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27 april 2017
Inforum Solna

Per Murén



Programmet

• MinBaS Innovation Jan Bida

• Rapporter från pågående projekt Projektdeltagare

• Drönare Sergio Delgado

• Vinnova, framtida projekt mm Susanne Gylesjö
Vinnova, Energimyndigheten, Formas Per Murén
Bygginnovationen 
Smart Built Environment
InfraSweden2030
SBUF
BeFo
Ecoloop mm mm





Antal deltagare  40 st



Broschyren



Det började med en mineralutredning 1998
MinBaS startade 2003

Kurt Beckius Marianne Thomaeus

Per Murén Jan Bida



Filipstad 2008
Uppsala 2009

GD Jan Magnusson
6 bergprofessorer

i samma rum
samtidigt!



MinBaS -dag 2011

Knivsta 
Genomgång avslutade projekt och Workshops



MinBaS Innovation



www.minfo.se



2012-2013



2013



Det blev MinBaS Innovation med en budget av  
26 MSEK från Vinnova och en motfinansiering 
från industrin på minst 26 MSEK

Utlysning 1    13,5 MSEK
Utlysning 2      6,5 MSEK
Utlysning 3      2,5 MSEK
Strategiska + ledning/koordinering

men det finns fler projekt inom UDI
och strategiska satsningar

Jan berättar mera



Vår göra -lista

- Genomföra projekt  - hösten 2017
Spridning av resultat – utvärdering
Avslutningsdag 

- Bygga vidare nätverket kring MinBaS
Bevara MinBaS AB som kontaktpunkt     

- Broschyren, artiklar om MinBaS  

- Förnya oss – nya konstellationer



Förnyelse i branscherna!





Det finns pengar – finns det personer?





Kompetenscentrum 2017

VINNOVA startade under hösten 2015 ett nytt program för 
kompetenscentrum. Luleå tekniska universitet och Swerea 
Mefos har gemensamt skickat in ett förslag till ett centrum 
inom mineral och metallurgi-området . 

SSAB
Boliden l
Höganäs
Sandvik 
Ovako 
Stena
Kuusakoski
Nordkalk
Svenska Mineral 
MinBaS - Minfo
LKAB



Kan vara värt en 
ansökan när man 
kommit nära en 
färdig produkt











Administreras av 
IQS Samhällsbyggnad



Samhällsbyggnadssektorn består av ett stort antal a ktörer som arbetar tillsammans i 
gemensamma projekt eller processer där de olika aktörerna har tydliga roller och 
ansvar. För att digitaliseringen ska bli ett verktyg som leder till en positiv uteckling kärvs 
det därför enighet om nya sätt att kommunicera liksom om nya arbetssätt och processer.

Digitaliseringen generellt utvecklas mycket snabbt i hela samhället. Den snabba 
digitaliseringen ger stora möjligheter att möta utmaningarna i sektorn som till exempel låg 
produktivitet, långa ledtider, hög påverkan på miljön men även samhällets och de globala 
utmaningarna: bostadsbrist, behov av robust infrastruktur, klimatförändringar, urbanisering 
och demografiska förändringar. 

http://www.smartbuilt.se/



24 ansökningar i utlysningen 
om digitala innovationer
Den 4 april stängde programmets tredje utlysning "Digitalt 
samhällsbyggande med innovationskraft". I utlysningen fanns 7,7 miljoner 
kronor för smartare samhällsbyggande med digitala innovationer att söka. 
Totalt kom 24 ansökningar in.

- Vi är både glada och nöjda med att vi fick in så många ansökningar, säger 
Amy Rader Olsson, programchef för Smart Built Environment. Nu påbörjar 
Formas bedömningsprocessen och kring midsommar vet vi vilka 
ansökningar som blivit beviljade medel.

Nästa utlysning inom programmet kommer att öppna hösten 2017



InfraSweden2030 – ett nyskapande innovationsprogram



InfraSweden2030 
2 nya utlysningar per år under upp till 12 år
första fasen = 130 MSEK (Vinnova <50%)
Upp till 15 MSEK/projekt  1-3 års tid

2016
Tillståndsbedömning och underhåll
Ökad produktivitet

2017
Klimatneutral transportinfrastruktur  (28 april)

Kommande
Infrastrukturnätverk i samhället
Konstruktionslösningar och byggmetoder

www.infrasweden2030.se

programkontoret@infrasweden2030.se



Ecoloop – masshantering mm 
SBUF och Vinnova





MinBaS och MinFo har styrelsemöten 2017-04-28

Bolagsärenden
Bokslut 2016
Framtiden – ge gärna tips

Årsstämmor 18 maj



Arrangörer och ”kansliet”

Cecilia Wallner Jan Bida



Stort tack till

Medverkande
Publik
Arrangör
Finansiärer
Forskare
Entreprenörer
Leverantörer
Utbildare
Studenter
och alla andra


