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LOKALA OCH INTERNATIONELLA UTBILDNINGSPROJEKT STÄRKER 
BERGSUTBILDNINGEN I SVERIGE? 

Per-Arne Lindqvist, Luleå tekniska universitet 

Sammanfattning 

Försörjningen av välutbildade tekniker och ingenjörer är en viktig förutsättning för att 
den svenska bergindustrin skall bibehålla och utveckla sin konkurrenskraft. Resurser för 
utbildningar i bergbyggande och bergbrytning minskar vid de svenska universiteten och 
högskolorna. Utbildningarna riskerar därför att sjunka i kvalitet eller att helt gå förlo
rade. Orsaken till detta är främst sjunkande studentunderlag och minskade resurser för 
forskning. 

Vi Luleå tekniska universitet genomförs och planeras en rad olika projekt inom utbild
ningsområdet. Mellan åren 1999 till 2001 utbildades 12 ballastingenjörer i ett program 
som universitetet ansvarade för och som genomfördes i Storuman i Västerbottens in
land. Hösten 2001 gjordes ett nytt intag av studenter till denna utbildning, nu med nam
net bergmateria/ingenjör med placering i Storuman och Kramfors. Hösten 2002 startar 
en treårig utbildning i bergteknik med studentgrupper i Malmberget och Kiruna. Dessa 
utbildningar genomförs genom utbildning på distans med s.k. nätbaserat lärande. Där
igenom rekryteras nya studentgrupper. Utöver avslutningen Bergteknik i den femåriga 
utbildningen på V-programmet har civilingenjörsutbildningen stärks genom inrättande 
av ett tvåårigt internationellt masterprogram. Dessa utbildningar, och metoder för nät
baserat lärande, beskrivs i föredraget. 

Forskningen är en viktig förutsättning för kvalitet i utbildningen men också helt 
nödvändig för att kunna upprätthålla de resurser som behövs i form av lärare/forskare 
och laboratorier. Bergforskningen i Sverige är starkt hotad av olika skäl. Den nya orga
nisationen Gellivare Hard Rock Research förväntas generera nya forskningsuppdrag och 
därför bidra till att stärka även utbildningen. 

ERTeC vid Luleå tekniska universitet 

Luleå Tekniska Universitet, LTU har en unik ställning när det gäller att med forskning, 
forskarutbildning och grundutbildning täcka hela kedjan inom teknikområdena: 
• Prospektering, mätning och undersökning av jord, berg och vatten 
• Byggande i berg och gruvteknik 
• Renframställning av mineralprodukter och malmkoncentrat 
• Metallurgiska processer och metallframställning 
• Återvinning av berg- mineral och metallprodukter 
• Metallers bearbetning 

Inom dessa teknikområden står L TU sig väl vid internationella jämförelser och i syn
nerhet i jämförelse med universitet inom Europa. Luleå tekniska universitet har även 
forskning och undervisning inom avfalls- och återvinningsteknik, miljö- och kvalitets-
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teknik, management och råvaruekonomi. Process- och systemtänkande är väl utvecklat 
liksom kunnandet inom automation och underhållsteknik. 

Vid L TU skall forskning och grundutbildning säkerställas, synliggöras och förstärkas 
genom att samla dessa resurser i ett centrum kallat Earth Rc,;;v::Irces Technology 
Centre (at Luleå University of Technology), ERTeC. ERTeC skall inom sig rymma 
grundutbildning, forskarutbildning och forskning och ha en organisation och administra
tion som svarar för omvärldskontakt, information och rekrytering. 

LTU skall genom ERTeC etablera sig som ett starkt internationellt centrum för Berg
industrin. Genom att först och främst ha en egen styrka kan vi vara öppna för samarbete 
med universitet runt om i såväl Europa som övriga världen. De utbildningar som pre
senteras nedan utgör en del av ERTeCs verksamhet. 

Nya utbildningar 

Genom olika initiativ, både av kommunerna i Norrlands inland och vid Luleå tekniska 
universitet, pågår och planeras olika utbildningsprogram inom bergområdet. Några av 
dessa genomförs vid ett eller några tillfällen, andra program etableras långsiktigt. 

Bergmaterialingenjör, 2 år 

Mellan åren 1999 till 2001 utbildades 12 ballastingenjörer i ett program som universi
tetet ansvarade för och som genomfördes i Storuman i Västerbottens inland. Hösten 
2001 gjordes ett nytt intag av studenter till denna utbildning, nu med namnet bergmate
ria/ingenjör med placering i Storuman och Kramfors. Utbildningen till bergmaterial
ingenjör omfattar 80 poäng. Den syftar till arbeten hos tillverkare av bergmaterial, till 
exempel som chef för täktverksamhet samt för betong- och asfalttillverkning och arbe
ten hos beställare av bergmaterial. Andra arbetsuppgifter finns hos tillståndsgivande 
myndigheter, hos konsulter och hos företag inom mineralindustrin. Profilen i utbild
ningen är 

• 
• 

• 

• 
• 

IT och grundläggande naturvetenskap 
Bergmaterialkunskap och geologi inklusive kunskap om miljö- och hälsorisker hos 
bergmaterialen 
Förädlingsteknologi och kvalitetsnormer ger kunskaper om bergmaterialhantering 
från täkt till färdig produkt 
Ekologi, täkt och miljö 
Ledning och ekonomi 

Utbildningen avslutas med ett examensarbete om 10 poäng. Mellan första och andra året 
ingår en praktikperiod. Utbildningen genomförs i samarbete med industrin och med 
viktiga avsnitt i fält och på arbetsplatser. 
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Bergteknik. 3 år 

Den höga tekniknivå och utvecklingstakt som präglar gruvbranschen samt förestående 
pensionsavgångar innebär ett rekryteringsbehov av ingenjörer med rätt kompetens. 
Hösten 2002 startar en treårig högskoleingenjörsutbildning i Bergteknik förlagd till 
Kiruna och Gällivare. Utbildningen ger även bergteknisk kompetens för byggande i 
berg. Utbildningen har följande profil: 
• IT och grundläggande naturvetenskap 
• Geologi, hållfasthetslära och bergmekanik 
• Produktionsteknik bl.a. bergbrytning, automatisering, underhållsteknik och pro-

cessteknik 
• Miljö och säkerhet 
• Ekonomi och ledarskap 

Utbildningen ges i Gällivare och Kiruna med nätbaserat lärande. Den erbjuder en unik 
studerandemiljö för studenterna mitt i ett bergtekniskt centrum med världens moder
naste underjordsgruvor och ett av Europas största dagbrott. 

School of Appplied Geoscience and Mining. 2 år. totalt 5-6 år 

School of Applied Geoscience and Mining, SAGM är en utbildning som genomförs i 
samverkan med Murmansk State Technical University, MSTU och Kola Science 
Centre, KSC, Apatity, Ryssland. Utbildningen är en s.k. masterutbildning vilket betyder 
att den är en tvåårig påbyggnad på tre- eller fyraåriga ingenjörsutbildningar i geoveten
skap. Studenterna erhåller en svensk civilingenjörsexamen i tillämpad geovetenskap och 
bergteknik. Studenterna tillbringar ett och ett halvt år vid Luleå tekniska universitet och 
avslutar utbildningen under sista halvåret med ett examensarbete i hemlandet eller i 
Sverige. Svenska studenter kan antingen delta i kurser som programstudenter på Väg
och vattenbyggnad eller andra program eller delta som studenter i SAGM. 

Utbildningen påbörjades i januari 2002 med deltagande av 15 ryska studenter som läser 
kurser tillsammans med andra svenska och internationella studenter. F.n. pågår mark
nadsföring av utbildningen för antagning vårterminen 2003. Informationen riktas främst 
mot utvecklingsländerna, genom det nätverk som byggts upp under 20 år i den årliga 10 
veckorskursen Mining Tech av CENTEK, Luleås organisation för samverkan mellan 
universitetet och samhället. Samarbete med ytterligare några utländska universitet pla
neras. 

SAGM är ett nytt steg i den utveckling som startade med Falu bergskola år 1819, då 
Sveriges första tekniska, icke militära, utbildning på universitetsnivå för metallurgi och 
gruvteknik. Efter 50 år i Falun flyttades bergutbildningen till Stockholm och i början på 
1970-talet överfördes gruvdelen till Luleå. Efter 30 år i Luleå är det nu dags att under
visa på engelska med internationell studenter. 

Viktiga inslag i utbildningen är 
• Tillämpade geovetenskap och bergmekanik 
• Bergbyggande och gruvbrytning i hårt berg 
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• Underhåll och automation 
• Långsiktigt hållbart resursutnyttjande och miljöhänsyn 
• Mineralekonomi och mineralmarknad 
• Industriell och internationell träning 

Viktigt för utbildningens kvalitet är engagemanget hos svensk gruvindustri. Studiebesök 
och fältarbeten återkommer regelbundet och medarbetare från företagen delger indu
strins tekniska kunnande och erfarenheter bl.a. genom gästföreläsningar och i projekt
arbeten. Industripraktik och arbete i grupper med deltagare från olika länder ger indust
riell och internationell träning. 

School of Applied Geoscience and Mining är av utomordentlig stor betydelse för Sve
rige. Utbildningen ökar antalet studenter så att det skapas ekonomiska och personella 
förutsättningar att utveckla en av Europas bästa och viktigaste bergteknik.utbildningar. 
Programmet SAGM är utformat för framtidens ingenjörer som skall verka i internatio
nella, berg- mineral- och maskinproducerande företag. 

Framtiden 

Planeringsarbete har startat för att ta in nya bergmaterialstudenter hösten 2003 nu med 
gemensam grundutbildning för bergmaterial-, prospekterings- och naturstensingenjörer. 
Flera utbildningsorter i Norrland och i Syd- eller Mellansverige diskuteras. Samtal har 
även inlett att erbjuda den treåriga utbildningen i bergteknik hösten 2003 på nya orter. 
Dessa utbildningar utförs på distans med s.k. nätbaserat lärande, som beskrivs i nästa 
avsnitt. 

Nätbaserat lärande 

Nätbaserat lärande bygger på användning av modem IT och en väl genomtänkt pedago
gik. Läraren kan befinna sig på en ort och studenterna i särskilda studiecentrum på en 
eller flera andra orter. Nedan beskrivs kortfattat teknik, pedagogik och uppnådda erfa
renheter. 

Informations teknik 

www eller konferensprogramvara 
Det första hjälpmedel är ett webbaserat system för distribution av läromedel av olika 
slag mellan lärare och studenter. För varje kurs konstrueras ett hemsida där studenter 
och lärare kan lämna och ta emot material av olika slag t.ex. kursprogram, laborations
underlag, lektions underlag, projektuppgifter osv. Exempel på sådana speciellt anpassade 
konferensprogramvaror eller plattformar är First Class, Microsoft Exchange, WebCour
seTool eller svenska LEKTOR och Ping-Pong. 

E-post 
E-post är också ett viktigt hjälpmedel. Läraren kan enkelt göra grupputskick till studen
terna. E-post är mycket användbart men tidsödande om man har många studenter. 
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Videostudio 
Ett annat viktigt hjälpmedel är interaktiv videokonferens i videostudio. Enligt våra erfa
renheter fungerar detta nästan lika bra som vanliga föreläsningar, om man är väl förbe
redd som lärare. Det kräver noggrannare förberedelser än vanliga föreläsningar. Video
föreläsningar ställer stora krav på föreläsaren och på tekniken. Systemet är också ganska 
kostsamt. Alla studieorter måste ha tillgång till videostudios och sändningen kostar 500-
1500 kr per timme beroende på hur ip~ga studentgrupper som är uppkopplade. 

Telefon 
Telefonkonferenser är bra alternativ, när man inte behöver bildmaterial och det inte är 
särskilt mycket stoff som skall avhandlas. Telefon används för kortare diskussioner och 
genomgångar. 

Inspelade föreläsningar 
Man kan hålla en föreläsning på en ort, spela in den, och sedan skicka inspelningen till 
övriga deltagare, på kassett eller över nätet. 

M ultimediaproduktioner, självlärande datorprogram 
Dessa hjälpmedel är nog vad många tänker sig då man pratar om datorer i undervis
ningen. Metoden passar då man har många personer som skall lära sig samma sak, t.ex. 
ny produktinformation för säljare och servicepersonal i stora företag. Inslagen kräver 
omständlig och dyr produktion, lång framförhållning och används endast i begränsad 
omfattning av oss, främst av ekonomiska skäl. 

Desktop PC-baserad videokonferens . 
Metoden innebär att läraren sitter på sitt kontor med en videokamera riktad mot sig och 
kommunicerar med enstaka studenter eller grupper av studenter framför PC eller i 
videostudio. Detta hjälpmedel används främst vid handledning av mindre grupper. Me
toden ställer stora krav på teknik och på tekniskt kunnande hos användarna, både lärare 
och studenter. 

Pedagogiken 

Det skrivna materialet är mycket viktigt i distansutbildning. Varje kurs bör ha ett sam
manhållet skrivet material av god kvalitet. Helst skall det finnas en tryckt lärobok, alter
nativt egenframställda kompendier. Kursboken eller kompendiet kompletteras med själ
studiematerial och studiehandledning av olika slag t.ex. övningsuppgifter, projektupp
gifter, konstruktionsuppgifter, "gamla tentor", lösningar osv. Utbildningen startar med 
en sammandragning då alla studenter, kursledning och lärare träffas och lär känna var
andra. Det är viktigt att gruppdynamik och samarbete skapas i de lokala studentgrup
perna. I bergmaterialutbildningen är exkursioner och studiebesök viktiga inslag. 

Under den pågående utbildningen bör man ha gemensamma återkomma träffar minst en 
gång per termin. Traditionella salsföreläsningar kan hållas t.ex. av specialister och gäst
föreläsare. Laborativa moment av olika slag kan genomföras under dessa träffar. 
Studentgrupperna bör samlas på studieorter med uppbyggda studiemiljöer i form av 
lärosalar, datasalar, videostudio, utrymmen för själstudier och service i form av lärarut
rymmen och traditionell kontorsservice mm. Vi strävar även efter att engagera lokala 
lärare som extra stöd, särskilt i de inledande teoretiska kurserna. Vi varje studiecentrum 
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finns dessutom kontaktpersoner som länk mellan studenterna och kursledningen. Dessa 
har även en studiesocial funktion. 

Studieresultaten är ofta minst lika bra eller bättre på distansorterna än på campus. Stu
denterna själva upplever också att kvaliteten på undervisningen är mycket god. 

Distansutbildning har några mycket starka fördelar och möjligheter. 
• Undervisningsformen innebär ökad flexibilitet i lärande, oberoende av tid och rum. 
• Startar ett livslångt lärande för individen 
• Metodiken skapar förutsättningar att leta efter och kunna ta del av kunskap som jag 

behöver just nu för mitt företag. 
• Förutsättningar att effektivisera forbildning kommer att öka dramatiskt därmed 

också möjligheterna att förändra och utveckla företagen snabbare. 

Sammantaget innebär nätbaserat lärande nya möjligheter att hitta nya grupper av stu
denter som troligen är lättare att rekrytera till bergindustrin än studenter som kommer 
direkt från gymnasiet. 

Forskningen 

Systemet för finansiering av forskning i Sverige har genomgått genomgripande föränd
ringar under de senast 10 åren. Resurserna är samlade i färre fonder och forskningsråd 
och delas ut sammantagna i större program och s.k. forskarskolor. Bergforskningen vid 
LTU har under denna period fått vidkännas betydande neddragningar. Ett annat exempel 
är SveBeFo som troligen får vidkännas minskade statliga anslag från år 2002. På uni
versiteten överflyttas s.k. fakultetsmedel till nya och "modernare" ämnen är bygg, berg 
och gruv. På CTH är professuren i Bergteknik nyligen indragen. Det bli troligen mycket 
svårt att försvara nuvarande bygg och berg- och geologiresurser vid universiteten under 
de kommande åren. 

Efter minskning med de två professurerna i tillämpad geofysik och bergmaskinteknik i 
början på 90-talet har Luleå tekniska universitets sex professurer bibehållits och ett sär
skilt stöd till s.k. små utbildningar med nationellt intresse har utgått under ett antal år. 
Långsiktigt kan dock speciella stöd för bergforskning och utbildningen vid universiteten 
inte påräknas. Därför måste alla krafter verka för att medel för fortsatt bergforskning 
säkerställs. Ett viktigt bidrag i denna riktning är bildandet av forsningsorganisationen 
Gellivare Hard Rock Research. 

Gellivare Hard Rock Research 

Gellivare Hard Rock Research, GHRR har under hösten 2001 tilldelats medel från 
Näringsdepartementet och Sveriges Geologiska Undersökning SGU för att starta verk
samheten. Projektchef för verksamheten tillsattes 1 november 2001. Den närmaste 
framtiden innebär bland annat informationsarbete, skapande av projektportfölj och pro
jektdefinitioner samt projektinitiering. 
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I Gällivare finns särskilda förutsättningar att utveckla innovationer och ny avancerad 
teknik för utvinning och exploatering av berggrundens resurser. Moderna gruvor i form 
av LKAB:s underjordsgruva och Bolidens dagbrottsgruva Aitik, kan erbjuda provplatser 
för praktiska försök. Det finns en bra infrastruktur av ett femtiotal verkstads-, data-, 
elektronik- och utbildningsföretag med nära anknytning till bergshanteringen. Närheten 
till Luleå tekniska universitet skapar dessutom möjligheter till en nära forskningssarn
verkan. Sarnverkansrnöjligheter finns även med andra gruvrelaterade företag och forsk
ningsorganisationer. För att föra akademisk forskning till praktisk tillämpning är stor
skaliga tester i produktionsliknande miljö nödvändiga. 

Visionen för Gellivare Hard Rock Research är att bli en världsledande, värdeskapande 
utvecklare av kunskap och tekniska lösningar inom det bergtekniska området. 

Affärsiden är att GHRR skall: 
• Förbättra projektägarnas lönsamhet genom att utveckla bergtekniska metoder och 

systern i projekt som enskilda företag och organis_ationer väljer att inte genomföra i 
egen regi 

• Samla, kombinera och utveckla projektägarnas kunskaper med världsledande exper
tis 

• Vända sig till gruv- och bergteknikföretag samt tillverkande företag i branschen och 
inrikta teknikutvecklingen i första hand mot bergbrytning i hårt berg ovan och under 
jord 

Strategier för att uppnå detta är att GHRR skall: 
• Initiera och på ett professionellt sätt leda och koordinera utvecklings- och forsk-

ningsprojekt 
• Erbjuda resurser för bergtekniska försök i fält 
• Tillhandahålla utrymmen och miljö för forskare i samband med forskningsprojekt 
• Utveckla nätverk mot specialister och den internationella forskningsvärlden samt 

sprida information om forskningsresultat 
• Skapa forum för kunskapsutbyte 
• Främja kompetensförsörjning och forskarutbildning 

Chef för Gellivare Hard Rock Research är Åsa Sundqvist, tfn: 0970-641 00, e-post: 
asa.sundqvist@ghrr.nu. 

Vision 2010: Den svenska Bergindustrin - En industri i världsklass 

En viktig förutsättning för att kunna påverka beslutsfattare att förbättra förutsättningarna 
för utbildning och forskning i Sverige är samverkan mellan och inom forskningen, indu
strigrupper och regioner. Svenska Gruvföreningen har under sista åren arbetet med att 
skapa en sådan samling och samverkan genom projektet Vision 2010. Målsättning med 
projektet Vision 2010 är bl.a. att beskriv Bergindustrins profil och kännetecken, att eta
blera samverkan mellan Bergindustrins branschföreningar, företag, utbildnings- och 
forskningsorganisationer samt att säkerställa Bergindustrins kornpetensförsörjning. 
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Den svenska Bergindustrins företag består av allt från små bergtäkter och enmans kon
sulter till delar av svenska och utlandsägda multinationella koncerner. Bergindustrin 
omfattar: 
• Gruvindustri 
• Mineralindustri 
• Bergmaterialindustri 
• N aturstensindustri 
• Prospekterare 
• Bergbyggare 
• Bergutrustningstillverkare 
• Sprängmedelstillverkare 
• Bergspeciallister 

Till svensk Bergindustri hör alla som arbetar med berg som material, anläggningar eller 
råvara liksom alla de som utvecklar utrustningar, processer och produkter som behövs i 
hanteringen. 

Projekt Vision 2010 är branschens gemensamma arbete för att förbättra Bergindustrins 
image och konkurrensförmåga, öka forskningsresursema och förbättra utbildningen och 
rekryteringen. Mera information om Vision 2010 kommer att lämnas i andra samman
hang under året. 

Avslutning 

I föredraget har några initiativ för att stärka bergutbildningens fortlevnad i Sverige re
dovisats. Det är, enligt min mening, nödvändigt att alla industri- och verksamhetsgrenar 
hjälps åt att påverka beslutsfattare att förbättra förutsättningarna för bergindustriernas 
utveckling genom att bevara och öka resurserna för utbildning och forskning. 
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