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Pressmeddelande torsdag den 18 juni 2020 

Nominera en gruvinnovation till Swedish Mining Innovation Award 

Nu är det dags att nominera till gruvinnovationspriset Swedish Mining Innovation Award! Priset som 
instiftades förra året delas ut av det nationella strategiska innovationsprogrammet Swedish Mining 
Innovation, och utmärkelsen som delas ut den 17 november kommer att premiera en innovation eller 
annat som varit av stor betydelse för gruv- och innovationssverige.  

Nu går Swedish Mining Innovation ut och efterfrågar nomineringar för bästa gruvinnovation. Man har 
på sig fram till den 31 augusti att nominera en innovation, ett projekt, en organisation, en person 
eller annat som varit av stor betydelse för gruv- och innovationssverige.  

En jury med representanter från innovationssverige kommer att ta fram tre finalister, och under 
hösten kommer dessa tre innovationer att presenteras med varsin film. Juryn utser sedan under 
pompa och ståt vinnaren av Swedish Mining innovation Award på branschorganisationen Svemins 
höstmöte den 17 november.  

- Vi vet att Sverige är rikt på fina innovationer och att vi ligger i framkant globalt. Med den här 
utmärkelsen vill vi synliggöra och sprida kännedom om svensk innovation, både nationellt och 
internationellt, säger Terese Ahlbäck, kommunikationsansvarig på Swedish Mining Innovation. 

Förra årets Swedish Mining Innovation Award visade verkligen på att Sverige är rikt på fina 
innovationer. Under hösten tog man ut tre finalister; Bolidens el-trolleylösning med projektgruppen 
bakom den, Fortum Waste Solution för deras tekniska innovation kring recirkulering av vatten hos 
gruvindustrin och Mobilaris för deras lösning Mobilaris Onboard.  Det blev Mobilaris som till slut tog 
hem titeln som vinnare av Swedish Mining Innovation Award 2019. Man passade även på att dela ut 
ett hederspris till Jan-Eric Sundkvist, Senior Metallurgist på Boliden Mines Technology i Boliden för de 
insatser han gjort inom och för Boliden under en lång tid.  

Nomineringsformulär och information 
www.swedishmininginnovation.se/mining-award/ 

För ytterligare information kontakta 
Terese Ahlbäck, Kommunikationsansvarig Swedish Mining Innovation, 
terese.ahlback@swedishmininginnovation.se, tfn. 070-637 99 80 
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Bilder 
Bifogad banner/logga är fria att använda när man kommunicerar Swedish Mining Innovation Award. 

 

 

 

       
 


