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Huvudmannaskap  

  

 
Stiftelsen Bergteknisk Forskning – BeFo bildades 1970, och ändamålet har ända sedan dess varit att främja 
forskning inom ämnet bergteknik. BeFos huvudmän är intressenter i bergbranschen; bland huvudmännen 
återfinns beställare, entreprenörer, konsulter, leverantörer och forskare med intresse att utveckla 
bergbranschen. BeFo är navet i svensk bergteknisk forskning och, genom sina huvudmän, en del i ett kompetent 
och omfattande nätverk. All forskning sker genom samverkan och har därmed en bred förankring i den svenska 
bergbranschen. 
 
Läs gärna mer om BeFo på vår hemsida (www.befoonline.org). 

 
Hur bedrivs forskningen? 
På huvudmännens uppdrag initierar, planerar och finansierar BeFo angelägna forskningsprojekt där BeFo svarar 
för forskningsledning eller koordination. Stiftelsen har ett gemensamt kansli med Svenska Bergteknikföreningen 
med anställda som sköter det löpande arbetet. Forskningen utförs på universitet, högskolor och 
forskningsinstitut, och även via specialister hos olika företag. Resultaten redovisas via publika seminarier, öppna 
forskningsrapporter och andra vetenskapliga publikationer. Flertalet av de projekt BeFo finansierar presenteras 
under de årliga Bergdagarna. BeFo bidrar därmed till kostnadseffektiv forskning och utveckling samt kompetens-
försörjning, kunskapsuppbyggnad och kunskapsutveckling för branschen. Resultaten sprids så att de kommer till 
bredast möjliga nytta och tillämpning. 
 
BeFos forskning styrs genom ett femårigt strategiskt forskningsprogram som tas fram i samverkan med alla 
huvudmän. BeFos Forskningsråd är vårt tekniska och vetenskapliga organ bemannat av experter från 
huvudmännen. Forskningsrådet bedömer och prioriterar inkomna idéer, föreslagna projekt och aktiviteter. 
Deltagarna i forskningsrådet får ett bevittnat utbyte av sin medverkan genom arbetet med 
forskningsansökningarna samt möjlighet till nätverkande. Huvudmännen kan genom sina experter påverka 
inriktningen på svensk bergsforskning. BeFos styrelse beslutar om finansiering och genomförande av projekten 
samt stiftelsens strategiska inriktning. 
 
Vilka kan bli huvudmän? 
Företag och organisationer som har ett intresse för forskning, utveckling och innovation inom bergbranschen 
kan antas av styrelsen som huvudmän i stiftelsen. Den årliga huvudmannaavgiften är 67 500 kr och för 
universitet och högskolor 17 500 kr. 
 
Som huvudman får man: 

• ökad finansiering i samband med eget genomförande av accepterad samverkansforskning, 

• tillgång till ett stort och unikt kontaktnät inom bergbranschen, 

• möjlighet att driva angelägna frågor och påverka inriktningen kring forskning, utveckling och 

innovationer i ett väletablerat bergtekniskt nätverk, 

• insyn i processen kring forskningsfinansieringen, 

• representant i BeFos Forskningsråd, 

• möjlighet till representanter i forskningsprojektens referensgrupper,  

• BeFos nyhetsbrev och information kring forskningsseminarier och rapporter utgivna inom branschen, 

• en reducerad avgift för deltagande under Bergdagarna. 

Om ni inte redan är så skulle, BeFo gärna se er som ny huvudman! Vill ni ha ytterligare information eller ansöka 

om huvudmannaskap hör av er till undertecknad eller sök direkt via vår hemsida.  

    
Patrik Vidstrand 
Forskningsdirektör 
Tel: 070-141 89 88 
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