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ERBJUDANDE OM HUVUDMANNASKAP I STIFTELSEN BERGTEKNISK FORSKNING, BeFo 
 
Kort om stiftelsen BeFo 
Stiftelsen bildades 1970 och ändamålet har ända sedan dess varit att främja forskning inom ämnet 
bergteknik i vid bemärkelse. BeFos huvudmän är intressenter i bergbranschen och representerar en 
stor bredd. Bland huvudmännen återfinns beställare, entreprenörer, konsulter, leverantörer och 
forskare med intresse att utveckla bergbranschen, BeFo är därmed en del i ett kompetent och 
omfattande nätverk. Läs gärna mer om BeFo på vår hemsida (www.befoonline.org). 
 
Hur bedrivs forskningen? 
På huvudmännens uppdrag initierar, planerar och finansierar BeFo angelägna forskningsprojekt, som 
BeFo svarar för som projektledare eller koordinator. Stiftelsen har ett gemensamt kansli med 
Svenska Bergteknikföreningen med tre anställda som sköter det dagliga arbetet. Forskningen utförs 
på universitet, högskolor och hos konsulter, forskningsinstitut och resultaten redovisas bl a i BeFo-
rapporter. Vår forskning har en bred förankring i den svenska bergbranschen. BeFo bidrar därmed till 
kompetensförsörjning, kunskapsuppbyggnad och kunskapsutveckling för branschen och resultaten 
sprids så att de kommer till bredast möjliga nytta och tillämpning. 
 
BeFos forskning styrs genom ett fyraårigt strategiskt forskningsprogram och ett specifikt Injekterings-
program. BeFos Forskningsråd är vårt tekniska och vetenskapliga organ bemannat av experter från 
huvudmännen som bedömer och prioriterar inkomna idéer, föreslagna projekt och aktiviteter. 
Deltagarna i Forskningsrådet har ett bevittnat utbyte av sin medverkan genom arbetet med 
forskningsansökningarna och möjlighet till nätverkande och huvudmännen kan genom sina experter 
påverka inriktning på svensk bergsforskning. BeFos Styrelse beslutar om finansiering och 
genomförande av projekten samt stiftelsens strategiska inriktning. 
 
Vilka kan bli huvudmän? 
Företag och organisationer som är verksamma i bergbranschen kan antas av Styrelsen som huvud-
män i stiftelsen och ingår då även som ledamöter i Forskningsrådet. Den årliga avgiften är 67 500 kr. 
 
Som huvudman får man: 

• tillgång till ett stort och unikt kontaktnät i bergbranschens hela bredd, 
• möjlighet att driva angelägna frågor och påverka inriktningen kring forskning i ett brett 

forum, 
• insyn i processen kring forskningsfinansieringen av BeFo-projekt, 
• utskick av BeFos nyhetsbrev och information kring forskningsseminarier och rapporter 

utgivna inom branschen. 

BeFo välkomnar dig som ny huvudman och vill ni ha ytterligare information eller anmäla er 
så hör av er till undertecknad, och förresten som huvudman får ni reducerad avgift till 
Bergdagarna. 
  
 
Vänliga hälsningar, 
Patrik Vidstrand 

Patrik Vidstrand, VD, Forskningsdirektör 
Stiftelsen Bergteknisk Forskning 
Besöksadress: Storgatan 19, Stockholm 
Postadress: Box 5501, 114 85 Stockholm 
Tel: 070-141 89 88 
 
E-post: patrik.vidstrand@befoonline.org 
www.befoonline.org • www.swedenunderground.com 
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