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Välkommen till iINFORUM 
Vallgatan 5, Solna – Järva Krog 

 
MinBaS Innovation – programmet (Mineral – Ballast – Sten) är ett industridrivet 

utvecklingsprogram för industrimineral, bergmaterial och natursten. 
 

MinBaS-dagen handlar om ny teknik, innovation, effektivisering, processoptimering, 
produkt- och marknadsutveckling samt forskning och innovation för utvinning och förädling 

av mineral och bergarter. Rapportering från avslutade projektpaket som drivits inom 
MinBaS Innovations insatsområden. Syftet är att sprida information om uppnådda resultat, 

implementering och diskutera framtidsmöjligheter och planer. Dagen avslutas med en 
utvärdering av programmet och några tankar om framtiden. Dessutom innehåller dagen ett 

Keynote speech från SGU. 

Anmälan/bekräftelse 
Sänd e-post till jan.bida@minfo.se 

Ange namn, företag, telefonnummer och e-mail adress – senast den 7 december 2017. 
Var god och sprid denna inbjudan & program bland Era medlemmar och till andra 

kontakter och meddela Jan Bida tillkommande namn. 
 

Inbjudan till MinBaS – dagen har skickats ut till medlemsföretag i MinFo, SBMI och StenForsk, 
projektdeltagare i programmet MinBaS Innovation samt ett antal övriga intressenter vid myndigheter, 
företag och forskningsorganisationer. Evenemanget är kostnadsfritt, måltider ingår. 

mailto:jan.bida@minfo.se
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Program avslutande MinBaS – dagen 2017 
Torsdagen 14 december 2017 

09.00 Samling, Kaffe och registrering 
 
09.30 INLEDNING - Per Murén,  Ordf. MinBaS AB 
 
09.45 – 12.00  Session 1:  Ordf. Per Murén 
 

• ” Hållbar materialförsörjning för att möta samhällets utmaningar ” - SGU Keynote 
speech” -  Generaldirektör Lena Söderberg (0940 -1000) 

• ”MinBaS Innovation programmet” – Programchef Jan Bida, MinBaS/MinFo (1000-
1020) 

• "Utveckling av simuleringsförmåga och avancerade processmodeller för 
bergmaterial-, malm- och mineralproduktion" och ”LCA Modul till 
Simuleringsplattform ” – ett strategiskt projekt inom MinBaS Innovation - Erik Hulthén, 
Chalmers PPU (1020-1050) 

• ”Hållbar bergmaterial- och mineralförsörjning” – Sven Wallman, NCC, Mattias 
Göransson, SGU och Jan Bida, MinBaS/MinFo (1050-1120) 

• ”Effektiv och uthållig naturstensproduktion” - Mariette Karlsson, StenForsk och 
Gauti Asbjörnsson, Chalmers PPU (1120-1140) 

• ”Innovativ dimensionering av naturstenfasader” - Björn Schouenborg, CBI och 
Christer Kjellén, StenForsk  (1140-1200) 
 

12.00  - 12.50  Lunch 
     

12.50– 17.00  Session 2:  Ordf. Jan Bida, Programchef MinBaS Innovation 
 

• ”Utvärdering av MinBaS Innovation – programmet” – Björn Hellqvist, Bergsskolan 
(1250 – 1320) 

• ”Dynamisk Simulering av krossanläggningar” och ”Optimal krossning – malning” 
– Hesselman projekten – Erik Hulthén, Gauti Asbjörnsson, Chalmers PPU (1320-1340) 

• ”Optimering av processer vid cementklinker- och kalktillverkning” – Matias 
Eriksson, Nordkalk/UmU och Bodil Wilhelmsson, Cementa/UmU, (1340-1400) 

• ”Syrgasanvändning vid cement och kalktillverkning samt utveckling av 
radarbaserad mätteknik för schaktugnar” – Matias Eriksson, Nordkalk/UmU och 
Patrik Ottosson, Radarbolaget (1400-1420) 

• ”Strategiska Innovationsprogram”  –  Peter Åslund, Vinnova  (1420-1440) 
 

14.40  - 15.00  Kaffe   
 

• ”Brännegenskaper hos kalkstenar och alternativa material för produktion av 
cementklinker och bränd kalk” - Matias Eriksson, Nordkalk AB/UmU och Leif 
Norlander SMA Mineral (1500 – 1520) 

• ”Karaktärisering och optimering av karbonategenskaper - kemi och 
sprickbildning” -  Kenneth Fjäder, Nordkalk och Leif Johansson, Lunds universitet 
(1520 -1540) 

• ”Betongproportionering med krossballast”  – Stefan Sandelin och Niklas Johansson, 
Cementa/LTU (1540 -1600) 

• ”Klimatsäkra systemlösningar för urbana ytor” – ett Vinnova UDI–projekt, Per 
Murén, NCC och  Björn Schouenborg CBI (1600 – 1620) 

• Sammanfattning – Avslutning, Jan Bida och Per Murén, MinBaS Innovation  
(1620-1640) 


	PROGRAM
	Avslutande MinBaS - dagen den 14 december 2017
	Anmälan/bekräftelse


