
Luleå tekniska universitet firar bergsutbildningarna 200 år

13-14 september 2019

Inbjudan

Skandinaviens nordligaste tekniska universitet
Forskning & utbildning i världsklass

Bergs 200



      

08.00-21.30 Studiebesök till LKAB, Malmberget med busstransport från Elite Stadshotellet Luleå
 LKAB, Luleå tekniska universitet och Svenska Bergsmannaföreningen (SBF)    
 inbjuder till studieresan.  

13.00-17.00  Rekryteringsmässa, Ljusgården

 Arrangeras av Svenska Bergsmannaföreningens Studentkrets (SBF) 
 vid Luleå tekniska universitet. Företag och studenter vid universitetet möts. 

13.00-17.00 Kursarträffar, F-huset 
 Kurskamrater från tidigare årgångar möts.

17.00-23.00 Bergsmingel, STUK 
 Ett tillfälle att ytterligare tala med  studenter och möta ingenjörer som har studerat   
 vid Luleå tekniska universitet. Förtäring erbjuds och en hel del sång kan förväntas.

10.00-12.00, C305 Gruvrelaterad forskning vid Luleå tekniska universitet. 

  CAMM Centrum för avancerad gruvteknik och metallurgi.

12.00-13.00, Centrumrestaurangen  Lunch

Eftermiddagsföreläsningar i Aula Aurora:

13.00-13.15  Välkomna, Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor, Luleå tekniska universitet.

13.15-13.30 Norrbotten – ett framtidslän, Björn O Nilsson, landshövding, Norrbottens län.

13.30-14.00 200 år av högre teknisk utbildning inriktad på gruv- och metallurgibranscherna;  
 historisk exposé och läget idag. 
 Agne Rustan Docent i bergteknik, kretsförtroendeman för SBF:s Polarkrets och 
 Caisa Samuelsson professor i processmetallurgi vid Luleå tekniska universitet.

14.00-14.30 En hållbarare framtid – för gruvindustrin och världen?! 
 Magnus Eriksson, Luleå tekniska universitet och RMG Consulting.

14.30-15.00 Från gruvproduktion till samhällsbyggande. 
 Jan Moström, vd LKAB och ordförande SveMin.

15.00-15.30 Paus och utställning.

15.30-16.00 Bolidens satsningar på konkurrenskraftig försörjning av basmetaller i Europa. 
 Mikael Staffas, vd Boliden Mineral AB. 

16.00-16.30 SSAB idag och i framtiden. 
  Eva Petursson, chef för forskning och innovation, SSAB. 

16.30-17.00 Hur möter Luleå tekniska universitet industrins behov och framtidens utmaningar? 
 Pär Weihed, prorektor, Luleå tekniska universitet sammanfattar dagen och beskriver  
 Luleå tekniska universitets arbete med gruv- och metallurgirelaterade frågor.

19.00-02.00  Jubileumsmiddag på Kulturens hus 

 Klädkod: mörk kostym.

Fredag 13 september 2019: Studieresa, rekryteringsmässa och mingel

Lördag 14 september 2019: Jubileum - 200 år bergsvetenskaplig utbildning

Anmäl dig till hela eller delar av programmet: ltu.se/bergs200

http://ltu.se/bergs200
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Bergsutbildningens 200-årsjubileum, 1819-2019, 
firas i Norrbotten vid Luleå tekniska universitet  

den 13 och 14 september 2019.

Luleå tekniska universitet är idag landets centrum för forskning 
och utbildning i ämnet mineralbrytning som inkluderar 

prospektering, geologi, mineralteknik (anrikning), 
gruv- och berganläggningsteknik och metallurgi. 

Vi bjuder därför in dig till jubileumfirandet.  

Företagsledare och forskare berättar om framtidens behov 
av innovationer och kompetensförsörjning och du välkomnas 

till en jubileumsmiddag.

Anmäl dig redan i dag, begränsat antal platser: ltu.se/bergs200
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Betty Christakopoulou (ordförande)
Björn Öhlander (ordförande under initieringsfasen)
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Luleå tekniska universitet i samarbete med Svenska 
Bergsmannaföreningen och med stöd från:

Guldsponsorer: LKAB, Boliden, Zinkgruvan Mining AB

Silver sponsor: Kaunis Iron

Bronssponsorer: SSAB, Mobilaris, Epiroc Rock Drills AB, 
 Sandvik Mining & Rock Technology
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Arrangör:

http://ltu.se/bergs200
mailto:betty.christakopoulou@ltu.se

