maria Forsell, EHS manager Boliden Concentrator, Sweden

FÖR VEM:   Dammägare, myndigheter, sakägare, gruv- och mineralindustrin, 
konsulter m fl

NÄR:  24 september, 2019, kl 10.30 -  17.15

PLATS:  Luleå tekniska universitet (LTU), F-huset rum F 531

KOSTNAD: 800 kr (inkl. lunch & fika)

Sprid gärna informationen till kollegor som du tror kan vara intresserade.



10:00 Registration and coffee, outside room F 531

10:30 Welcome and introduction
Sven Knutsson, professor LTU and  
Annika Bjelkevik, Tailings Consultants AB

 Geomorphic restoration of landscapes degraded by human earth 
moving: Rebuilding ‘natural landscapes’ at mined sites 
Jose Franciso Martin Duque

 NITREM (Nitrogren Removal from Waste Rock):  
Swedish Case Study 
Matt Baida

 Digital Management of Continuous Mine Closure 
Tommi Kaupplia

12:00 LUNCH, at campus restaurant

13:00 Post-mining landscapes evolve with ecological processes:  
how nature undermines geotechnical presumptions
Mark Tibbet

 The baseline for mineral developments in traditional Sami areas: 
how to expand matters on mine closure relevant for reindeer  
herding communities 
Christina Allard

14:30 Coffee

15:00 Progressive government policy: The future generations and  
sustainability act in Wales and meaning for life after mining.  
How Wales is creating an adventure tourism industry from the  
repurposing of abandoned mines  
Peter Stanley

 Progressive Rehabilitation strategies to support sustainable mine 
closure: case studies of planning and practical  
implementation 
Steven Pearce

Boliden Landskapsplan: case study in social closure and  
community engagement 
Maria Forsell

17:00 Closing discussions and summary

17:30 Finish

PROGRAM

FÖR MER INFORMATION:
Sven Knutsson, LTU, sven.knutsson@ltu.se
Lars-Åke Lindahl, Svemin, lars-ake.lindahl@svemin.se
Annika Bjelkevik, TCS AB, annika.bjelkevik@tailings.se
 



Anmälan och kontakt/Registration 
and contacts
DELTAGARAVGIFT/FEE: 800 kr exkl. moms. 

Avgiften inkluderar deltagande samt lunch och fika.

Avgiften faktureras i samband med anmälan.

ANMÄLAN/REGISTER: Bindande anmälan senast 17/9 2019 till sven.knutsson@ltu.se

OBS! Begränsat antal platser och deltagande sker efter principen “först till kvarn...”

I anmälan anges: Namn, organisation, faktureringsadress, ev. referens,  
telefonnummer, samt ev. specialkost.

FRÅGOR BESVARAS GÄRNA AV/FURTHER QUESTIONS PLEASE MAIL: 
sven.knutsson@ltu.se, 0920-49 33 12
lars-ake.lindahl@svemin.se, 08-76 26 738
annika.bjelkevik@tailings.se, 070-60 22 086

Förslag till resa till och från Luleå
Flygbolagen SAS och Norwegian trafikerar Luleå dagligen.

Följande flyg från Stockholm, Arlanda,  
kan vara lämpliga den 24 september

ANKOMST/ARRIVAL

SAS 8:15 från Arlanda (SK 1004) anländer 9:30 i Luleå

Norwegian 8:30 från Arlanda (DY 4035) anländer 9:50 i Luleå

Från flygplatsen kan 

- Flygtaxi bokas till LTU ingång F16 (bra att boka i förväg)

-  Buss nr 4 som går från Luleå flygplats och som stannar utanför  
F-huset och entré F16

AVFÄRD/DEPARTURE

SAS 18:35 från Luleå (SK 2003) anländer 19:50 på Arlanda

SAS 19:30 från Luleå (SK 019) anländer 20:45 på Arlanda 

Norwegian: sista flyg avgår 17:45, vilket är för tidigt om man vill  
vara med hela dagen...   

För de som önskar hotell i Luleå kan Elite Hotell bokas  
med LTU-rabatt - ange att du är besökare till LTU. I övrigt  
finns flera hotell att välja bland.


