
 
 

 
 
 
 
 
 

    

 Jackpot för universitetet i ny gruvsatsning 
 
Luleå tekniska universitet befäster sin ställning som ledande inom gruvforskning genom  
att ha fått 6 av 10 projekt beviljade inom Sveriges nationella strategiska innovationsprogram.  
Det handlar om nära 50 miljoner kronor varav hälften kommer från Vinnova.   

 
- Det här visar  än en gång att vi är ledande inom gruvforskning och  att vi valts ut är egentligen  

inte så konstigt eftersom vi här i Luleå jobbar i nära samarbete med de företag som arbetar inom 

gruvnäringen, säger Pär Weihed  professor i malmgeologi vid Luleå tekniska universitet. 

  

Det handlar om en av Vinnovas strategiska satsningar, där Luleå tekniska universitet  

dragit det längsta strået. Det är inom ramen för Vinnovas satsning Strategiska Innovationsområden  

som STRIM, ett strategiskt innovationsprogram för svensk gruv- och metallproducerande industri 

som nu medel beviljats. Det finansieras, förutom från Vinnova, av svensk industri.   

 

Programmet pågår fram till 2016 och har som mål att bidra till hållbar tillväxt och stärka  

den svenska gruv- och metallutvinnande industrins konkurrenskraft.  

 

- Våra industripartners har en stor del i att vi kan utvecklas och bli så starka inom gruvforskning, säger 

Per Weihed. 

 

 
           Upplysningar: Leif Nyberg, presskontakt, Luleå tekniska universitet 
                                     0920-49 33 88, 076-899 1188, leif.nyberg@ltu.se 
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