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Förord 
Denna rapport utgör slutredovisning av arbete som utförts inom utvecklingsprogrammet 
MinBaS (Mineral- Ballast- Sten) under perioden 2003 - 2005-06-30. Den har sammanställts 
av en grupp bestående av MinBaS AB: s styrelseordförande, styrgruppsordförandena och de 
områdesansvariga kansliernas projektsamordnare. Underlaget består av det stora antal 
projektrapporter som deltagande forskningsorganisationer och företag utarbetat som resultat 
av programarbetet jämte de projektdiskussioner som hållits inom styrelsen, styrgrupper och 
arbetsgrupper samt vid genomförda seminarier. 
 
Programmet, som haft en omfattning av drygt 49 miljoner kronor, har ingått i Sveriges 
Geologiska Undersöknings – SGU: s uppdrag från Näringsdepartementet att genomföra ett 
utvecklingsprogram för MinBaS- branscherna inom ramen för det nationella programmet för 
Innovation och Kluster. Arbetet har finansierats med 15 miljoner kronor från SGU och 
resterande från deltagande industrier.  
 
Programarbetet har haft som målsättning att främja tillväxten och en hållbar utveckling i 
mineralindustrin. Inom programmet har utvecklats effektivare metoder och produktions-
system som medger ett optimalt utnyttjande av landets råvaruresurser under samtidig 
minimering av energibehov och miljöpåverkan. Vidare har kraftiga insatser gjorts för att 
stärka produkt- och marknadsutvecklingen i enskilda företag och på delbranschnivå. 
 
Programmet har drivits av organisationerna Föreningen Mineralteknisk Forskning – MinFo, 
Sveriges Bergmaterialindustri – SBMI och Stenindustrins Forskningsinstitut AB-SFI samt 
deras företag. Programmet har administrerats inom MinBaS AB, ett bolag, till lika delar ägt 
av SBMI, SFI AB och MinFo. Bolagets styrelse har haft det övergripande ansvaret för 
programmets genomförande, resultatspridning och ekonomiska uppföljning. Ett stort arbete 
och ansvar har vilat på de styrgrupper och ansvariga kanslier som drivit projektarbetet inom 
de mer än 45 delstudier som genomförts. Sammanlagt har över 150 företag deltagit och ett 15-
tal universitets-/högskoleinstitutioner och forskningsinstitut involverats i arbetet. 
 
Ett stort tack går till samtliga deltagande i programmet för väl genomförda insatser. Utan det 
stora engagemang och den samarbetsvilja som visats från såväl industrins representanter som 
forskarna hade det inte varit möjligt att nå uppställda mål inom programtiden 2,5 år. Ett varmt 
tack går också till medfinansiärerna Sveriges Geologiska Undersökning för gott samarbete 
och stöd under programmets gång.  
 
 
Stockholm 2005-06-30 
 
 
För MinBaS ABs styrelse 
 
 
Kurt Beckius 
Styrelseordförande 
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Sammanfattning 
 
Bakgrund 
Under perioden 2003 - 2005-06-30 har bedrivits ett utvecklingsprogram, MinBaS (Mineral-
Ballast-Sten), med en omfattning av totalt drygt 49 miljoner kronor. SGU har stött arbetet 
med 15 miljoner kronor via SGU: s uppdrag att genomföra ett insatsområde för mineral-
industrins utveckling inom det nationella programmet för Innovation och kluster. Industrin 
har finansierat programmet med 34 miljoner kronor. Programmet har drivits av 
organisationerna Föreningen Mineralteknisk Forskning – MinFo, Sveriges 
Bergmaterialindustri – SBMI och Stenindustrins Forskningsinstitut AB-SFI samt deras 
företag. Programmets har administrerats inom MinBaS AB, ett bolag, till lika delar ägt av 
SBMI, SFI AB och MinFo. 
 
MinBaS-branschen består av tre industrigrenar, vilka arbetar med utvinning av bergmaterial, 
industrimineral och natursten. Produkterna från företagen i dessa delbranscher används som 
råvara, tillsatsmedel eller färdig produkt i någon form i praktiskt taget all tillverkning och 
varukonsumtion i vårt samhälle. Den svenska produktionen av nämnda material i olika former 
uppgår till omkring 85 miljoner ton per år till ett ungefärligt värde av 10,5 miljarder kronor. 
Sammanlagt är ca 7 200 personer verksamma inom de tre delbranscherna. Företagen i 
branschen är spridda över hela landet; oftast är deras verksamheter belägna i glesbygder med 
undersysselsättning. 
 
Programmets syfte och mål  
Det övergripande syftet har varit att främja tillväxten och åstadkomma en hållbar utveckling 
inom mineralindustrin. Detta skulle uppnås genom att man skapar tekniska underlag för 
industrins möjligheter till nyetablering och fortsatt mineralproduktion, genom effektivare 
produktionssystem som medger ett optimalt utnyttjande av landets råvaruresurser samtidigt 
som energibehovet och miljöpåverkan minimeras. Vidare skulle kraftiga insatser göras för att 
stärka produkt- och marknadsutvecklingen. Såväl kvalitativa som kvantitativa mål fanns 
uppställda för programarbetet, vilket också förväntades bidra till att universitets, högskolors 
och instituts kunskaper och utrustningar utnyttjas och vidareutvecklas. Pågående samarbeten 
avseende teknisk utveckling, rekryterings-/utbildningsfrågor och extern information mellan 
alla mineralutvinnande delbranscher inklusive leverantörer, kunder och andra intressenter 
skulle förstärkas. Likaså skulle de nätverksskapande kontakterna på regional nivå mellan 
företag, utbildnings/forskningsanstalter och myndigheter stärkas ytterligare. Fortsatt 
utveckling av samarbetet med parter i de nya och gamla EU-länderna skulle ingå i 
programmet.  
 
Programplan och genomförande 
Programmet har genomförts inom följande fem programområden:  
Programområde 1 Optimering av produktionsprocessen från täkt till färdig produkt  
Programområde 2 Nya användningsområden för material från MinBaS-branscherna 
Programområde 3 SMF – Mineral 
Programområde 4 SMF – Stenindustrin  
Programområde 5 MinBaS uppföljning och framtidsplanering  
 
Arbetet har bedrivits inom ett 30-tal projekt med ingående delprojekt; totalt har drygt 45 
delstudier genomförts.   
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Varje programområde har letts av en styrgrupp, bestående av företagsrepresentanter, som 
ansvarig för genomförandet. För varje projekt har tillsatts en projektledare och en arbetsgrupp 
med medlemmar från företagen. Det övergripande ansvaret för programmets genomförande 
och rapporteringen till SGU har åvilat styrelsen för MinBaS AB, vilken också som styrgrupp 
ansvarat direkt för arbetet inom programområde 5 ”Uppföljning och framtidsplanering”. 
 
Sammanlagt har 150-talet företag (varav ett 100-tal inom stenindustrin) samt 15-talet 
universitets-/högskoleinstitutioner och FoU-institut varit engagerade i projektarbetena. 
Närmare 200 ingenjörer och forskare har deltagit aktivt. 
 
Teknikspridningen av resultaten har behandlats inom arbets- och styrgrupper. De har delgivits 
deltagande företag och externa intresserade genom skriftliga rapporter och publikationer samt 
vid teknikseminarier, MinBaS-dagar och konferenser inom Norden. 
 
En extern utvärdering av programmets resultat har skett under våren 2005 genom 
Dahméninstitutets försorg. Rapporten härom med utvärderingsgruppens slutsatser tillställs 
SGU och programledningen senast 2005-06-30.  
 
Resultatsummering 
Resultaten från programmet kommer på lång sikt att ha stor betydelse för utvecklingen inom 
skilda sektorer av landets näringsliv, såsom infrastrukturbyggande, bostadsbyggande, 
metallurgisk och kemisk industri inkl massa och pappersindustrin. Genom utvecklingen av 
den inhemska bergmaterial-, industrimineral- och naturstensindustrin har förutsättningar 
skapats för en långsiktig försörjning av råvaror och förnödenheter för näringslivets och 
samhällets behov.  

 
Bättre optimering av produktionsprocesserna genom nya modeller och verktyg 
Projektarbetet inom programområde 1 har omfattat delområdena ”Utveckling av geologiska 
kvalitetsbestämningsmetoder”, ”Utveckling av ny produktionsteknik” och ”Åtgärder mot 
damning”.  
 
Inom området Bergets egenskaper finns nu en översikt över MinBaS-branschernas nuvarande 
arbetssätt med fallstudier, en handbok för produktionspersonal och en översikt över lämpliga 
provningsmetoder. En förstudie innehåller förslag till fortsatt forskning för att utveckla tre 
indikatorer lämpliga för praktisk produktionsoptimering. Projekt kring sprängningsförloppet 
har givit en modell (Swebrec-modellen) som bättre beskriver hela den uppkomna 
fraktionskurvan och ger nya idéer om laddningskoncentration för önskat styckefall. 
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Genom ett forskararbete vid Chalmers har en 
modell ställts upp för optimering av kross- och 
siktinställningar, kapacitet, slitage, 
energiåtgång och krossprodukternas kvalitet. 

 
 
Nya modeller för optimering av krossning och siktning möjliggör stora energi- och 
kostnadsbesparingar i anläggningarna. Även för malningsförloppet har bättre förståelse 
uppnåtts om hur en optimering ska ske.   

 
Projektet ”Åtgärder mot damning” har resulterat i en handbok med problemlösningar, av vilka 
tre metoder provats i fullskalestudier. Bakom detta ligger ett omfattande samarbete mellan 
representanter för delbranscherna och deras leverantörer. Arbetsmiljötänkande och ekologiska  
hänsyn har förenats med ekonomikrav till lyckosamma lösningar som förväntas få snar 
industriell användning   
 
En stor ny kunskapsbas har skapats som möjliggör bättre optimering av produktions-
processerna, vilket innebär effektiviserad produktion, sänkt energiförbrukning, bättre 
tillvaratagande av utbrutna material och bättre arbetsmiljö, t ex minskade dammutsläpp. 
Modern informationsteknologi har använts för att skapa modeller av olika processteg till gagn 
för automatiserad driftövervakning och utformning av nya utrustningar. Kunskaperna har 
dokumenterats i form av handböcker, CD-skivor m.fl. lett tillgängliga underlag och spritts till 
deltagarna och andra potentiella användare genom seminarier, kurser och informationsmöten. 
    

 
 
Dammbekämpning vid krossanläggning har studerats i praktikfall, ett med tätade övergångar vid bandövergångar, 
ett med skumtillsats i krossmaterialet. 
 
Ökad kunskap om ballastens funktion ger basen för framtida betong   
Inom programområde 2 har ett huvudprojekt har varit ”Framtida betong”. Bergmaterial- och 
fillerproducenter, cementtillverkare och betongfabrikanter har samarbetat med Cement och 
betonginstitutet för att utveckla nya metoder för att underlätta valet av ballastmaterial från 
krossat berg i stället för naturgrus, med syfte att ge betongen de rätta egenskaperna vid 
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gjutning. Ett stort arbete har lagts ned på att klassificera olika bergmaterial; 17 olika typer av 
krossgrus har noggrant karakteriserats och relevanta egenskaper definierats. Därefter har 
undersökts vilka variabler som påverkar den färska betongens egenskaper. Detta har gjorts 
med omfattande reologiska mätningar och testning av bruk som följts upp med ett stort antal 
betongförsök i laboratorie- och full skala.  
 
De genomförda försöken visar att man kan använda krossade granitoida bergarter vid 
betongtillverkning, men arbetbarhet och reologi påverkas, då vissa krossprodukter kräver 
betydligt mera flytmedel och cement än andra för att få en bra rörlighet. Det visade sig att de 
värden på arbetbarhet och reologi som uppmättes på 0-2 materialet distinkt slog igenom på 
betongen. Resultaten från betongblandningar i laboratoriet kunde överföras till 
fabriksblandning. Analysteknik- och rutinkontrollmetoder har tagits fram. Tillsats av filler för 
justering av kornstorleksfördelningen och ny krossnings- och upparbetningsteknik kan 
förbättra förutsättningarna för de ballastmaterial som inte har optimala förutsättningar. Inom 
ett doktorandprojekt har kunskap byggts upp om möjligheterna att använda restprodukter som 
filler i betong.  
 

 
 
Framtidens betongbroar innehåller nya typer av ballastmaterial –  
Ballastens inverkan på betongen är utredd i ett omfattande projektarbete  
 
Värdefull kunskap har skapats för såväl producenter av bergmaterial som fillerleverantörer 
och betongtillverkare att vidareutveckla sina produkter och därmed förbättra sina 
marknadsförutsättningar. Även maskinleverantörer kan använda resultaten för att 
marknadsföra nya typer av krossutrustning. De rutinkontrollmetoder och 
klassificeringssystem som utvecklats underlättar för företagen att i produktionen göra egna 
bedömningar. Sammantaget har detta ökat möjligheterna för att vidareutveckla framtida 
betongprodukter och att använda krossmaterial i betong. 
 
Nya användningsområden för material från MinBaS-branscherna 
Inom programområde 2 har nya användningsområden identifierats för MinBaS-branschernas 
material, speciellt för tillvaratagande av mineraliska återvinnings- och restprodukter. Två 
områden bedömdes som speciellt intressanta att vidareutveckla; Material för täckning av 
deponier och Filtermaterial för vattenbehandling. Omfattande marknads- och metodstudier 
har sammanställts. Dessa belyser såväl potentiella volymer som kvalitetskrav på produkterna 
för olika typer av applikationer samt regelverk, lagar och andra marknadspåverkande faktorer.  
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Ett antal företag har i samarbete med experter och forskare utvecklat en gemensam 
Materialdatabas för sina material för applikation inom anpassning/avslutning av deponier. 
Den framtagna pilotversionen omfattar åtta väl dokumenterade material. Den skall nu 
marknadsföras gemensamt mot kunder och vidareutvecklas inom företagsnätverket med fler 
deltagare och material. 
 

 
Ett verktyg är framtaget för att underlätta valet av material för anpassning/avslutning av deponier 
- Pilotversion av en Materialdatabas med produkter från MinBaS-företagen 
 
Inom området Filtermaterial har tester genomförts såväl i laboratorieskala som i större skala. 
Resultaten har givit ny kunskap om olika minerals möjlighet att användas för vattenrening. 
Mekanismer för avskiljningen i filtren är klarlagda för avskiljning av tungmetaller, fosfor och 
kväve. Industrimineral, slagger och bergkross kan användas för vattenrening med gott resultat 
i många applikationer. Det behövs dock fortsatta arbeten med försök i större skala; t.ex. för 
bergkross bör fler materialkombinationer utvärderas. 
 
Implementeringen av ny EU-standard för bergmaterial är införd med lyckat resultat genom 
det projektarbete som bedrivits med översättningsarbeten och kurser. Två CD skivor med de 
nya standarderna och provningsmetoderna är framtagna och finns till försäljning i branschen.  
Samarbetet med andra nationella program som Mimer och Värmeforsks Askprogram har ökat 
kontaktytorna för företagen mot forskare och andra branscher. Det har också förbättrat 
kunskapen om nya användningsområden för restmaterial genom de rapporter som gjorts 
tillgängliga. 
 
Nya mineralfyndigheter tar steget mot högteknologisk användning 
Djupgående marknadsstudier parallellt med tekniska undersökningar har utförts i syfte att 
förbereda en start av produktion i kända fyndigheter av attraktiva industrimineral, såsom 
högren grafit och superren kvarts. De har givit deltagande småföretag värdefulla underlag för 
utveckling av de reningsprocesser och produktkvaliteter som fordras för internationell 
konkurrenskraft. I andra projekt har förutsättningarna klarlagts för ett miljövänligt sätt att 
tillvarata begagnade industrisyror med hjälp av magnesit respektive att byta frekventa 
långväga biltransporter av kalkstensprodukter mot järnvägs-dito.      
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 Högren grafit används     
 
 
 

Grafit används i bränsleceller för eldrivna 
fordon – i ett projekt har utvecklats processer 
för framställning av högrena grafitprodukter ur 
Woxna Graphites fyndigheter i Ovanåkers 
kommun, Hälsingland. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
Natursten – Dokumenterad kunskap och resultatimp
Ett programområde har varit specifikt för naturstensin
småföretagen i branschen, ofta glesbygdsbelägna. De
att kunderna, dvs. arkitekter, konstruktörer, fastighets
bästa möjliga kunskap och vägledning rörande applik
anläggningar av olika slag. Huvuddelen av projekten 
informationsmaterial, baserat på erforderligt tekniskt 
kartläggningar och materialprovningar har kunskaper
användning i byggnader, anläggningar, gravvårdar etc
over-head-presentationer och som film. Därutöver ha
marker i olika delar av Sverige inventerats. 
 

Slutrapport Utvecklingsprogrammet Mi
 
Marknadsförutsättningarna och processalternativ 
har tagits fram för en unik fyndighet av superren 
kvarts i Arjeplogs kommun 
Foto Pajeb Kvarts  

 

lementering ökar marknaden 
dustrin och främst ägnat att utveckla 

t är av stor vikt för en sådan utveckling 
ägare och myndigheter får tillgång till 
ation av natursten i byggnader och 
har därför ägnats utarbetande av 
underlag och erfarenhetsutbyte. Genom 
 om stenmaterialens egenskaper och 
, vilka sammanställts i handböcker, 

r stenfyndigheter inom Sveaskogs 
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Montering och användning av natursten inomhus 
- En omfattande, professionellt  
utformad manual finns nu framme som ett 
resultat av projektarbetet 

 
 
Eftersom eftersökta kunskaper och fakta funnits utspridda på ett stort antal företag och 
personer har ett flertal kunskapsinhämtande seminarier och diskussionsmöten arrangerats 
under programtiden. Senare i programgenomförandet har å andra sidan resultaten förts ut till 
målgruppen/kunderna genom seminarier, kurser, hemsidor och färdiga delar av 
”Stenhandboken”. En betydande kursverksamhet har genomförts riktad till arkitekter, 
konstruktörer, byggmästare, fastighetsägare, m.fl. kundkategorier om såväl applicering som 
skötsel av stenmaterialen. – De först avslutade delprojekten har redan kommit till klart 
dokumenterad nytta i praktiken. Programmet har också givit utrymme för tidig 
implementering av nya europastandarder för natursten, vilket anses komma att bli till en 
konkurrensmässig fördel för svenska företag.– Särskilt för stenindustrin har MinBaS-
programmet också varit en draghjälp vid start av regionala satsningar och deltagande i EU-
projekt. 
 
Ökade samarbeten  
Inom samtliga programområden har projektarbetena lett till avsevärt ökade, 
gränsöverskridande kontakter dels mellan företagen (stora och små) i de olika 
delbranscherna, dels mellan företagen och universiteten/högskolorna och instituten. 
Samarbetet innebär att erfarenheter av tekniska problemlösningar inom en delbransch/ett 
företag har kunnat överföras och appliceras i andra delbranscher/företag. Forskarna har haft 
en viktig roll genom att de i kraft av sina teoretiska kunskaper kunnat skapa generella 
modeller av ett processförlopp. – En särskild styrka i samarbetsprojekt där både forskare och 
företag medverkat har varit möjligheten att testa framkomna laboratorieresultat/-modeller 
genom praktiska försök i driftsanläggningar. 
 
Befintliga kontaktvägar och nätverk har i flera fall fått nya förgreningar inom och utom 
landet, exempelvis mellan medverkande i andra FoU-program vid universitet och högskolor, 
och motsvarande verksamheter utomlands, särskilt inom Norden. Även kontakterna med 
myndigheter på olika nivåer har breddats och fördjupats.    
 
Erfarenheterna av MinBaS-programmets organisatoriska upplägg och genomförande är 
mycket goda. Det valda systemet har fungerat effektivt och med låga administrativa 
kostnader. Programmet har givit deltagande organisationer och företag värdefulla erfarenheter 
för samverkan mellan delbranscher i ett fortsatt, effektivt utvecklingsarbete inom 
mineralindustrin. Inom styrelsen och styrgrupperna har man satt sig in i och diskuterat frågor 
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kring mineralindustrins utbildningsbehov, samhällsinformation om mineralindustrins villkor 
och den nya strukturen inom den offentligt stödda tekniskt inriktade forskningen i Sverige.  
 
Måluppfyllnad 
Sammantaget har måluppfyllnaden inom de allra flesta av MinBaS-programmets tekniskt 
inriktade projekt varit mycket god.  
 
För deltagande företag har det genomförda utvecklingsarbetet varit till stor nytta. Vissa 
tekniska framsteg, samlade i handböcker, databaser och skötselinstruktioner har redan kommit 
till användning. Andra resultat förväntas bli till nytta de närmaste åren i syfte att nå lägre 
energiförbrukning och bättre miljö vid omställning till effektivare produktion och/eller bättre 
produkter.  
 

  
Seminarium med studiebesök,  
Svenska Minerals täkt, Gåsgruvan 

 
 
Inom MinBaS-programmet har skett en omfattande samverkan i klusterform. Ett mycket stort 
nätverk finns nu med grenar till närliggande branscher och program. Nationella och 
internationella kontakter och samarbeten finns etablerade. Ett stort antal industriföretag, 
representerande hela kedjan från utrustningsleverantör till mineralproducent och vidare till 
kund, samt forskare och olika experter har samarbetat i projekten. Det finns också exempel på 
hur myndigheter, regionala och kommunala aktörer stött vidareutvecklingen av 
projektarbetena.  
 
Att detta har kunnat åstadkommas inom loppet av drygt två år beror till stor del på det sedan 
flera år tillbaka inledda samarbetet mellan delbranschernas centrala organisationer, 
myndigheter och enskilda personer. Därigenom har man kunnat driva planeringen och arbetet 
effektivt framåt; tack vare det engagemang och den öppenhet som industrin och forskarna 
visat i samarbetet. 
 
Fortsatt utveckling 
Baserat på gemensamma behovsanalyser inom styrgrupper och styrelse har ett förslag till 
fortsatt forsknings- och utvecklingsarbete inom mineralindustrin, ”MinBaS II”, tillställts SGU 
och Näringsdepartementet i september 2005 med en ansökan om fortsatt stöd för denna andra 
etapp i utvecklingen. 
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1. Inledning  
MinBaS-branschen består av tre industrigrenar, vilka arbetar med utvinning av bergmaterial, 
industrimineral och natursten. Produkterna från företagen i dessa delbranscher används som 
råvara, tillsatsmedel eller färdig produkt i någon form i praktiskt taget all tillverkning och 
varukonsumtion i vårt samhälle. Grus, bergkross och sand är basmaterial vid all väg-, bro- och 
husbyggnad, såväl i asfalt som i betong. Kalksten och dolomit används i jordbruk, trädgårdar, 
skogar och sjöar för att förhindra försurning och befrämja önskad växtlighet samtidigt som de 
utgör oumbärliga förnödenheter vid sådana industriella processer som stål- och 
gjutgodstillverkning, cellulosa- och pappersframställning. Natursten i form av granit, skiffer, 
kalksten är ett praktiskt taget outslitligt material i byggnadsfasader, inre och yttre 
golvbeläggningar samt gravstenar. 
 
Den svenska produktionen av nämnda material i olika former uppgår till omkring 85 miljoner 
ton per år till ett ungefärligt värde av 10,5 miljarder kronor. Sammanlagt är ca 7 200 personer 
verksamma inom de tre delbranscherna. Importen omfattar ca 4,5 miljoner ton, främst s k 
kvalificerade industrimineral till ett värde av ca 2,5 miljarder kronor. Exporten är relativt 
blygsam, 1-1,5 miljarder kronor.  
 
Företagen i branschen är spridda över hela landet, som framgår av Bild 1; oftast är deras 
verksamheter belägna i glesbygder med undersysselsättning.  
 

 
 
Naturgrustäkter                      Bergtäkter                     Täkter för natursten          Täkter för industrimineral 
 
 
Bild 1 Bergmaterial , industrimineral och naturstenstäkter i Sverige, källa SGU Statistik 2003 
 
Upprinnelsen till det nu genomförda utvecklingsprogrammet är en utredning av de aktuella 
delbranschernas verksamhet och betydelse för samhället som genomfördes av SGU 1998 på 
uppdrag av Näringsdepartementet. Utredningen ledde till ett förslag om utarbetande av ett 
branschgemensamt FoU-program, vilket genomfördes från november 1999 till oktober 2000 i 
form av en ”Fördjupningsstudie av mineralindustrins gemensamma utvecklingsbehov 
MinBaS”.  Studien stöddes finansiellt av SGU, NUTEK och industrin och genomfördes i 
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samarbete mellan SGU och industrin. Den redovisades i slutrapporten som ett programförslag, 
”Industriella mineral- och bergarter, MinBaS – ett program för näringslivsutveckling”, som 
presenterades för Näringsdepartementet i november 2000. Programmet föreslogs få en 
omfattning på totalt 300 Mkr under fem år. 
 
SGU fick under våren 2002 regeringens uppdrag att utarbeta ett programförslag för ett kluster 
omfattande de mineralutvinnande branscherna. SGU föreslog i juni 2005 att klustret skulle 
byggas upp kring MinBaS-programmet jämte projekten Gällivare Hard Rock Research och 
Georange. I september 2002 beslöt Riksdagen om medel till regional utjämning och 
utveckling inom vilken ram SGU fick medel, totalt 15 Mkr, för ett treårigt program för 
utveckling av delbranscherna industrimineral, ballast och sten (MinBaS). Ett villkor var att 
industrin satsade minst lika mycket. 
 
Under hösten 2002 bildade ansvariga organisationer inom aktuella delbranscher konsortiet  
MinBaS för att dels utarbeta ett modifierat programförslag på basis av prioriterade projekt i 
det större programförslaget, dels utforma det administrativa upplägget inklusive organisation 
och ekonomisk redovisning. För ändamålet bildades MinBaS AB med SBMI, SFI och MinFo 
som delägare. Programförslaget, daterat 2002-12-20 och utformat som en Verksamhetsplan, 
godkändes formellt för start av SGU i brev av 2003-04-02, vilket även innehöll de villkor som 
gällde för medelstilldelningen. – Projektarbetena kunde igångsättas omedelbart därefter 
genom att de organisatoriska förberedelserna inkluderande tillsättning av programledning på 
alla nivåer då var praktiskt taget helt klara.  
 
Genom krav på samordning i rapporteringen av andra klusterformationer skulle programmet 
avrapporteras av SGU senast 2005-08-01, vilket innebar att genomförande och 
slutrapportering till SGU skulle ske senast 2005-06-30. Ansökan om förlängning av 
programtiden till fulla 3 år avslogs av Näringsdepartementet, vilket meddelades MinBaS AB 
genom SGU:s brev av 2003-11-06. – Tiden för programmets genomförande och 
avrapportering har sålunda kommit att bli mindre än 2,5 år.  

2. Programredovisning 

2.1 Programplan 
Det nu genomförda MinBaS-programmet är ett i flera avseenden integrerat branschprogram 
byggt på klustersamverkan, som Bild 2-3 visar.  
 

Sveriges Närings och 
utvecklings politik 

Sveriges mineralpolitik
SGU 

Gruvindustrin Vinnova, NUTEK, ISA 

Naturstensproducenter 
Industrimineralproducenter Bergmaterialproducenter 

Kunder – användare av 
mineraliska produkter

Universitet, högskolor 

Institut, teknikexperter

Länsstyrelser, kommuner 
Övriga regionala aktörer Leverantörer av utrustning 

och tjänster

 
Bild 2 Klustersamverkan
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Delbranscher Utvecklingsområden 

  Industrimineral Geologi Bergteknik 

    Bergmaterial Natursten Marknads- Processteknik 
utveckling 

Stora företag Små företag 

Produktutveckling 

 
Bild 3 Integrerat branschprogram 
 
 
Utvecklingsarbetet har varit uppdelat på följande fem programområden (po 1-5), som också 
illustreras av Bild 4.  
 
Programområde 1 ” Optimering av produktionsprocessen från täkt till färdig produkt”. 
Programområde 2 ”Nya användningsområden för material från MinBaS-branscherna”. 
Programområde 3 ”SMF – Mineral” 
Programområde 4 ”SMF – Stenindustrin”.  
Programområde 5 ”MinBaS uppföljning och framtidsplanering”.  
 
Utvecklingsarbetet inom po 1 och 2 har varit inriktat på projekt av gemensamt intresse för 
företagen inom samtliga tre delbranscher. Po 3 har vänt sig främst till mindre företag, som 
velat klarlägga förutsättningarna för att utveckla ny eller vidare förädlad produktion av 
kvalificerade industrimineral. Inom po 4 ryms ett mycket stort antal företag inom 
naturstensindustrin, vilka haft som huvudsakligt mål att i samarbete få fram bättre kunskaper 
om stenmaterialens egenskaper och användning samt förbättra kännedomen härom hos olika 
kundkategorier. 
 
Po 5 har omfattat styrelsens arbete att dels följa upp programmets genomförande 
administrativt och ekonomiskt, dels bygga upp samarbete med andra aktörer inom 
mineralbranschen, FoU-världen och myndigheter, dels planera för framtida insatser och 
nätverks-/klusterbildningar.   
 
Inom varje programområde har funnits ett antal huvudprojekt och i flertalet fall även 
underprojekt.  Även det övergripande planerings- och administrationsarbetet inom 
styrgrupperna och styrelsen har bedrivits och redovisats i projektform.  
 
Ett 30-tal projekt har genomförts och totalt har ett 45-tal studier avrapporterats. 
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Område 1, 2 och 5 är Branschgemensamma  

Programområde 1  Programområde 2 
Optimering av produktionsprocessen Nya användningsområden för material  
från täkt till färdig produkt från MinBaS branscherna 
  
-Bergets egenskaper-klassificering ur ett  -Implementering av CEN-standarder inom 

bergmaterialindustrin   produktionsperspektiv 
-Optimal fragmentering Nya användningsområden 
-Optimal/krossning/siktning -Täckning av deponier 
-Optimal malning -Filtermaterial för vattenbehandling  

Framtida betong -Åtgärder mot damning  
-Utnyttjande av alternativa ballastmaterial i betong 
(Forskningsprogram, doktorandprojekt) 

Programområde 5 MinBaS uppföljning o framtid
 
-Programuppföljning –Framtidsplanering  
-Regional uppföljning -Samarbeten (Bergsam etc) 
-Kompetensförsörjning -Samhällsinformation 

Företagsspecifika Delbranschspecifika 

 
Programområde 4 SMF-Stenindustrin Programområde 3 SMF- Mineral 
  
-Inventering av natursten och 
industrimineral på Sveaskogs marker 

-Utveckling av magnesitfyndighet 
-Högren grafit 

-Applikationsbeskrivningar för natursten -  
Handbok 

-Superren kvarts   
-Apatit–Marknadsundersökning/bearbetning 

-Från bergrund till ekologisk produkt - Film  -Miljövänliga transporter – Case study Bergslagen – 
en järnvägsförbindelse Gåsgruvan-Persbergs station -Implementering av nya EU-standarder för 

test av natursten 
-Applikationskommitté för natursten 

Område 3 och 4 är riktade mot små och medelstora företag

 
 
Bild 4 Programplan 
 
 

2.2 Organisation 
Programledningen har bestått av styrelse, styrgrupper och arbetsgrupper. Styrelsen för 
MinBaS AB har haft det övergripande ansvaret för programmets planering, budgetering och 
genomförande samt fungerat som styrgrupp för programområde 5.  Till sin hjälp har styrelsen 
haft en (deltidsavlönad) programsekreterare. Styrgrupperna för programområde 1-4 har haft 
motsvarande ansvar för projekten inom respektive programområde. Det administrativa arbetet 
inom programområdena har varit fördelat på delägarorganisationerna, SBMI, MinFo och SFI, 
medan den centrala redovisningen skötts av MinFo. För varje projekt har funnits en 
projektledare med en arbetsgrupp som stöd. – Deltagarna i de olika grupperna, ansvariga 
personer jämte övrig organisation framgår av Bilaga 1. 
 
Sammanlagt har ett 150-tal företag (varav ett 100-tal inom stenindustrin) och 15-talet 
universitets- och högskoleinstitutioner varit engagerade i projektarbetena, vilket framgår av 
Bilaga 2. Närmare 200 ingenjörer och forskare har deltagit aktivt i programmets 
genomförande. 
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2.3 Programmets omfattning –Ekonomiskt utfall 
En sammanställning över kostnader och gjorda ekonomiska insatser per projekt, 
programområde och totalt återfinns i Bilaga 3. Programmet har haft en total omfattning av 
drygt 49 miljoner kronor. SGU har stött arbetet med 15 miljoner kronor. Industrin har 
finansierat programmet med 34 miljoner kronor(69 %) i form av egna insatser och kontanta 
medel. 
 

2.4 Teknikspridning 
Framkomna resultat har redovisats och diskuterats inom arbets- och styrgrupper. De har sedan 
delgivits deltagande företag och externa intresserade genom dels skriftliga rapporter och 
publikationer, dels seminarier, MinBaS-dagar och föredrag vid externa konferenser med 
mineralanknytning inom Norden. Bilaga 4-5 ger en samlad förteckning programområdesvis 
över framkomna rapporter och publikationer respektive seminarier och andra möten.  
 

2.5 Utvärdering 
En extern utvärdering av programmet har enligt anvisning från SGU skett inom programmets 
budgetram under april-juni 2005 som ett uppdrag till Dahméninstitutet. Arbetet härmed har 
omfattat en enkätundersökning, intervjuer med ett 20-tal personer i företag och 
programledning samt en ”hearing”-dag hos SGU i Uppsala med 20-talet deltagare. 
Utvärderingsgruppens rapport väntas bli tillställd SGU och MinBaS programledning senast 
2005-06-30. 
 

3. Programmets syfte och målsättning 
Det övergripande målet för hela programmet har varit att utveckla en resurssnål, långsiktigt 
hållbar produktion av industriella mineral och bergarter. Företagen har förväntat sig att 
programmet skall leda till att industrins möjligheter till nyetablering och fortsatt 
mineralproduktion främjas samt att förbättrad konkurrenskraft och ökade 
marknadsförutsättningar uppnås. Nedan redovisas av industrin uppställda kvalitativa mål som 
på kort eller lång sikt ska uppnås med hjälp av resultat från programmet.  
 
Kvalitativa mål 
Geologisk information Säkrare produktionsplanering, ökad potential för ny produktion. 
Produktionsteknik Högre produktutbyten, lägre kostnad, högre produktkvalitet. 
Energi Nya produktionsprocesser som ger optimalt energiutnyttjande 
Miljö Bättre tekniskt underlag för miljökonsekvenser, åtgärder mot 

damm,vibration och buller. 
Produkter och marknad Ökad förädling, ökad export och fler arbetstillfällen. Ökad  åter-      

användning av mineralprodukter. 
Samverkan Effektivare utvecklingsarbete genom ökat samarbete mellan 

företag och människor i hela mineralindustrin samt med 
myndigheter och forskningsorgan 

Kompetens Personal med ökat tekniskt och marknadsmässigt kunnande och 
 underlättad rekrytering  
  
Inom ramen för programet har även vissa kvantitativa mål satts upp inom enskilda projekt. 
Däremot är 2.5 år ett för kort tidsspann för att man till fullo ska kunna avläsa resultat i 
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kvantitativa termer för flertalet satsningar. I tidigare programarbete, där väsentligt större 
insatser planerades under en längre tid, listades följande kvantitativa mål som uppnåeliga 
inom en 10-årsperiod från programets start:  

• Materialutbytet ska öka med i genomsnitt minst 5 % i flertalet pågående täktverksamheter 
och fyndigheter, där så är möjligt genom processoptimering. 

 
• Den årliga förbrukningen av naturgrus ska sänkas till nivåer som är relevanta för uppsatta 

miljömål år 2010. 
 
• Användningen av restprodukter från verksamheterna ska öka med 30 %. 
 
• Energiförbrukningen inom MinBaS-branschernas processer ska reduceras med 20 %. 
 
• Saluvärdet för branschens produkter ska sammantaget ha ökat med 20 % genom ökad 

förädling och nya produkter. 
 
• Ett antal nya verksamheter baserade på industriella mineral och bergarter ska startas. 
 

4. Programmets resultat, måluppfyllnad och nytta 
Nedan summeras för hela programmet vilka väsentliga resultat som framkommit, hur god 
måluppfyllnaden varit samt vilken nytta det genomförda programmet anses ha haft för 
berörda industrier och organisationer samt deras medarbetare. 
 

4.1 Ny teknik och kunskap 
En stor ny kunskapsbas har skapats som möjliggör ökad optimering av 
produktionsprocesserna, vilket innebär effektivare produktion, sänkt energiförbrukning, 
bättre tillvaratagande av utbrutna material och bättre arbetsmiljö, t ex minskade dammutsläpp. 
Modern informationsteknologi har använts för att skapa modeller av olika processteg till gagn 
för automatiserad driftövervakning och utformning av nya utrustningar. Kunskaperna har 
dokumenterats i form av handböcker, CD-skivor m fl lätt tillgängliga underlag. De har spritts 
till deltagarna och andra potentiella användare genom seminarier, kurser och 
informationsmöten.      

 

En viktig materialdatabas har skapats som på sikt möjliggör ett bättre utnyttjande av 
restfraktioner av mineral och återvunna mineralprodukter inom anpassning/avslutning av 
deponier. Kunskap har byggts upp rörande olika mineral och restprodukters användbarhet 
som filter i olika vattenreningsapplikationer. Flera steg har tagits på vägen mot att ersätta 
naturgruset med krossmaterial som basmaterial i betong, vilket tillfört industrin nya 
kunskaper om analysteknik, kvalitetssäkring och skillnader i olika betongmassors reologiska 
egenskaper beroende på ballastens kvalitet. – Programmet har också givit utrymme för tidig 
implementering av nya EU-standarder för bergmaterial och natursten, vilket anses komma att 
bli till en konkurrensmässig fördel för företagen.  
 
En särskild styrka i samarbetsprojekt där både forskare och företag medverkat har varit 
möjligheten att testa framkomna laboratorieresultat/-modeller genom praktiska försök i 
driftsanläggningar. 
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De tekniska undersökningar som utförts i syfte att möjliggöra en framtida start av produktion i 
kända fyndigheter av attraktiva industrimineral, såsom högren grafit, superren kvarts och 
magnesit har givit de deltagande småföretagen värdefulla underlag för utveckling av de 
reningsprocesser och produktkvaliteter som fordras för internationell konkurrenskraft. 
Marknadsstudier inom Europa utförda parallellt med teknikutvecklingen inom projekten har 
givit önskade underlag för bedömning av respektive produkts potential att möta kundkraven. – 
Övriga projekt kring industrimineral har klarlagt förutsättningarna för ett miljövänligt sätt att 
tillvarata begagnade industrisyror respektive byta frekventa långväga biltransporter mot 
järnvägs-dito. 
 
Projekten inom naturstenssektorn har inneburit att kunskaper om stenmaterialens 
egenskaper och användning som byggmaterial framtagits och sammanställts i handböcker 
på bildband och film. Detta har givit underlag för en betydande kursverksamhet riktad till 
arkitekter, byggmästare, fastighetsägare, m fl kundkategorier om såväl applicering som 
skötsel av stenprodukterna. Härigenom har också skapats en modell för implementering av 
kunskaper inom en viss målgrupp samt ett värdefullt, aktuellt undervisningsmaterial för olika 
skolnivåer. – De först avslutade delprojekten har redan kommit till klart dokumenterad nytta i 
praktiken. – För stenindustrin har MinBaS-programmet också varit en draghjälp till regionala 
satsningar och deltagande i två EU-projekt. 
 

4.2 Kontaktskapande 
Inom samtliga programområden har man konstaterat att projektarbetena lett till avsevärt 
ökade, ”gränsöverskridande” kontakter dels mellan företagen i de olika delbranscherna, dels 
mellan företagen och universiteten/högskolorna och instituten. Den process i detta avseende 
som inleddes vid utarbetandet av programförslagen åren 2000-2002 har i allra högsta grad 
förverkligats nu. Samarbetena innebär att erfarenheter av tekniska problemlösningar inom en 
delbransch/ett företag har kunnat överföras och appliceras i andra delbranscher/företag. 
Forskarna har haft en viktig roll genom att de i kraft av sina teoretiska kunskaper kunnat 
skapa mer eller mindre generella modeller av ett processförlopp. 
 
Befintliga kontaktvägar och nätverk har i flera fall fått nya förgreningar inom och utom 
landet, exempelvis mellan medverkande i andra FoU-program vid universitet och högskolor, 
och motsvarande verksamheter utomlands, särskilt inom Norden. För de mindre företagen har 
ökade möjligheter givits till kontakter med större företag och forskarvärlden. Även 
kontakterna med myndigheter på alla nivåer har breddats och fördjupats.  
 

4.3 Organisation 
Erfarenheterna av det organisatoriska upplägget för MinBaS-programmets genomförande är 
mycket goda. Det valda upplägget har fungerat effektivt och med låga administrativa 
kostnader. Programmet har givit deltagande organisationer och företag värdefulla erfarenheter 
för samverkan mellan delbranscher i ett fortsatt, effektivt utvecklingsarbete inom 
mineralindustrin. – Inom styrelsen har representanterna från de tre ansvariga organisationerna, 
utöver den kontinuerliga uppföljningen av programmet, satt sig in i och diskuterat frågor 
kring mineralindustrins utbildningsbehov, samhällsinformation om mineralindustrins villkor 
och nya strukturer inom den offentligt stödda tekniskt inriktade forskningen i Sverige.  
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Ett ytterligare resultat av det gemensamma arbetet inom styrgrupper och styrelse är det 
framlagda förslaget till fortsatt forsknings- och utvecklingsarbete inom mineralindustrin, 
”MinBaS II”.  
 

4.4 Regionala samarbeten 
MinBas styrelse har starkt drivit frågan om regional koppling i projekten. Ledamöter i 
MinBaS styrelse har deltagit i ett antal aktiviteter och möten med Tillväxtdelegationen för 
Västmanland, Värmland och Dalarna. Syftet har varit att koppla MinBaS-arbetet mot 
Tillväxtdelegationens arbete med framtida utvecklingsfrågor för berörda län. MinBaS-
representanter har bl.a. medverkat i en arbetsgrupp för utredning av framtida 
utbildningsbehov i mineralbranscherna. Ordföranden har lett ett seminarium med kommuner, 
företag och SGU i Norberg, då mineralindustrins betydelse i den regionala utvecklingen 
diskuterades, haft möten med verksamheten Bergskraft, intresseföreningen Bergslaget och 
andra initiativ i berörda län samt presenterat förutsättningar för ny produktion av 
industrimineral i samband med evenemanget ”Update Bergslagen, Geology-Exploration-
Mining”. 
 
Främst har ett regionalt samarbete kunnat drivas inom de områden där de små och medelstora 
företagen verkat. Dessa projekt har oftast lättare att väcka intresse hos länsstyrelser och 
kommunala aktörer. Det måste dock till ett mycket långsiktigt arbete för att fullt ut kunna 
nyttja den potential som finns. Tyvärr kan konstateras att tillväxtprogram och industriella 
satsningar som planerats på regional och kommunal nivå oftast inte beaktat potentialen hos 
industrier baserade på mineral och bergarter i sina framtidsvisioner. Dock finns flera lyckade 
exempel på regionala och kommunala samarbeten i MinBaS-programmet.  
 
För stenindustrin har det betytt mycket att man kunnat knyta kontakter för samarbete med och 
stöd från regionala aktörer för att genomföra prioriterade insatser, som ej inrymdes i 
nuvarande MinBaS-program. Aktiviteter har genomförts i region Skåne, i Kalmar län, i 
Bohuslän  och på Gotland, i Norrland och i Bergslagen. Ett projekt rörande inventering av 
natursten och industrimineral på Sveaskogs marker i Norrland och Bergslagen har genomförts 
med regional medfinansiering. Nyligen har ett treårigt utvecklingsprojekt med fokus på 
utbildning startat som ett samarbete mellan stenindustrin och kommunerna, regionen och 
näringslivet i Nordvästra Skåne. SGU har deltagit initialt i planeringsarbetet för denna 
satsning. Under maj 2004 anordnades ett mycket stort evenemang Naturstenstäkter-behov och 
framtida förutsättningar på Öland av Sveriges Stenindustriförbund i samarbete med regionala 
aktörer.  
 
Inom programområde 3 har de enskilda företagen i sina projekt haft en nära kontakt på 
kommunal och regional nivå. Stöd från regionala fonder har utgått till projekten i t ex 
Värmland och Norrbotten. Möjligheter till apatitutvinning från LKABs järnmalmsavfall i 
Kiruna liksom en framtida utvinning av superren kvarts i Arjeplogs kommun är båda av 
kommunal och regional betydelse. I Hälsingland är en anläggning för högren grafit och ett 
återupptagande av produktionen i Woxna-gruvan av vikt för Ovanåkers kommun. I Värmland 
och Filipstads kommun är en vidareutveckling av SMA Svenska Minerals verksamhet och 
Bergsskolans aktiviteter kring magnesitutvinning och processer för industrimineral i 
miljöapplikationer av intresse för Filipstad med omnejd. 
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4.5 Slutsatser 
Sammantaget har måluppfyllnaden inom de allra flesta av MinBaS-programmets tekniskt 
inriktade projekt varit mycket god. Överlag har uppställda planer genomförts fullt ut. Inom ett 
fåtal projekt fick dock av tids- och resursskäl omprioriteringar göras mot mera begränsade 
insatser. Detta gäller även de tänkta insatserna kring utbildning, samhällsinformation och 
regionala klusterbildningar jämförda med vad som avsågs i det ursprungliga, 5-åriga 
programmet.  
 
När det gäller avsikterna att öka kontakter och samarbeten mellan olika kategorier av 
näringsliv och forskning har programmet varit mycket framgångsrikt, vilket kunnat 
konstateras och omvittnas av de allra flesta av deltagarna. 
 
Det kan därmed konstateras att det genomförda utvecklingsarbetet varit till stor nytta för 
flertalet deltagande företag. Vissa av de tekniska framstegen har redan kommit till användning 
i företagen, såsom handböcker, databaser och skötselinstruktioner. Andra resultat förväntas bli 
till nytta de närmaste åren, t ex i samband med nyinvesteringar eller byte av utsliten 
utrustning, syftande till effektivare produktion och bättre produkter under samtidigt 
uppfyllande av kraven på lägre energiförbrukning och bättre miljö. – De nya kontaktvägarna 
och samarbetsformerna förväntas givetvis leda i samma riktning. 
 
I följande delar av denna slutrapport redovisas verksamhet och framkomna resultat inom varje 
programområde för sig. Under rubriken ”Projektbilagor” beskrivs på motsvarande sätt vart 
och ett av de till programområdet hörande projekten. 
 
Bilagor: 
Bilaga 1  Medlemmar i styrelse, styrgrupper   
Bilaga 2      Deltagande företag, universitet, högskolor, institut 
Bilaga 3   Sammanställning av insatser och kostnader  
Bilaga 4  Rapporter och publikationer tillgängliga hos SGU 
Bilaga 5      Seminarier, möten och konferense 
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5. Programområde 1 Optimering av produktionsprocessen 
från täkt till färdig produkt 
 
För att kunna optimera hela produktionsprocessen från losstagning ur berget till färdig 
produkt hos kund krävs kunskap om såväl de geologiska som produktionstekniska 
förutsättningarna i alla delar av processen. 
 
Projektarbetet inom programområdet kan grovt indelas i ”Utveckling av geologiska 
kvalitetsbestämningsmetoder”, ”Utveckling av ny produktionsteknik” och ”Åtgärder mot 
damning”. Arbetet har tagit avstamp i pågående forskning inom relevanta delområden och ett 
nära samarbete förutsätts mellan de olika delprojekten och forskargrupperna inom området. 
 
I och med att MinBaS-programmet förkortades till att omfatta endast 2,5 års tid 
blev det nödvändigt att snabbt starta arbete inom samtliga aktuella projektområden. 
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Produktionskedjan från täkt till färdig produkt 

5.1 Målsättning 
Området har varit riktat mot utveckling av nya geologiska informationsmetoder och ny 
produktionsteknik, främst i form av utveckling av modeller och verktyg för optimering av 
processerna sprängning, krossning och malning. Syftet har varit att på lång sikt åstadkomma 
bättre planeringsverktyg baserade på nya fysikaliska metoder och IT-baserade system samt att 
utveckla nya produktionstekniker som ger en total optimering av fragmenteringen och 
energiutnyttjandet i hela kedjan från sprängning till och med krossning och malning.  
 

5.2 Genomfört arbete 
Nya modeller och mjukvaror har utvecklats, vilka kan användas i industrins 
optimeringsarbete. Några har validerats i industriell skala. Ett omfattande arbete för 
miljöförbättring och energibesparing har skett inom ett projekt för åtgärder mot damning, där 
ett flertal nya tekniker har testats i driftsskala med gott resultat. Arbetet med 
kvalitetsbestämning av berget har varit inriktat på att sammanställa och utvärdera tillgängliga 
undersökningsmetoder. Man har därur velat finna ett begränsat antal parametrar/provvärden, 
vilka kan ligga till grund för optimering av produktionskedjan. 
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Följande projektområden har ingått: 
 
1:0   Planering, resultatspridning, implementering, erfarenhetsutbyte 
1:1   Bergets egenskaper - klassificering ur ett produktionsperspektiv 
1:2   Optimal fragmentering 
1:3   Optimal krossning/siktning 
1:4   Optimal malning 
1:5   Åtgärder mot damning 
 
Område 1:0-1:1 utgörs av arbeten inom högskola eller inom branschorganisationer. 
Område 1:2-1:4 är arbeten där högskoleforskning genomförts i nära samverkan med 
                          industriföretag och där praktisk provning skett vid industrianläggningar.  
Område 1:5 har genomförts i samverkan med mineralindustrins STEM-program och  
                          består av faktasammanställning om damm samt tre praktikfall i industrin. 
 
Inom varje område har ett eller flera delprojekt genomförts. Dessa presenteras utförligare 
i projektbilagorna. 
 
Områdets totala ackumulerade projektkostnader uppgår till 14 Mkr, varav bidraget från 
MinBaS utgjorde 6,1 Mkr. Företagens egna insatser har således uppgått till 8 Mkr, vilket är 
cirka 57 % av totalkostnaden.  
 

5.3 Resultat och måluppfyllnad 
De enskilda projektens bakgrund, syfte och resultat redovisas i projektbilagorna. 
Där listas även utkomna rapporter. Här nedan några gemensamma fakta och kommentarer för 
programområdet: 
 
Inom projektområdet ”Geologisk kvalitetsbestämning” finns nu en översikt över MinBaS-
branschernas nuvarande arbetssätt med fallstudier, en handbok för produktionspersonal samt 
en översikt över lämpliga provningsmetoder. Där finns också en förstudie beträffande ”Tre 
indikatorer för praktisk produktionsoptimering” med förslag till fortsatt forskning. 
 

(a) (b) (c)

(a)+(b) (a)+(b)+(c)(a)+(c)

(a) (b) (c)

(a)+(b) (a)+(b)+(c)(a)+(c)  

Typiska kombinationer av materialmodeller som 
beskriver uppsprickning av berg vid belastning 

 
Ämnesområdet är betydligt mer omfattande än vad MinBaS-organisationen förutsåg 
i starten. Efter vissa avgränsningar har projektet drivits fram till ett användbart material 
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för produktionsförbättring och undervisning.  
 
Förslaget med ”Tre indikatorer” öppnar för ett praktiskt arbetssätt vid bestämning av 
produktionsegenskaper hos berg, men det krävs ett fortsatt arbete innan industriella 
tillämpningar görs. Stor vikt har lagts vid kommunikation och kunskapsutbyte. Projektet har 
öppnat nya kontaktvägar mellan högskolor, industriföretag, tillverkare, konsulter och 
myndigheter. Särskilt uppskattat var det seminarium, som hölls vid Bergsskolan i Filipstad 
hösten 2004. 
 
Inom projektområdet ”Produktionsteknik” har projekt drivits med inriktning mot  
industrins nyckelfrågor om optimering – och därmed förbättrad ekonomi och bättre 
miljövärden.  Projekten inom fragmentering (sprängning), krossning/siktning och malning 
visar alla att det går att finna mer optimala arbetsmetoder genom att förstå processen och 
beskriva den i bättre modeller.  
Sprängningsprojektet har medverkat till en förbättrad modell (Swebrec-modellen), 
som bättre beskriver hela fraktionskurvan vid sprängning, men också givit nya idéer om 
kurvans form vid såväl sprängning som krossning. Den praktiska tillämpningen gäller 
i första hand valet av laddningskoncentration för önskat styckefall, vilket har stor betydelse 
för den fortsatta tillverkningsprocessen i MinBaS-branscherna. 
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Swebrec-funktionen beskriver fraktionskurvan vid sprängning 
 
Krossning/siktnings-projektet består av fortsatt modellering av hela krossanläggningar. 
Modellen har nu också möjligheten att studera ekonomiska utfallet vid olika inställningar hos 
anläggningar. Här finns stora ekonomiska och energimässiga besparingsmöjligheter och under 
hösten 2005 kommer projektet att föras ut till industrin i form av en kurs. 
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Genom ett forskararbete vid Chalmers har en modell ställts upp för optimering av kross- och 
 siktinställningar, kapacitet, slitage, energiåtgång och krossprodukternas kvalitet. 
 
 
 
Malning har studerats som en förstudie och därefter ett praktikfall inom kalkindustrin. 
Resultatet är en förståelse för hur en kvarntyp ska modelleras och därmed ge bästa utfall. 
 
 

 
 
 
Ett försök i driftskala har genomförts hos Nordkalk, Ignaberga med en högtrycksvalskvarn, märke Poittemill 
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Projektet Åtgärder mot damning har inneburit utbyte mellan branscherna, framför allt mellan 
industrimineral och bergmaterial. En ny handbok visar på problemen, men ger också förslag 
till lösningar. För att testa de praktiska möjligheterna har tre fullskalestudier genomförts och 
beskrivits i rapporter, som redovisats vid MinBaS-dagarna. Miljötänkande och ekologiska 
hänsyn har kunnat förenats inom projektet och dessa metoder förutspås att komma till 
användning inom industriföretag. 
 

 
 
Dammbekämpning vid krossanläggning har studerats i praktikfall, ett med tätade övergångar vid bandövergångar, 
ett med skumtillsats i krossmaterialet. 
 
 
Med tanke på den krympta tidplanen måste projektarbetet inom MinBaS betraktas som 
lyckosamt.  Sammanfattningvis gäller för programområde 1 att: 
 

• MinBaS har tillfört kunskap inom områden som är viktiga för industrierna. 
• MinBaS har givit nya kontaktvägar och ett utbyte tvärs över branschgränserna. 
• MinBaS har engagerat många personer från såväl forskarsidan som industrin. 
• MinBaS har vänt sig till både stora och små aktörer. 
• MinBaS har givit internationella kontakter. 

 
Det finns delar av programmet, där man inte nått ända fram. Exempel på detta är: 
 

• Att inom programområde 1 förutsågs ytterligare samverkan mellan delarna i 
processkedjan, dvs en optimering inte bara inom varje delprocess utan arbete med en 
total optimering.   

 
Att föra ut budskapen bland aktörerna kräver alltid mer ansträngning än planerat, vilket 
innebar att  delområde 1:0 förstärktes under programmets gång.  
 
Det kvarstår alltså uppgifter för ett fortsatt MinBaS-program. 
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Projektbilagor område 1 
Projekt 1,0 Planering, resultatspridning, implementering, 
erfarenhetsutbyte 
 
Styrgruppens ordförande: 
Per Murén, NCC Roads AB, Sverige Öst, Box 745, 194 27 UPPLANDS VÄSBY 
Tel: 08-590 049 22; Mobil: 070-535 24 53 
E-post: per.muren@ncc.se 
Programsekreterare: 
Riitta Lindström, Sveriges Bergmaterialindustri, Box 703, 182 17 DANDERYD 
Tel: 08-564 102 28 (SBMI), Tel: 08-790 89 87 (KTH), Mobil: 070 721 41 57 
E-post: riitta.lindstrom@sbmi.org 
 
Projektets mål 
Syftet  med detta projekt  har varit att vara samlande och förmedlande för arbetet i de övriga 
forskningsprojekten nedan. Här samlas också information för MinBaS’ ledning och för 
rapporteringen till SGU. 
 
Genomfört arbete och resultat 
• Styrgruppsmöten – 7 protokollförda möten där dagsläget och planeringen för varje 

projekt redovisats. Här har också kontroll av den ekonomiska redovisningen och beslut 
om tilldelningen av projekt-medel ingått. 

 
• MinBaS-dagar  2003 och 2004, där hela MinBaS-programmet presenterats och där 

intressanta resultat visats. Dagarnas innehåll finns presenterat som 2 rapporter. 
Deltagarantalet har varit 80-90 personer. 

 
• Presentationer och publicering av MinBaS 

Hemsidorna hos MinFo www.minfo.se och SBMI www.sbmi.org  innehåller 
information.   
Konferens i Mineralteknik, Luleå 3-4 febr 2004 – presentation av MinBaS.  
BK - Bergsprängningskommitténs diskussionsmöte 2004 – presentation av MinBaS. 

 
• Internationella kontakter  

NESMI - Arbetet inom europeiska nätverket NESMI har presenterats för MinBaS.  
ICAR - Den amerikanska organisationen ICAR har kontaktats och litteratur har 
anskaffats för avstämning med våra egna projekt.   
”10th Nordic Aggregate Research Conference i Tampere, Finland” har bevakats och 
rapporterats.  
”UNBAR 6 –International symposium, Nottingham University” har bevakats och 
rapporterats. 

 
Inom projekt 1:0 slutfördes också en påbörjad kartläggning inom bergmaterialindustrin, som  
redovisades i en teknisk rapport från Luleå Tekniska Universitet.  Här visas dagens teknologi  
och produktionshjälpmedel för hela kedjan från täkt till användning av materialen. 
Detta är ett utmärkt stöd för produktionsplanering och undervisning och innehåller mängder 
av referenser. 
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Dokumentation: 
• Teknisk rapport 2003:03, ISSN 1402-1536, ISRN LTU-TR 03/3 SE, Kartläggning av teknologi och 

ingenjörshjälpmedel för bergmaterialproduktion, Eva Johansson, Inst. för Väg- och vattenbyggnad, 
Avd för Bergteknik, Luleå tekniska universitet 

 
 

Projekt 1,11 Sammanställning av metoder för beskrivning, provning 
och klassificering av berg 
 
Projektledare 
Per-Arne Lindqvist, LTU, Avd för Bergteknik, 971 87 Luleå 
Tel:  0920-491457 ,  e-post: Per-Arne.Lindqvist@ce.luth.se 
 
Bakgrund och syfte 
Då man betraktar produktionsprocessen som en kedja från losstagning ur berget till färdig 
produkt hos kund, krävs kunskap om såväl de geologiska som de produktionstekniska 
förutsättningarna för att kunna optimera hela produktionskedjan. En viktig del i arbetet med 
optimeringen är att försöka koppla samman den kännedom som finns beträffande 
mineralens/bergarternas beteende i enskilda processteg till en helhetssyn genom 
produktionens samtliga länkar. En bergartskaraktärisering ur produktionsperspektiv syftar 
således till att välja/utveckla metoder för att, i vid mening, beskriva berget med hänsyn till 
alla produktionssteg. Studiens syfte var att sammanställa metoder för beskrivning, provning 
samt klassificering av berg och därmed få ett perspektiv över tillgängliga provningsmetoder 
samt ett brett underlag av information.  
 
Genomfört arbete och resultat 
Rapporten omfattar i första hand svenska och europeiska officiella standarder, men även 
internationella samt nationella standarder från andra länder förekommer. En del övriga 
metoder såsom metodbeskrivningar, icke-officiella standarder och andra kompletterande 
metoder för beskrivning av berg finns också inbegripna i översikten. I fråga om 
industrimineral begränsades studien till exempel på produkt- och provningsstandarder samt 
generellt gällande metoder som definierar viktiga egenskaper för enhetsoperationerna. 
Eftersom provningsmetoderna inom området för bergmaterial är förhållandevis tydligt 
avgränsade, inkluderar sammanställningen de flesta metoder med relevans för svensk 
bergmaterialproduktion. Med avseende på natursten redovisas främst produktstandarder samt 
provningsstandarder som definierar fysikaliska egenskaper. Arbetet bygger huvudsakligen på 
datainsamling genom litteraturstudier och intervjuer. Insamlad fakta har dokumenterats, 
sammanställts, analyserats samt indelats med utgångspunkt från bransch, metodgrupp, 
metodens användning eller syfte, materialegenskap liksom metodens egenskap. 
Resultatet redovisas som en lättöverskådlig, tabellutformad metodöversikt. 
Sammanställningen är framställd med indelning efter bransch och med hänsyn till 
metodgrupp, det vill säga officiella standarder eller övriga metoder. En analys har genomförts 
i syfte att få bättre förståelse för metodernas karaktärer och egenskaper. Med anledning därav 
har en metodgruppering enligt olika kriterier utarbetats och beskrivits. 
 
Nyttan 
Sammanställningen utgör grunden till vidare arbete inom karaktärisering av bergets 
egenskaper för effektivare produktion av bergmaterial. Dokumentet bör även kunna fungera 
som en praktisk metodöversikt för direkt användning i produktionen. 
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Dokumentation 
• MinBaS rapport 1:1, november 2003. Sammanställning av metoder för beskrivning, provning och 

klassificering av berg, Eva Johansson, Per-Arne Lindqvist, LTU, Inst för Bergteknik 
 
 

Projekt 1,12 Bergets egenskaper för produktionsoptimering 
 
Projektledare 
Per-Arne Lindqvist, LTU, Avd för Bergteknik, 971 87 Luleå 
Tel:  0920-491457 , e-post: Per-Arne.Lindqvist@ce.luth.se 
 
Bakgrund och syfte 
I kedjan från det intakta berget till färdig produkt krävs kunskap om såväl geologiska som 
produktionstekniska förutsättningar för att kunna optimera ingående processer och hela 
produktionskedjan. I detta projekt har de geologiska förutsättningarna för att uppnå en 
effektiv produktion av bergmaterial studerats. Syftet har varit kartläggning av hjälpmedel som 
används idag i företagen för att beskriva och prova bergets geologiska egenskaper för 
användning vid produktionsoptimering inom mineral-, bergmaterial- och stenindustrin. Därtill 
har projektet syftat till att genom informations- och kunskapsutbyte öka förståelsen för hur de 
geologiska förutsättningarna inverkar på produktionen och slutprodukterna. Avslutande 
arbeten inom projektet är riktade mot utveckling av ett geologiskt klassningssystem för 
bergarter och mineral, vilket kan användas för produktionsoptimering. Systemet baseras på 
klassning av bergets geologiska egenskaper med tre indikatorer (hårdhet, seghet, skutighet). 
Syftet var att utreda vilka möjligheter det finns  att hitta enkla driftsmetoder (mikroskopering, 
fysikaliska metoder etc.) för att kunna klassa materialen inom de tre indikatorområdena.  
 
Genomfört arbete och resultat 
Arbetet har redovisats i fyra delrapporter. 
Delrapport 1 – Kartläggning av produktionsoptimering, studiebesök och fallstudier  
Detta ger en god bild av hur branschen beskriver berg, hur olika produktionsställen använder 
geologisk kunskap och hur kunskap förmedlas. Speciellt språkbruket ägnades 
uppmärksamhet.  Arbetssättet med studiebesök och fallstudier har givit en mängd nyttiga 
tvärkontakter (LuTU, SGU, SP, Chalmers, Sandvik, NCC, Swerock mfl). 
Delrapport 2 – Bergets inverkan på praktisk produktionsplanering 
Här är resultatet en handbok, som främst vänder sig till företagens personal och till utbildning 
av branschpersonal. Grundläggande begrepp förklaras och samband mellan bergegenskaper 
och produktion klargörs. SBMI har förklarat sig villig att använda underlaget i sin 
branschutbildning. 
 
Delrapport 3 – Metoder för design och simulering vid produktionsplanering. 
Detta är en sammanställning av användbara verktyg för produktionsförbättringar samt 
rekommendationer för framtida forskning. I redovisningen ligger tonvikten på beskrivning av 
provningsmetoder och andra metoder att karaktärisera berg snarare än på modeller och 
formler. 
Delrapport 4 – Tre indikatorer för praktisk produktionsoptimering – förstudie. 
Här utvecklas en idé om att beskriva berg med tre begrepp: hårdhet, seghet och 
fragmenterbarhet. Tanken är att i en framtid finna lämpliga och fältmässiga mätmetoder för 
att beskriva dessa och därav kunna förutsäga materialens produktionsegenskaper. Synsättet 
stöds av både teoretiska fakta och provningsmetoder, som används idag. Även i denna 
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delrapport finns ett förslag till framtida forskningsprogram. Förslaget att använda tre 
bergegenskaper (indikatorer) för praktisk produktionsoptimering kommer direkt till nytta 
genom att språkbruk och iakttagelseförmåga förbättras. 
 
Nyttan 
Forskningen har gett en god överblick av nuvarande situation beträffande optimering i 
produktionen, vilka modeller och testmetoder som används vid design och simulering och 
beträffande pågående forskning. Genom projektet har kompetensuppbyggnad skett hos 
genomförande forskningsorganisation, hos övriga deltagare i projektet och bland övriga 
deltagare i programmet. Projektet har bidragit till ett förbättrat kontaktnät mellan forskare och 
mellan industri och forskning. Förslaget att introducera bergegenskaperna hårdhet, seghet och 
fragmenterbarhet för produktionsoptimering är nytt liksom begreppet fragmenterbarhet. 
Användning av benämningarna som sådana kommer att bidra till förbättrad kommunikation 
och bättre produktionsoptimering genom att nuvarande erfarenheter kan klargöras och 
förmedlas. Utveckling och införande av enkla mätmetoder i produktionen kommer att skapa 
mycket goda förutsättningar för effektiv, daglig, praktisk produktionsoptimering. 
 
Dokumentation 

• MinBaS rapport nr 1:4, november 2004. Delrapport 1, Kartläggning av produktionsoptimering - 
Studiebesök och fallstudier, Eva Johansson, Per-Arne Lindqvist, Bergteknik, Luleå tekniska 
universitet  

• MinBaS rapport nr 1:7, maj 2005, Delrapport 2, Bergets inverkan på praktisk 
produktionsoptimering, Per-Arne Lindqqvist, Eva Johansson, Bergteknik, Luleå tekniska universitet. 

• MinBaS rapport nr 1:8, maj 2005, Delrapport 3, Metoder för design och simulering vid 
produktionsoptimering, Per-Arne Lindqqvist, Eva Johansson, Bergteknik, Luleå tekniska universitet 

• MinBaS rapport nr 1:9, maj 2005, Delrapport 4, Tre indikatorer för praktisk 
produktionsoptimering, Per-Arne Lindqqvist, Shao-Quan Kou, Bergteknik, Luleå tekniska universitet  

 
 

Projekt 1,21 Generering av finandel vid pallsprängning 
 
Kontaktperson 
Victoria Svahn, SIG, 581 93 Linköping 
Tel: 031-778 65 68, e-post: victoria.svahn@swedgeo.se 
 
Bakgrund och syfte 
Många bergtäkter i Sverige har önskemål om förbättrat styckefall vid sprängning för att kunna 
öka kvalitén på sina produkter. Till stor del beror problemen på för stor andel fint material 
efter krossen. Att uppkrossning närmast borrhål skulle vara en stor källa till finandel är 
allmänt accepterat men ännu ej egentligen bevisat. Syftet för projektet var att fastställa olika 
källors bidrag till finandelen vid sprängning samt att minska dessa.  
Genomförande och resultat 
Mindre sprängningar i modellskala utfördes inom projektet. Sprängningarna utfördes i 
pigmenterat bruk för att göra det möjligt att spåra varje fraktions ursprung. En kortare studie 
om huruvida bruk som modellmaterial skulle kunna användas för bergsprängningsändamål 
gjordes.  
 
Modellförsöken visar att uppkrossningen kring ett borrhål genererar en betydande del av 
finandelen. Eftersom försöken inte utfördes i full skala och i berg är det svårt att säga exakt 
hur mycket men trenden är tydlig. Utöver denna fragmenteringsmekanism visar försöken även 
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på en annan, ”generell”, finandelskälla som är oberoende av materialets lokalisering i pallen. 
Vid en närmare analys verkar mängden finandel vara relaterad till avståndet till en fri yta, 
borrhålets radie och en platsspecifik konstant. 
 
Resultaten från modellförsöken testades på sex salvor som skjutits i en blockstenstäkt i 
Halland. Sprängningarna syftade till att försöka korrelera mängden finandel med borrhålens 
diametrar. Alla salvor hade samma specifika laddning. Om den funna ekvationen från 
modellförsöken användes på salvorna visade detta att någon egentlig skillnad i 
fragmenteringen inte skulle finnas. Detta överensstämde för de tre sista salvorna, men lite 
sämre för de tre första. För salvorna räknades även den nybildade specifika ytan fram och 
denna relaterades till den tillförda specifika energin. Det var dock svårt att se något entydigt 
samband mellan de två faktorerna eftersom den specifika laddningen, och därmed den 
tillförda energin per volymenhet, varit så gott som konstant. Slutsatsen av de utförda försöken 
visar att borrhålsdiametern inte påverkar fragmenteringen om den specifika energin och 
relationen mellan avståndet till en fri yta och borrhålets radie är desamma, förutsatt att 
sprängförhållandena är jämförbara. 
 
Nyttan 
En förbättrat styckefall vid sprängning kan resultera i ökad kvalité på bergmaterialprodukter 
med minskad andel finmaterial. 
 
Dokumentation 

• Licentiatavhandling rapport A 104 ISSN 1104-9839, februari 2003, Generering av finandel vid 
pallsprängning, Generation of fines in bench blasting, Victoria Svahn, CTH  

• SveBeFo rapport 60, ISSN 1104-1773, ISRN SVEBEFO-R-60-SE, oktober 2003, Fragmentering i 
bergtäkter, Mats Olsson, Victoria Svahn, Finn Ouchterlony, Ingvar Bergqvist, SveBeFo/Swebrec  

 
 

Projekt 1,22 Optimal fragmentering i krosstäkter 
 
MinFo proj P2000-10 Sprängningens inverkan på styckefallet 
 
Projektledare  
Finn Ouchterlony, SWEBREC vid LUT, Tfn: +46-8-6922293, fax: +46-8-6511364,  
e-post: finn.ouchterlony@svebefo.se 
 
 
Bakgrund och syfte 
Syftet var att presentera samlad kunskap om sprängningens inverkan på styckefallet och 
egenskaperna hos det lossprängda materialet för att därigenom kunna bedöma möjligheterna 
att optimera energiförbrukningen i kedjan sprängning-krossning-malning av mineral. Studien 
skulle också ligga till grund för försök i full skala där sprängningens inverkan på 
fragmenteringen skulle studeras och sprängmodellerna valideras. Kross- och malbarhetstester 
skulle genomföras på material från fältförsök för att bedöma inverkan av sprängningen på de 
efterföljande nedbrytningsstegen.  
 
Genomfört arbete och resultat 
En omfattande sprängteknisk state- of the art studie har genomförts. Studien bygger på en 
bearbetning av resultat av nationella och internationella forsknings- och utvecklingsarbeten. 
Den omfattande state of the art studien ger en mycket värdefull kunskapsuppbyggnad om de 
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sprängtekniska modellernas möjligheter att styra fragmenteringen och vilka resultat som 
kunnat detekteras i praktiken. Studien påvisar också möjligheterna till energibesparing i 
efterföljande krossnings- och malningssteg. En aktuell analys har erhållits av moderna 
metoder att mäta styckefallet i sprängsalvorna. Studien kommer att få stor spridning genom 
att den planeras ingå som en del av en handbok rörande sprängning, vilken utarbetas inom 
ramen för ett EU- projekt där SWEBREC deltar. Med studien som grund har genomförts en 
sprängteknisk studie i fältskala i Swerocks bergtäkt i Vändle. Sprängsalvornas specifika 
laddning har varierats i två salvor och ett omfattande provtagnings- och uppsiktningsarbete 
har genomförts av sprängsalvorna.  Inverkan av sprängningen på fragmenteringen har 
utvärderats och sprängmodellerna validerats. Kross- och malbarherstester har utförts på 
material från fältförsöken. Resultaten visar att styckefallskurvorna efter sprängning kan 
byggas av tillgängliga data och verkar följa Swebrec-funktionen väl. Bildanalysen gav 
annorlunda resultat än siktning. Primärkrossens bidrog ungefär med lika mycket finmaterial -
32 mm som sprängningen. 
Nyttan 
Arbetet visar att fragmenteringsmodellerna är användbara för bedömning av styckefallet och 
detta har verifierats i fältförsök. Det finns god chans att utveckla användbara verktyg för 
industrin som bör kunna användas mer allmänt inom loppet av något år om utvecklingsarbetet 
kan fortsätta.  
Den stora potentialen av optimering i energikedjan ligger i att ökad laddningsintensitet i 
sprängningen ger en förändrad styckefallsfördelning till krossningssteget. Genom att mer fint 
material produceras åtgår mindre krossenergi för att framställa samma mängd slutprodukt.  
Utvecklingen av användbara mätmetoder, som bildanalys, för mer korrekta bestämningar av 
styckestorleksfördelningen i sprängsalvorna, kommer dock förmodligen att kräva ett mer 
omfattande utvecklingsarbete innan de är klara för applikation mer generellt i industrin. För 
begränsade uppgifter som kontroll av skutmängd kan en sådan applikation kanske ske 
tidigare.  
 
Dokumentation 

• MinFo rapport P2000-10:2 SWEBREC, Dec 2003, Influence of blasting on the size of distribution of 
muck pile fragments, a state –of –the art review, Finn Ouchterlony, SWEBREC, Luleå tekniska 
universitet 

• Lägesrapportering Optimal fragmentering i krosstäkter, Fältförsök i Vändletäkten, februari 2005, 
Finn Ouchterlony, SWEBREC.  

• MinBaS delrapport, April 2005, Formbetingad krossning i single particle breakage försök samt 
energimätning vid krossning, Per Svedensten,  Erik Hulthén, Tillämpad mekanik, Chalmers tekniska 
högskola. 

• MinBaS rapport nr 1:11, Slutrapport (obs! utkommer augusti 2005), Optimal fragmentering i 
krosstäkter, Fältförsök i Vändletäkten, Finn Ouchterlony, Mats Olsson, Ulf Nyberg och Greg Potts, 
Swebrec, Swedish Blasting Research Centre vid LTU 

 
 

Projekt 1,31 Utformning och drift av krossanläggningar 
 
Projektledare 
Magnus Evertsson, Inst. för Maskin och Fordonssystem, Chalmers tekniska högskola  
Utförare: 
Per Svedensten, Inst. för Maskin och Fordonssystem, Chalmers tekniska högskola 
Tel: 031-772 13 72, e-post: per.svedensten@me.chalmers.se 
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Bakgrund och syfte 
Krossanläggningar används både av ballast- och mineralindustrin för att krossa och sortera 
bergmaterial och malmer. Idag används observationer, tumregler och experiment för att ställa 
in krossanläggningar. Dessa är tidsödande och svåra metoder att använda för att optimera 
anläggningar. Datorsimulering och optimering kan användas för att förbättra en 
krossanläggnings prestanda. Projektet syftade till att ge riktlinjer och anvisningar för hur en 
krossanläggning på bästa sätt kan utformas och drivas för att möta en varierande 
kundefterfrågan. Utbytet av färdigt material förväntas öka samtidigt som energiåtgången 
minskas. Därmed minskar produktionskostnaden. 
 
Genomfört arbete och resultat 
Arbetet avslutades den 12 maj 2004 med ett licentiatseminarium vid Chalmers tekniska 
högskola. 
Projektet har fokuserat på modellering, datorsimulering och optimering av krossanläggningar. 
Anläggningens utformning har betraktats som given då arbetet till största delen var 
koncentrerat på befintliga anläggningar. I projektet har en ny metod för att optimera 
krossanläggningar utvecklats. Denna innefattar både tekniska och ekonomiska aspekter. 
Förutom att prediktera utfall hanterar de utvecklade tekniska modellerna också slitaget i 
anläggningen vilket inte har gjorts tidigare. Detta möjliggör samtidig optimering av 
parametrar och slitagetoleranser i anläggningen. För att finna den optimala inställningen av 
anläggningen har två olika typer av optimeringsalgoritmer används: genetic evolutionary 
algorithm with local search och probabilistic global search Lausanne. 
Den ekonomiska modell som använts inkluderar produktionskostnader för alla produkter och 
inkomsterna från försäljning. Att inkludera ekonomiska aspekter i modellen har visat sig vara 
mycket kraftfullt och ger en koppling mellan tekniska och ekonomiska frågorna i en 
anläggning. Optimeringen tar även hänsyn till kundkrav på samtliga producerade produkter. 
Förutsättningen för optimering är att kundkraven aldrig får överskridas oberoende av slitaget 
på slitgodset.  
 
Nyttan 
Resultaten från optimeringen visar att den utvecklade metoderna går att använda för att 
optimera olika typer av krossanläggningar. De ger också viktiga insikter i hur 
krossanläggningar påverkas av slitage och vilka krav som måste ställas för att erhålla en 
process som producerar produkter med rätt kvalitet. 
 
Resultaten från forskningen har implementerats i en nyutvecklad programvara. Programvaran 
har ett grafiskt gränssnitt och är utvecklad i Microsoft Visual C++, den går med andra ord att 
köra i en Windows-miljö. Programvaran kan användas för att anpassa produktionen i en 
krossanläggning så att den på bästa sätt kan tillfredställa en rådande marknadssituation. 
Programvaran kan även användas för projektering av anläggningar. Genom att modellera 
några anläggningar kan dessa jämföras på respektive anläggnings topprestanda. Utbildning är 
också ett område där programvaran kan komma till nytta. Den kan ge värdefulla insikter i hur 
de olika delarna i anläggningen samverkar och hur de skall användas på bästa sätt.  
 
Dokumentation 

• Lic.thesis, maj 2004, Simulation and Optimisation of Crushing Plant Performance, Per Svedensten, 
Dept of Machine And Vehicle Systems, Chalmers Univ of Technology, Göteborg, Sweden. 

• MinBaS-rapport nr 1:5, oktober 2004, Simulering och optimering av krossanläggningars prestanda, 
Per Svedensten, Maskin och fordonssystem, Chalmers tekniska högskola, Göteborg, Sverige 

• MinFo rapport nr 10:6, dec 2004, Energimodul i krossanläggningar, Erik Hultén, Chalmers tekniska 
högskola AB, Inst för Maskin och fordonssystem. 
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Projekt 1,32 Sex små projekt: Krossmodell baserad på 
broschyrdata, Slagkrossar, Förenklad siktmodell, Slitagemodell för 
siktar, Komplettering av siktmodell, Kvarnmodell 
 
Projektledare 
Magnus Evertsson, Inst. för Maskin och Fordonssystem, Chalmers tekniska högskola 
Utförare: Magnus Bengtsson och Erik Hulthén, Inst. för Maskin och Fordonssystem, CTH 
Tel: 031-772 58 54, e-post: erik.hulthen@chalmers.se 
 
Bakgrund och syfte 
För att optimeringsprogrammet inom projekt 1:31 skall kunna utnyttjas av en bredare grupp 
användare var det önskvärt att erhålla en enklare och mer användarvänlig version av 
programmet. Projektets syfte var att utveckla enkla delmodeller för främst krossar och siktar 
för att göra optimeringsprogrammet mer tillgängligt för användarna. Programvaruskalet där 
optimeringsalgoritmerna ingår är detsamma vilket medger att användaren kan växla mellan 
olika nivåer av detaljering efter eget önskemål. Programmoduler som utvecklats skall 
möjliggöra att datorstödet kan utvecklas till en tillgänglig, användarvänlig och heltäckande 
programvara för simulering och optimering av produktionsprocesser där krossning, siktning 
och malning ingår. Erhållen kunskap och modeller från de olika projekten skall kunna 
användas fristående i andra projekt om så önskas. 
 
a) Krossmodell baserad på användare- eller broschyrdata 
Med krossmodeller kan man studera hur variationer i krossens geometri, varvtal och slag 
påverkar slutproduktens kornstorleksfördelning, krossens kapacitet, energiförbrukning och 
uppkomna krafter. Målet var att utveckla en lättfattlig och användarvänlig krossmodell för 
tryckande krossar. Användaren lägger själv in ett begränsat antal kornstorleksfördelningar 
som funktion av krossens spalt. Modellerna skall snabbt kunna kalibreras med egna broschyr- 
eller mätdata av användaren. 
b) Modell för slagkrossar: 
Syftet  är utveckling av en liknande modell för slagkrossar som den redan existerande för 
konkrossar. 
 
c) Förenklad siktmodell, Slitagemodell för siktar, Komplettering av siktmodell:  
Syftet var att få fram en snabb och noggrann modell som kan simulera många olika typer av 
siktar: 1-4 antal siktdäck, varierande lutning på däcken och olika typer av siktmedia. 
Slitage i siktar undersöks och modell utvecklas.  
d) Kvarnmodell 
Syftet var en modell som i en optimeringsprogramvara skall kunna prediktera utfall beroende 
på olika designparametrar.  
 
e) MinFos STEM-projekt  Energioptimering vid krossning-Energimodulen  
Syftet med projektet var att undersöka energiåtgången vid en krossanläggnings olika delar. De 
väsentligaste delarna är konkrossar, käftkrossar, bandtransportörer, siktar och lastfordon. 
Detta delprojekt drivs parallellt med MinBaS, men finansieras inte genom MinBaS.  
 
Genomfört arbete och resultat  
Dessa moduler är förbättringar till de redan utvecklade modellerna. 
Tillsammans med projekt 1:31 ger de ökade möjligheter att simulera kross- och 
siktanläggningar. 
 

Slutrapport Utvecklingsprogrammet MinBaS 2003 - 2005-06-30 

mailto:erik.hulthen@chalmers.se


41 

Nyttan 
Värdet för industrin ligger i kundanpassat utfall av produktionen, mindre spillprodukter och 
en lägre energikonsumtion.  Man kan beräkna att varje % produktionsförbättring enbart inom 
bergmaterialsidan ger ca 30 Mkr/år.  
 
Dokumentation  

• MinBaS delprojekt 1,32 rapport nr 1:10, Slutrapport, 6 st små projekt inom optimal krossning, 
siktning och malning. Magnus Evertsson, Erik Hulthén, Magnus Bengtsson, Per Svedensten, Inst för 
tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola 

 
 

Projekt 1,41 och 1,42 Inventering av matematiska modeller för 
simulering samt kommersiellt tillgängliga simulatorer för malning 
 
Projektledare 
Professor Eric Forssberg, Avd för mineralteknik, Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå 
Tel 0920-491 311, e-post Eric.Forssberg@km.luth.se 
 
Bakgrund och syfte 
Syftet var att i en inledande studie inventera tillgängliga modeller och simulatorer för främst 
malningssteget, men också programvaror som gör det möjligt att optimera hela kedjan 
sprängning - krossning - malning. I ett efterföljande arbete skulle fördjupade kontakter tas 
med internationella forskargrupper och leverantörer för att ge underlag för valideringstester i 
driftsskala av simulerings-modeller för ett antal olika kvarntyper. Ett test i en 
industrianläggning genomfördes för att testa en utvald kvarnmodel. Syftet har varit att 
utvärdera en modell för högtryckskvarnar och dess användbarhet i industriell skala. 
 
Genomfört arbete och resultat 
En inventeringsstudie har genomförts av tillgängliga modeller och programvaror för malning 
och energioptimering i hela nedbrytningskedjan. Ett uppföljande arbete kring modellverktyg 
för olika kvarntyper har utförts på plats i Australien i samarbete med forskare vid instituten 
CSIRO och Julius Kruttschnitt och leverantörer av simuleringsverktyg. Ett försök i driftskala 
har genomförts hos Nordkalk, Ignaberga under december 2004 –jan 2005. Anläggningen 
producerar mald kalksten i en högtrycksvalskvarn, märke Poittemill. Vid försöken varierades 
tryck, varvtal och ingående partikelstorlek. Mätvärdena har använts för att utveckla modeller 
för kapacitet, nedmalningsgrad och energieffektivitet. Den modell som framtagits kan 
beskriva genomsättningen för Poitemill vid varierande valstryck och periferihastigheter. 
Studier gjordes också av det material som läckte vid sidan av valsarna. Resultaten visar att en 
grövre produkt erhålles vid ett lägre valstryck och vid lägre periferihastighet. Valstrycket har 
störst betydelse för energieffektiviteten. Den ingående partikelstorleken har liten betydelse. 
Den tillförda energin utnyttjas mest effektivt vid lågt valstryck eller hög periferihastighet. 
Sambandet mellan partikelstorlek för produkten och tillförd energi har etablerats och beskrivs 
i rapporten. 
 
Nyttan 
Den inledande inventeringsstudien ger en god kunskapsuppbyggnad kring utvecklingen av de 
matematiska modellerna för nedbrytning av mineral. Empiriska modeller, såsom Bonds 
ekvation, fysikaliska modeller som Population balance models och numeriska basmodeller 
som diskreta element metoden och modeller baserade på flödesdynamiska modeller 
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behandlas. Studien presenterar också kommersiellt tillgängliga simuleringsverktyg och dess 
användbarhet inom maskinkonstruktion, för processoptimering och analys av mineraltekniska 
processer. Två programvaror har identifierats, som kan användas för att analysera och 
optimera hela nedbrytningskedjan sprängning, krossning och malning. Genom ett samarbete 
med Australien har en djupare kunskap byggts upp kring ett antal modeller som är mogna för 
validering i driftsskala, såsom modeller för högtrycksvalskvarnar, vertikalkvarnar m fl. Den 
genomförda fältstudien kommer att bidra till en vidareutveckling av industriellt användbara 
modeller för högtrycksvalskvarnar, vilket ökar möjligheterna att optimera malprocessen.  
 
Dokumentation 

• MinFo rapport P 2000-10:1, Jan 2003, Simulation and optimisation of a comminution chain from 
mine to mill-A review, Dr Yanmin Wang, Prof. E Forssberg, Luleå University of Technology, Div. of 
Mineral Processing. 

• MinBaS rapport nr 1:2, december 2004, Developments on Optimisation of Grinding in Australia, 
Yanmin Wang, Div. of Mineral Processing, Luleå University of Technology,  

 
• MinBaS rapport nr 1:6, Slutrapport, Prediction of Performance of a Commercial Scale High 

Pressure Roller Mill (Poittemill) in Production of Limestone Powders, Yanmin Wang, Eric 
Forssberg, Div. of Mineral Processing, Luleå University of Technology,  Lars Sunnebo, Anneli Sköld, 
Nordkalk AB.  

 
 

Projekt 1,51 Åtgärder mot damning i mineralindustrin Guide - Bäst 
Tillgänglig Teknik  
 
MinFo projekt P2000-13 
 
Projektledare 
Ing. Anders Lindahl, Mariestadsvägen 51 B, 541 45 Skövde 
Tel 0500-48 30 23 (hem), Mobil 070-21 64 999, e-post anders.lindahl@minmail.net 
 
Bakgrund och syfte 
Det övergripande syftet var att utveckla kostnadseffektiva system och kontrollerbara metoder 
för att minimera damning i mineral- och bergmaterialindustrin och dokumentera ett antal 
viktiga moment inom området åtgärder mot damning och spill och att anvisa användbara 
tekniska lösningar för att minska damningen. Syftet var också att presentera resultaten som en 
rapport/handbok, vilken skall kunna användas inom industrin.  
 
Genomfört arbete och resultat 
Utvalda, nya tekniker har utvärderats i driftskala vid valda produktionsenheter och mätningar 
har genomföras för att bedöma energieffektivitet och dammavskiljningskapacitet. Arbetet har 
bedrivits som en ingenjörsstudie av inhyrd konsult i samarbete med företagen. 
I arbetet med att framställa dokumentation för en guide rörande åtgärder mot 
dammbekämpning har omfattande arbete lags ned på att samla in industriella erfarenheter, 
inventera nya tekniker, sammanställa föreskrifter och mätmetoder. Ett examensarbete 
genomfördes rörande tekniklösningar som används inom bergmaterialindustrin. Huvuddelen 
av arbetet består i en sammanställning av ”Bäst Tillgänglig Teknik ”(BAT-Best Avilable 
Technologies) för åtgärder mot damm och spill i produktionsanläggningar för bergarter och 
mineral. Tekniklösningar för de olika processtegen i produktionskedjan har tagits fram i 
samarbete med leverantörer och mineralproducenterna. Inventeringen täcker 
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produktionskedjan från borrning och sprängning till krossning, siktning, interna transporter, 
lagring och utlastning. 
 
Resultatet av tre olika s.k. Case studies av nya tekniker som genomförts inom projektet 
genom tester i fullstora anläggningar rapporteras separat. Samarbete har skett med MinFos 
STEM-program som finansierat större delen av projektet. 
 
Nyttan 
Resultaten visar att det finns bra tekniklösningar kommersiellt tillängliga. Det finns goda 
möjligheter till kostnadsmässiga och miljömässiga förbättringar i anläggningarna genom att 
införa föreslagna tekniska lösningar för att motverka damm och spill. Arbetet har haft ett 
starkt intresse i industrin och den guide som sammanställts har efterfrågats.  
Som ett komplement till den skrivna dokumentationen planeras uppföljande seminarier för 
företagens personal för att sprida resultaten.  
 
Dokumentation  

• MinFo rapport nr P2000-13:4, Slutrapport MinBas projekt 1,5 Åtgärder mot damning, (obs utkommer 
juli 2005), Åtgärder mot damning vid produktion av bergmaterial och industrimineral - en guide 
till tekniska lösningar, sammanställd av Anders Lindahl, MinFo.  

• CD Rom, juni 2003, Damning i bergtäkter, Jakob Lidén, Ex jobb Berg- o Mineralteknik, Bergsskolan 
i Filipstad 

• Underlagsdokumention Diffus damning i mineralindustrin, MinFo dokumentation från temadag, 24 
maj 2000 

 
 

Projekt 1,51 Case study – Test av skum som dammbekämpning i 
krossanläggning 
 
Delprojekt 4.2.1 MinFo projekt P2000-13 
Projektledare 
Niklas Skoog, Sand & Grus AB Jehander, 428 81 Kållered 
Tfn: 031-86 76 15, Fax: 031-86 77 99, e-post:niklas.skoog@jehander.se 
 
Bakgrund och syfte 
Syftet har varit att finna en tekniklösning för att minska dammet vid produktion och därmed 
minska påverkan på yttre miljön, förbättra arbetsmiljön, att spara energi då filteranläggningar 
kan avlastas/ersättas, minska hanteringen av materialspill och därmed kostnader för städning 
samt reducera vattenförbrukningen i anläggningarna.  
 
Genomfört arbete och resultat 
Ett nyutvecklat system för dammbekämpning med hjälp av besprutning med ett skum har 
utvärderats i industriell skala i Jehanders bergtäkt vid Ludden, Norrköping. Mätningar av 
dammängderna har gjorts före och efter installation och effekterna vid olika typer av väderlek 
och på produkterna har utvärderats.   
Tekniken att med skum bekämpa damning är relativt enkel och kräver endast tillgång till 
vatten med stabilt tryck av 3-4 bar ca 2 liter/ton stenmaterial, tryckluftskapacitet 1800 
liter/minut med 6 bars tryck och en doseringsautomatik och kemikalien som sätts till som 1% 
av vattenflödet. Skumgeneratorn är placerad ca 5 meter från bekämpningspunkten, vanligen 
andra eller tredje krossteget. Skummet agglomererar de fina partiklarna och dessa binds delvis 
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till grövre partiklar. Skumbildaren skulle utgöras av en miljövänlig citrusolja, men även andra 
typer av skumbildare har ingått i försöket. 
 
Projektet startade i samverkan med vald leverantör av skumtekniken, Tomca AS, Norge. 
Tomcas system, valdes inledningsvis pga. av att den prismässigt var fördelaktig. Systemet 
installerades hösten 2003, men visade sig inte medge en god kontroll av skumtillsatsen, 
kemikalien var inte den utlovade etc., varför inga kontrollerade funktionstester kunde 
genomföras med detta system. En annan leverantör inkallades för att kunna slutföra 
undersökningen. Leverantören Biocare ställde en testutrustning till förfogande och en 
funktionstest kunde genomföras med DustFoamtekniken under kontrollerade former i augusti 
2004. Dammätningar utfördes och data rörande kemikalieåtgång och effekter noterades. 
Skumtekniken är användbar i såväl mobila som stationära anläggningar. Det finns inga kända 
effekter på krossprodukterna. Den ringa vattenmängden som tillförs påverkar inte krossning 
och siktning negativt, utan möjligen positivt, då agglomeringen av finpartiklarna motverkar 
igensättning av siktar. Ingen negativ inverkan från kemikalien har inrapporterats på 
arbetsmiljön eller omgivningsmiljön. Säkerhetsblad för DustFoamtekniken visar att de 
uppfyller kraven för redovisning ur hälso- och miljösynpunkt. I rapporten görs också en 
bedömning av produktionsekonomin. Produktionsekonomin påverkas av vilket skumsystem 
och kemikalie som används och hur doseringen kan styras och skumbekämpning appliceras i 
anläggningen.  
 
Nyttan 
Studien visade att skumtekniken omedelbart gav en mycket positiv inverkan. Mätningarna av 
dammängderna visade att med skumtekniken kunde dessa reduceras med 80-95%. 
Räckvidden av dammreduceringseffekten genom produktionsprocessen är betydande. 
Effekten är dock temperatur och avdunstningsberoende och kvarstår inte mer än ett par 
timmar. Skumtekniken är känslig för kyla men med lämpliga arrangemang har i projektet god 
funktion rapporterats ned till – 12o C.  
 
Dokumentation 

• MinFo rapport P2000-13:1, Delprojekt 4.2.1 Test av skum som dammbekämpning i krossanläggning, 
oktober 2004, Slutrapport, Dammbekämpning med Dust Foam skumteknik, Niklas Skoog, 
Sand&Grus AB Jehander, A Lindahl, MinFo  

 
 

Projekt 1,51 Case study – Test av Ion Blast som dammbekämpning i  
krossanläggning för foderkalktillverkning 
 
Delprojekt 4.2.2 MinFo projekt P2000-13 
Projektledare 
Lars Sunnebo, Nordkalk AB, Box 901, 731 29 Köping 
Tel 0221-29 224, e-post:lars.sunnebo@nordkalk.com  
 
Bakgrund och syfte 
Ion Blast ESP är en finländsk metod för rening av industriella avgaser och partikelutsläpp 
samt rening av luft på arbetsplatser, som sägs förbruka väsentligt mindre energi än 
konventionella elektrofilter. Nordkalk AB ville i sin anläggning för foderkalk prova den nya 
tekniken. Projektets syfte var att utvärdera den nya teknikens funktion, inverkan på 
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arbetsmiljön genom dammreduktion, varaktighet, funktion vid alla förekommande 
omgivnings temperaturer samt inverkan på produktionsprocessen. 
 
Genomfört arbete och resultat 
Filtret installerades utomhus i anslutning till produktionslokalen för foderkalk under våren 
2004.  
Arbetet genomfördes i samarbete med företaget som utvecklat filtret. Krossanläggningen, som 
är inrymd i en separat byggnad, består av vibrationsmatare, bandtransportör, en slagkross med 
utmatningsskruv till en bandelevator. Anläggningen går i sluten krets med en sikt på ett 
ovanliggande plan. Ett antal dammkällor identifierades i anläggningen. Förbättrande 
kapslingåtgärder genomfördes för att reducera damm och spill i lokalen före testen av Ion 
Blast filtret. Vid försöken applicerades avsugningpunkter vid identifierade dammkällor och 
kopplades till Ion Blast filtret. Separations-effekten och kvarvarande damning i lokalen mättes 
upp. Studien utfördes under normal produktion med alternativa avsugningsmodeller. 
Mätningar utfördes vid tre tillfällen under totalt 8 dagar. 
 
Ion Blast ESP tekniken bygger på elektrostatisk laddning och uppsamling av fasta partiklar. 
En emissionselektrod är placerad i en cylindrisk behållare. Dammbemängd luft förs in i filtret. 
De laddade dammpartiklarna uppsamlas på enhetens jordade cylindriska vägg och med 
manuellt valt intervall vibreras dessa ned till en bottenkonen för att via slussmatare matas till 
en uppsamlingssäck, vanligen en storsäck. ESP-tekniken är genom enkel installation, 
användbar såväl stationärt som mobilt. Baserat på referensuppgifter kan tekniken betraktas 
som generell. Genom kombination av flera/många sexkantiga celler kan t.ex. vid 
värmekraftverk mycket stora gasmängder renas. 
 
Nyttan 
Resultaten visar att ESP-tekniken ger omedelbart en mycket tydlig positiv inverkan på 
arbetsmiljön inne i lokalen. De i testet uppmätta emissionsvärdena 51 mg/m³, dvs. damm i 
lokalen, har i stort sett sänkts 5-10 gånger. Energimässigt är själva ESP-tekniken förmånlig. 
Den installerade effekten är endast ca 1,2 kW. En beräkning visar dock att den fläkt på 7,5 
kW som krävs för transport av 5000 m³/h dammblandad luft genom ESP-enheten, gör att 
totaleffekten motsvarar nästan ett konventionellt filter. Dock är underhållskostnaden lägre. 
Avskiljningsgraden har i försöken inte varit tillfredsställande. Provet visar att ESP-tekniken 
inte bör installeras i intermittenta processer eftersom den uppenbarligen fungerar 
tillförlitligare i kontinuerlig drift. För korrekt dimensionering måste dammemissionens 
kvantitet och typ fastställas. Baserat på informationerna om aktuell enhet är en IonBlast enhet 
investeringsmässigt dyrare än ett konventionellt filter, men eftersom filtret enligt mätningarna 
är överbelastat, troligtvis mycket dyrare. Om de sannolikt lägre underhållskostnaderna och de 
marginellt lägre energikostnaderna uppväger skillnaderna krävs en större referens.  
Kalkproducenten har därför valt att investera i en inom projektet föreslagen alternativ åtgärd 
med inkapsling och ombyggnation av inmatning och dammutsugning från krossen. Genom att 
byta ut krossens matningslinje till den för processen bäst tillgängliga 
materialhanteringstekniken transportskruvar, kapsla och varaktigt säkerställa 
krossproduktflödet samt reducera övertrycket i slagkrossen till undertryck har arbetsmiljön 
förbättras med nästan 100% samtidigt som städkostnaden minskats.  
 
Dokumentation 

• MinFo rapport P2000-13.2, Delprojekt 4.2.2 Test av Ion Blast som dammbekämpning i 
krossanläggning för foderkalk, februari 2005, Slutrapport, Dammbekämpning med Ion Blast ESP 
teknik, Lars Sunnebo, Nordkalk, Anders Lindahl, MinFo 
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Projekt 1,52 Case study - Ny teknik- mekanisk avskiljning genom ny 
kapsling och bandavskrapning 
 
Projektledare 
Lin Tennung 
NCC Roads, Borås 
Kontaktperson 
Per Murén, NCC Roads, Sverige Öst, Box 745, 194 27 Upplands Väsby, tfn 08- 59004900, Mobil 
070-5352453, e-post per.muren@ncc.se.  
 
Bakgrund och syfte 
Bergtäkten och krossanläggningen hos NCC Ballast AB Borås har med åren genom 
expanderad urbanisering kommit att upplevas som miljöstörande, främst av buller och 
damning. Anläggningen genomför ständigt miljöförbättrande åtgärder. Antalet dammkällor är 
betydande och förbättrad kapslingsteknik, som stöd till befintligt centralfilter var av intresse. 
Syfte var att förbättra den yttre miljön och kunna reducera mängden material som måste 
forslas bort (städning) samt att också kunna reducera vattenförbrukningen vid produktion av 
bergmaterial.  
Genomfört arbete och resultat 
MinFo, A Lindahl, har deltagit aktivt i konstruktion, installation och uppföljning av 
projektarbetet i samarbete med NCCs personal. Anläggningen i Borås tillverkar ett antal 
krossprodukter. Tekniklösningen infördes på en bandomlastning mellan ett fast band och ett 
svängbart upplagsband, vilka transporterar alternativa materialfraktioner 0-18 och 0-32 mm 
med en kapacitet av 50-300 t/timme. Vid denna omlastningspunkt förekom kraftig damning 
och spill.  
 
Ett nytt omlastningsstup, som fungerar för det svängbara bandets alla positioner installerades. 
Bandrensningen utökades med en till tre bandrensare tillsammans med en spilluppsamlande 
skarptransportör. Dammkapslingen utökades och pålastningstratten förlängdes. 
Skraptranportören slavkopplades elektriskt med bandtransportören och försågs med ett 
pausrelä. De genomförda åtgärderna har resulterat i att dammhalten reducerats med ca 66 % 
enligt gjorda dammätningar. Den uppmätta spillreduktionen beräknas till ca 30%. 
 
Nyttan 
Rengöringsbehovet kring omlastningspunkten är numera i princip obefintligt. Anläggning är 
enkel att underhålla och slitdelar kan bytas utan större ingrepp och bekvämt från 
serviceplattformar. Det krävs inget punktfilter för bortsugning av damm med den 
tekniklösning som installerats. Den potentiella energibesparingen för detta ligger i 
storleksordningen 5,5-7m5 kW per timme. Kostnadskalkyl för genomförd tekniklösning 
presenteras i slutrapporten. 
 
Dokumentation 

• MinBaS rapport nr 1:3, Slutrapport, Sept 2004, Delprojekt 4.2.3, MinBaS projekt 1.52, 
Dammkapsling, bandrensning och spilluppsamling för en bandomlastning, Linn Tennung, NCC 
Roads Sv. Sydväst, Anders Lindahl, MinFo 
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6. Programområde 2  Nya användningsområden för 
material från MinBaS branscherna 
 

6.1 Bakgrund 
Utveckling av nya produkter och marknader är centrala områden för MinBaS-branschernas 
företag. Ökande krav på produktkvalitet, applikationsanpassade produkter samt introduktion 
av nya produktstandarder och kontrollmetoder har inneburit att stora utvecklingsresurser 
behöver läggas ned i företagen för att vidareutveckla verksamheten på en konkurrensutsatt 
marknad. Produktutvecklingsarbetet drivs mot mer högvärdiga produkter och ett allt starkare 
samarbete med kunderna för applikationsanpassningen.  
 
Samhällets önskemål om en resurssnål, bärkraftig process för framställning av produkterna 
har skapat ytterligare incitament för att spara och återvinna naturresurser samt minska 
deponibehovet inom den mineralbaserade industrin. För att uppnå detta måste det utvecklas 
nya användnings-områden för material som idag har begränsad användning eller används 
inom mindre kvalificerade applikationer. Metoder och system att förbättra kretslopps-
anpassningen av dagens industriprocesser ingår i detta arbete. Värderingsmodeller som 
beaktar ekonomiska, tekniska samt miljömässiga aspekter bör utarbetas för att kunna 
utvärdera restmaterialens potentiella värde samt miljöpåverkan. 
 

6.2 Målsättning och syfte 
MinBaS-programmet skulle genomföras inom en relativt kort tid, varför det blev nödvändigt 
att prioritera produktutvecklingsprojekt som producenter, kunder och 
forskningsorganisationer ansåg som mest angelägna och där avstamp i arbetet kunde tas i 
tidigare genomförda forskningsarbeten. Det bestämdes att projekten skulle inriktas mot 
produktutveckling och avsättning främst inom marknadsområden som ger ett högre 
förädlingsvärde än de användningar som sker idag. Arbetet skulle omfatta såväl ordinarie 
produktsortiment som de restprodukter som uppstår i produktionen.  
 
Syftet är att långsiktigt skapa förutsättningar för en bättre, främst regional användning av 
MinBaS-företagens produkter i valda konsumentområden samt att öka möjligheterna att 
kombinera materialen för att utveckla nya användningsområden och produkter.  
 
I det inledande planeringsarbetet gjorde industrin en prioritering bland föreslagna 
utvecklingsinsatser, vilken resulterade i att följande två huvudområden valdes ut:  
 
1) Framtida betong 
Bygg- och anläggningsområdet med cementbaserade material och betong är ett viktigt 
marknadsområde för många av MinBaS-branschernas företag och är högprioriterat. Såväl 
medlemsföretagen inom MinFo, främst industrimineralproducenter, som enskilda 
bergmaterialproducenter bedriver egna FoU-arbeten kring ballast och filler i betong. 
Gemensamma projekt har bedrivits inom MinFo i samarbete med Cemenq1 t och 
betonginstitutet – CBI. Inledningsvis beslöts att en detaljerad forskningsplan för olika 
delmoment skulle utarbetas på basis av tidigare forskningsarbeten. Speciell vikt lades vid att i 
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arbetet få med producenter av bergmaterial, cementtillverkare, producenter av filler och 
kunder, dvs. betongtillverkarna.  
 

Syftet med projektarbetet är att långsiktigt skapa förutsättningar för ett mer industriellt 
byggande genom att utveckla nya metoder för att kunna underlätta valet av ballastmaterial och 
anpassa betongen mot önskade gjutningsegenskaper. Ett av regeringens miljömål är en 
minskad användning av naturgrus i framtiden, varför speciell vikt lagts vid att öka 
kunskaperna om användningen av krossad ballast i betong.  
 
Målsättningen har varit att kvantifiera de relevanta partikelegenskaperna hos främst de fina 
ballastfraktionerna och korrelera dessa med de reologiska parametrarna. Med utgångspunkt 
från detta skall man genom olika metoder förbättra de för betong relevanta egenskaperna. 
Denna kunskap skall sedan överföras till betongproportionering och proportioneringsprogram. 
För att få praktisk användning måste det också utvecklas förenklade metoder för 
produktkontroll vid tillverkning av sand från krossat berg. 
 
2) Utveckling av nya produkter och nya användningsområden  
Områdena Material för deponitäckning och Filtermaterial för vattenbehandling valdes att 
utgöra huvudsakliga studieobjekt. Dessa områden hade under genomförda planeringsarbeten 
visat på att betydande volymer av högvärdiga produkter skulle kunna avsättas och det 
bedömdes finnas potential för att utveckla nya marknadsområden, speciellt regionalt, för 
MinBaS- företagens produkter. Det beslöts att projekten skulle inledas med omfattande 
marknadsstudier innan tester av valda material i olika applikationsområden skulle startas.  
 
Målsättningen har varit att belysa marknadsförutsättningarna och kundernas kvalitetskrav på 
kvalificerade material för dessa ändamål och att katalogisera, analysera och testa olika 
material från MinBaS-delbranscherna i olika applikationer. Uppnådda resultat skall kunna 
användas av företagen i det egna produkt- och marknadsföringsarbetet.  
 
Implementering av nya produktstandarder och nya provningsmetoder i bergmaterialindustrin 
bedömdes utgöra ett viktigt komplement i produkt- och marknadsutvecklingsarbetet och 
skulle ingå i programområdets satsningar. En ytterligare målsättning har varit att öka 
kunskaperna om användning av mineraliska restmaterial i nya produkter genom samarbete 
och erfarenhetsutbyte med andra pågående forskningsprogram med likartad inriktning, såsom 
kompetenscentrat Mimer vid Luleå tekniska universitet och Värmeforsks program 
”Miljöriktig användning av energiaskor”. 
 

6.3 Genomfört arbete 
Totalt har nio projekt genomförts, se lista nedan. Några projekt har varit indelade i delprojekt 
som utförts av skilda forskargrupper. Enda avvikelsen mot den initiala verksamhetsplanen är 
att ett planerat projekt rörande Hanterings- och upparbetningsteknik omvärderades av 
styrgruppen. Det ansågs att behoven först måste identifieras i produktutvecklingsprojekten. 
Ingen speciell budget avsattes därför till ett projekt specifikt för Hanterings- och 
upparbetningsteknik. Frågeställningarna inkluderades i produktutvecklingsprojekten, där man 
i studierna söker identifiera vilka eventuella behov som finns av hanterings- och 
upparbetningsteknik för att anpassa materialen i nya applikationsområden.  
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• Projekt 2,0 Planering, resultatspridning, implementering, erfarenhetsutbyte 
• Projekt 2,04 Implementering av CEN-standarder inom bergmaterialindustrin 
 

2,1 Nya användningsområden 
• Projekt 2,11 Mimer 
• Projekt 2,12 Värmeforsk program Askor 
• Projekt 2,13 Täckning av deponier 
• Projekt 2,14 Filtermaterial för vattenbehandling  

2,2 Framtida betong 
• Projekt  2, 21 Framtida betong- Forskningsprogram,  
• Projekt 2,22 Doktorandprojekt Finpartikulära restprodukter som filler i 

cementbaserade material 
• Projekt 2, 23 Framtida betong- Utnyttjande av alternativa ballastmaterial i betong 

 
I arbetet har direkt engagerats forskargrupper vid KTH, SLU, Uppsala Universitet, Chalmers 
tekniska högskola, CBI, SP samt ett antal enskilda forskare och experter. Ett mycket stort 
antal företag har deltagit i projektarbetet, såväl producenter som kunder.  

 

Totalt uppgår områdets ackumulerade projektkostnader till 12,2 miljoner, varav MinBaS-
programmet bidragit med 3,9 miljoner kronor och industrin med 8,3 miljoner kronor. 
Industrins insatser uppgår till drygt 66%.  

 

6.4 Resultat, måluppfyllnad  
De enskilda projektens bakgrund, målsättning, genomfört arbete, resultat och nytta redovisas i 
projektbilagor till område 2, där också utkomna rapporter och annan dokumentation listas.  
 
Samtliga genomförda projekt har uppnått de målsättningar som legat till grund för 
projektarbetet och arbets- och styrgrupperna har godkänt lämnade slut- och delrapporter.  
 
Här nedan sammanfattas några av de uppnådda resultaten 
 
1) Framtida betong 
Målsättningen att klarlägga möjligheterna att använda alternativa ballastmaterial i betong har 
uppfyllts. Ett stort arbete har lagts ned på att klassificera olika bergmaterial och genomföra 
såväl bruksförsök som betongförsök i laboratorie- och full skala. I de genomförda 
delprojekten har hela kedjan av företag deltagit, producenter av bergmaterial-ballast, 
cementtillverkare, fillerleverantörer och betongföretag. Industrin har lämnat ett mycket stort 
bidrag i projektet i form av stora kontantinsatser och eget arbete. 
 
De genomförda försöken visar att man kan använda krossade granitoida bergarter vid 
betongtillverkning, men arbetbarhet och reologi påverkas. Det visade sig att de värden på 
arbetbarhet och reologi som uppmättes på 0-2 materialet distinkt slog igenom på betongen, 
dvs. klarar man 0-2 bruket klarar man kraven på betongen.  
 
Resultaten från betongblandningar i laboratoriet kunde överföras till fabriksblandning.  
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Framtidens betongbroar innehåller nya typer av ballastmaterial 
Ballastens inverkan på betongen är utredd i ett omfattande projektarbete  
 
 
Man kan få fram en godkänd  betong med alla typerna av kross, men vissa krossprodukter 
kräver betydligt mera flytmedel och cement än andra för att få en bra rörlighet. Detta kan 
förutom högre kostnad ställa till med problem med värmeutveckling, krympning etc.  
 
Med hjälp av den analysteknik som utvecklats kan man jämföra kross från olika täkter och få 
en uppfattning om hur krossballasten kommer att fungera i betong. Med utgångspunkt från 
klassificeringen kan man bedöma materialens lämplighet samt göra ekonomiska kalkyler och 
miljöoptimeringar, som man kan ta hänsyn till vid val av täkt. Rutinkontrollmetoder har tagits 
fram där en kombination av konventionella testmetoder används för bedömningen. Denna 
kontroll måste emellertid vara anpassad för den specifika täkten och de problem som denna 
ballast ger vid betongtillverkning.  
 
Tillsats av filler och ny krossnings- och upparbetningsteknik kan förbättra förutsättningarna 
för ballastmaterial som inte har optimala förutsättningar.  
 
Genom att stödja arbetet inom ett doktorandprojekt kring möjligheterna att använda 
restprodukter som filler i betong har man fått ett bra komplement till kunskapsuppbyggnaden 
inom MinBas- projektet.  
 
2) Utveckling av nya produkter och nya användningsområden  
Nya användningsområden har identifierats för MinBaS-branschernas material. Två områden 
har bedömts som speciellt intressanta att vidareutveckla; Material för täckning av deponier 
och Filtermaterial för vattenbehandling. Omfattande marknads- och metodstudier har 
sammanställts för dessa två områden. Dessa belyser såväl potentiella volymer som 
kvalitetskrav på produkterna för olika typer av applikationer samt regelverk, lagar och andra 
marknadspåverkande faktorer.  
 
Ett antal företag har i samarbete med experter och forskare utvecklat en gemensam 
Materialdatabas för sina material för applikation inom anpassning/avslutning av deponier.  
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Materialdatabasen, som nu finns framtagen i en pilotversion, omfattar åtta väl dokumenterade 
material. Den skall nu marknadsföras gemensamt mot kunder och vidareutvecklas inom 
företagsnätverket med fler deltagare och material. 
 

 
Ett verktyg är framtaget för att underlätta valet av material för  anpassning/avslutning av deponier 
- Pilotversion av en Materialdatabas med produkter från MinBaS-företagen 
 
 
Inom området Filtermaterial har tester genomförts såväl i laboratorieskala som i större skala. 
Resultaten har givit ny kunskap om olika minerals möjlighet att användas för vattenrening. 
Mekanismer för avskiljningen i filtren är klarlagda för avskiljning av tungmetaller, fosfor och 
kväve. Industrimineral, slagger och bergkross kan användas för vattenrening med gott resultat 
i många applikationer. Det behövs dock fortsatta arbeten med försök i större skala; t.ex för 
bergkross bör fler materialkombinationer utvärderas. 
 
 

 
 
Användbarheten av mineraliska filtermaterial för behandling av olika typer av vatten har påvisats i projektarbetet 
 
Implementeringen av ny EU-standard för bergmaterial är genomförd med lyckat resultat 
genom det projektarbete som bedrivits med översättningsarbeten och kurser. Två CD skivor 
med de nya standarderna och provningsmetoderna är framtagna och finns till försäljning i 
branschen. Arbetet kommer att fortsätta.  
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Samarbetet med andra nationella program som Mimer och Värmeforsks Askprogram har ökat 
kontaktytorna för företagen mot forskare och andra branscher och också förbättrat kunskapen 
om nya användningsområden för restmaterial genom de rapporter som gjorts tillgängliga. 
 

6.5 Nytta 
• Projektet Framtida betong har givit de deltagande företagen en god grund att stå på 

inför de utmaningar som väntar om naturgrustillgången blir begränsad. Projektet har 
varit till stor nytta för alla inblandade företag. Värdefull kunskap har skapats för såväl 
producenter av bergmaterial som fillerleverantörer och betongtillverkare att 
vidareutveckla sina produkter och därmed förbättra sina marknadsförutsättningar. 
Även maskinleverantörer kan använda resultaten för att marknadsföra nya typer av 
krossutrustning De rutinkontrollmetoder och klassificeringssystem som utvecklats 
underlättar för företagen att i produktionen göra egnabedömningar. Sammantaget har 
detta ökat möjligheterna för såväl bergmaterialproducenter, cement-, och fillerleveran-
törer och betongtillverkare att vidareutveckla sina produkter och därmed förbättra sina 
marknadsförutsättningar.  

 
• Det genomförda projektet Material till deponier har givit deltagande företag en djupare 

kunskap om marknadsförutsättningarna för materialleveranser till 
anpassning/anslutning av deponier. De har fått ett utmärkt verktyg för fortsatt 
marknadsföring genom den omfattande kvalitetsbedömning som gjorts av produkterna 
och tillgången till en utvecklad materialdatabas.  

 
• Marknads och metodstudien kring Filter för vattenrening har ökat företagens kunskap 

om marknadsförutsättningarna.. Det genomförda testarbetet har påvisat potentialen för 
att använda t.ex. finkorniga bergkrossmaterial i långsamfilterapplikationer för rening 
av avloppsvatten eller dagvatten, olika industrimaterials och slaggers potential inom 
vattenreningsområdet för avskiljning av tungmetaller, fosfor och kväve. Förslag har 
också lämnats på inriktningen av företagens framtida utvecklingsarbeten för att öka 
marknadsförutsättningarna för såväl bergkross som skilda industrimineral och slagger 
inom filterområdet. 

 
• Tack vare projektet rörande implementering av ny EU-standard är företagen inom 

Sveriges Bergmaterialindustri väl rustade och ligger bra till i europeisk jämförelse 
med avseende på implementering av Europastandard och CE-märkning. Detta 
förbättrar företagens framtida konkurrenskraft. 

 
• I samtliga projekt har skapats värdefulla nätverk mellan företag och personer i olika 

delbranscher och mellan industrin, forskare och experter av olika slag.  
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Projektbilagor område 2 
 

Projekt 2,0 Planering, resultatspridning, implementering 
erfarenhetsutbyte 
 
Projektledare 
Styrgruppens ordförande 
Hans Erik Gram 
Cementa AB, Box 47328, 100 74 Stockholm 
Tel: 08-625 67 65, Mobil: 070 935 68 78, E-post: hans-erik.gram@cementa.se 
Projektsamordning/ekonomi adminstration/ansvarig kanslifunktion 
Marianne Thomaeus  
MinFo, Box 5501, 114 85 STOCKHOLM 
Tel: 08-783 83 98, Mobil: 070 570 90 66, Fax: 08-678 72 55, e-post: marianne.thomaeus@minfo.se 
 
Målsättning 
Den övergripande målsättningen har varit att med centrala kansliresurser bistå styrgruppen 
och arbetsgrupperna i projektens detaljplanering, projektuppföljning och redovisning samt 
resultatspridning. Inom projektet har också legat uppgiften att sprida information om 
teknikutveckling och pågående FoU-aktiviteter av relevans för området såväl nationellt som 
internationellt samt att  ansvara för programområdets ekonomiska och tekniska redovisning 
gentemot styrelsen och SGU.  
 
Genomfört arbete och resultat 

• Detaljplanering: Ett omfattande arbete lades ned initialt för att i arbetsgrupper 
detaljplanera projekten och i samråd med tilltänkta forskningsutförare och 
medverkande företag utarbeta detaljplaner. Enkäter har genomförts i företagen och 
analyserats för att prioritera utvecklingsinsatserna. 

• Uppföljning och redovisning: Totalt åtta protokollförda styrgruppsmöten och ett 25-
tal arbetsgruppsmöten har genomförts under programtiden. Kvartalsvisa 
lägesrapporteringar har utarbetats till SGU och MinBaS ABs styrelse innefattande 
projektredovisning och ekonomisk uppföljning. Områdets arbete har också redovisats 
två årsrapporter samt föreliggande slutrapport. 

• Resultatspridning/Rapporter: Sammanlagt ett 20-tal del- och slutrapporter samt två 
Årsrapporter har distribuerats i en vidare krets av intressenter.  

• Resultatspridning/Hemsidor: Information om MinBas-programmet och utkomna 
rapporter har gjorts tillgängliga på MinFo och SBMIs hemsidor på Internet.  

• Resultatspridning/Seminarier och konferenser: Resultat från forskningsprojekten 
inom området har presenterats vid två heldagsseminarier, de sk MinBaS-dagarna 2003 
och 2004. Dokumentation från dessa har möten har sammanställts och distribuerats 
bland en stor grupp intressenter i hela Norden. Resultat från enskilda projekt inom 
området har presenterats vid Konferensen i Mineralteknik 2003 och 2004, vid 
Nordiska Ballastforskardagarna och Fabriksbetongföreningsmöten etc. Ett speciellt 
seminarium hölls i anslutning till CBIs informationsdag i mars 2005 där resultat från 
MinBaS- projektet Krossad ballast i betong utgjorde huvudtema.  

• Internationella kontakter: Speciellt har arbetet inom EU:s -forskningsprogram och 
nätverk bevakats och avrapporterats, då främst nätverket NESMI:s arbete med att 
utarbeta framtida forskningsprogram inom mineralområdet . Information har inhämtats 
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kring relevanta delar av den amerikanska organisationen ICARs forskningsarbeten 
inom ballast och betongområdet. 

• Framtidsplanering: Under våren 2004 startade arbetet med planering av ett nytt 
forskningsprogram kallat MinBaS II. Styrgruppen och områdesansvariga har varit 
starkt engagerade i detta arbete. På basis av omfattande enkäter i industrin utarbetades 
förslag till framtida projekt inom området Produktutveckling och Applikationsteknik. 
Dessa ingår i det programförslag som inlämnades till Näringsdepartementet under 
september 2004.  

 
 

Projekt 2,04 Implementering av CEN-standarder inom 
bergmaterialindustrin 
 
Projektledare 
Jan Bida 
Sveriges Bergmaterialindustri, Box 703, 182 17 Danderyd 
Tel: 08-564 102 27, Mobil: 070-673 13 57, e-post jan.bida@sbmi.org, Danderyd 
 
Bakgrund 
Europastandard för ballastprodukter, som infördes i alla EU/EES medlemsstater den  
1 juni 2004, består av 8 produktstandarder för bland annat ballast till betong, asfalt, väg- och 
anläggningsbyggande samt 35 standardiserade provningsmetoder. Merparten av den svenska 
ballastproduktionen och konsumtionen på över 70 Mton berörs av Europastandard och CE-
märkning. Det bedömdes som viktigt för bergmaterialföretagens framtida konkurrenskraft att 
anamma den nya EU-standarden. Då det fanns ett stort behov av insatser i branschen, som en 
förutsättning för framgångsrik implementering av Europastandard för ballastprodukter, 
initierades inom SBMI ett omfattande projektarbete.  
 
Målsättning 
För att stödja implementering av CEN-standarder inom bergmaterialindustrin skulle Sveriges 
Bergmaterialindustri, SBMI i samarbete med Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, SP 
och Swedish Institute of SIS och med stöd av MinBaS ta fram ett utbildningspaket för en 
informations- och utbildningssatsning riktad till producenter, kunder och konsulter.  
 
Genomfört arbete och resultat 
På grund av begränsade medel (150 kkr från MinBaS) har SBMI koncentrerat sig främst på 
översättning och publicering/spridning av utvalda standarder samt på utbildningsinsatser inom 
bergmaterialbranschen. Implementeringsprojektet har genomförts under ledning av SBMI 
under perioden maj 2003 – mars 2005.  Implementeringsaktiviteterna i form av kurser, 
översättningar  och spridning av utvalda standarder m.m. pågår fortfarande och kommer att 
fortsätta flera år framöver efter Europastandards införande 2004. 
 
Översättningar; I översättningsarbetet har SBMI arbetat i ett nätverk inom den svenska 
standardiseringskommittén SIS/TK 187 ”Ballast” bestående av SBMI, Vägverket, Banverket, 
byggföretag (främst NCC), SP m.fl. 4 produktstandarder och 12 provningsmetoder har 
översatts. 
 
Publicering/spridning av standarder: Publicering och spridning av standarder har utförts 
genom ett samarbetsprojekt mellan SBMI och SIS Förlag. Två CD-ROM skivor innehållande 

Slutrapport Utvecklingsprogrammet MinBaS 2003 - 2005-06-30 

mailto:jan.bida@sbmi.org


55 

de viktigaste EN -produktstandard (5 st.) respektive EN Provningsmetoder (23 st.) har 
publicerats av SIS och marknadsförts av SBMI till ett kraftigt reducerat pris. 4 
produktstandarder och 12 provningsmetoder är på svenska, de övriga på engelska. En del av 
SIS Förlags överskott återförs till SIS/TK 187 för att användas till ytterligare översättningar.  
 
Utbildning: SBMIs utbildningsinsatser har genomförts med hjälp av ett särskilt framtaget 
utbildningspaket (CEN pärm) och 8 lärare från SBMI och dess medlemsföretag. Fram till 
mars 2005 har nära 200 befattningshavare inom produktion, laboratorieverksamhet och 
försäljning har genomgått SBMIs 13 kurser på 10 platser i landet från Luleå i Norr till Lund i 
Söder. Enstaka deltagare har kommit från anläggningssidan, myndigheter och konsulter.  
 
Nyttan 
Tack vare projektet är företagen inom Sveriges Bergmaterialindustri väl rustade och ligger bra 
till i europeisk jämförelse med avseende på implementering av Europastandard och CE-
märkning. Detta förbättrar företagens framtida konkurrenskraft. Implementeringsprojektet bör 
kunna betecknas som mycket framgångsrikt då industrin visat ett stort intresse för att delta i 
arbetet. Industrins egeninsatser beräknas uppgå till drygt 2500 timmar motsvarande nära 1700 
kkr att jämföra med MinBaS tillskott på 150 kkr – drygt 10 ggr utväxling. 
 
Dokumentation:  

• Område 2, MinBaS rapport nr 2: 15, maj 2005, Slutrapport MinBaS Projekt 2.04: Implementering 
av Europastandard inom Bergmaterialindustrin, Jan Bida, Sveriges Bergmaterialindustri 

 
 

Projekt 2,11 Mimerprogrammet  
 
Ansvariga kontaktpersoner 
Hans Erik Gram 
Cementa AB, Box 47328, 100 74 Stockholm 
Tel: 08-625 67 65, Mobil: 070 935 68 78, e-post: hans-erik.gram@cementa.se 
Marianne Thomaeus  
MinFo, Box 5501, 114 85 STOCKHOLM 
Tel: 08-783 83 98, Mobil: 070 570 90 66, Fax: 08-678 72 55, e-post: marianne.thomaeus@minfo.se 
 
Bakgrund 
MinFo och flera av dess medlemsföretag har sedan starten 1995 deltagit i arbetet inom 
kompetenscentrat Mimer- Minerals and Metals Recycling Centre vid Luleå tekniska 
universitet. Vid starten av MinBaS –programmet föll det sig naturligt att i område 2 inkludera 
ett projekt för informationsspridning till MinBaS om pågående det pågående Mimer arbetet. 
Under 2003 pågick sista året av Etapp III av Mimers forskningsprogram. Under 2004 till 
december 2005 genomförs den IV och sista etappen av programmet. Arbetet inom detta 
projekt har genomförts som en egeninsats från MinFo och dess medlemsföretag. MinFos 
ordförande är ledamot av MiMeRs styrelse som representant för MinFo och mineralindustrin. 
Företagen har avsatt representanter i arbetsgrupper och styrgrupper. MinFo har varit part i 
Mimer och inga medel har utgått från MinBaS-programmet.  
 
Målsättning 
Syftet har varit att Mimer och MinBaS- programmen skulle utbyta öppen information om 
pågående verksamhet och även kontinuerligt stödja möjligheterna att kunna samverka i 
projektarbeten inom främst restmaterials användning i nya applikationsområden. 
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Genomfört arbete och resultat 
MiMeR programmet etapp III som avslutades 2003 bestod av tre delområden; I 
Restproduktåter-vinning och recirkulation, II Nya produkter och III Uthållig 
metallåtervinning. MinFo deltog som ”Övrig intressent” i delområde I och II. Bland MinFos 
medlemmar deltog SSAB Merox AB i delområde I och II. SMA Svenska Mineral AB, 
Nordkalk AB och Cementa deltog i område II. Projektarbetet inom område I riktades mot 
interncirkulation i processen av restprodukter inom järn och stålverken och i område II mot att 
finna nya användningsområden för restprodukter från mineral och metallurgisk industri. 
Projekt rörande restproduktanvändning inom områdena vägmaterial respektive cementbaserad 
material hade anknytning till MinBaS- programmets arbete. MinBas- programmet kom att 
finansiera en studie inom ett doktorandprojekt rörande filler i betong, vilket också 
medfinansierades från Mimer.  
MiMer- programmets Etapp IV pågår 1 jan. 2004 till 31 dec. 2005. Budgeten är på totalt 38,6 
milj Skr . Programmet består av två programområden; 1 Torra och våta finkorniga material 
samt område nr 2 Slagg och askor. MinFo deltar i område 2 som övrig intressent. Cementa 
AB och SSAB Merox deltar i område 2. SMA Svenska Mineral deltar i område nr 1. M 
Thomaeus ingår i styrgruppen för område 2, med Hans-Erik Gram, Cementa som suppleant.  
 
Ett flertal projekt har pågått och pågår inom Mimer som anknyter till arbeten inom MinBaS-
programmet. Exempel på sådana är användningen av restprodukter inom vägbyggnad, för 
deponitäckning och som filler i betong. Öppen information om arbetet inom Mimer -
programmet har lämnats vid styrgruppsmöten. Ledningen för MinMer - programmet har 
beretts möjlighet att delta med presentationer av verksamheten vid MinBaS - dagarna 2004 
och vid styrgruppsmöten. Utkomna rapportlistor och öppna inbjudningar till seminarier och 
konferenser har distribuerats till MinBaS - intressenter. Nu pågår planering av 
programverksamhet i nya former för Mimer efter 2005. MinFo och deltagande företag följer 
detta arbete. 
 
Nyttan 
Genom att ha ett informationsutbyte mellan programmen och genom att enskilda företag 
deltar i bägge programmen har industrin kontinuerligt kunnat följa pågående forsknings- och 
utvecklingsarbeten på en bred front. Kontaktytan mot olika forskargrupper och andra företag 
har ökat och överlappande arbeten har därmed kunnat undvikas. 
 
Dokumentation  
Lista över utgivna publikationer inom Mimer-programmet Etapp I – IV, maj 2005. 
 
 

Projekt 2,12 Värmeforsk program Askor 
 
Ansvarig kontaktperson 
Marianne Thomaeus  
MinFo, Box 5501, 114 85 STOCKHOLM 
Tel: 08-783 83 98, Mobil: 070 570 90 66, Fax: 08-678 72 55, e-post: marianne.thomaeus@minfo.se 
 
Bakgrund 
Vid starten av MinBaS –programmet inkluderades i område 2 ett då nystartat samarbete med 
Värmeforsks program ”Miljöriktig användning av energiaskor, där MinFo och dess 
medlemsföretag varit drivande. De potentiella användningsområden för energiaskor, vilka 
skulle studeras inom Värmeforsks program, var alla marknadsområden där MinBaS- 
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företagen också har avsättning för sina produkter, varför det bedömdes som relevant att följa 
utvecklingen inom Askprogrammet.  
 
Målsättning 
Syftet har varit att MinBaS-programmet och Värmeforsks Askprogram skulle utbyta öppen 
information om pågående verksamhet och även kontinuerligt stödja möjligheterna att kunna 
samverka i projektarbeten där restmaterial används i nya applikationsområden.   
 
Genomfört arbete och resultat 
Arbetet inom Värmeforsks askprogram har bedrivits inom fyra programområden; Miljö och 
kemi, Återföring till skog och mark, Geoteknik och Deponier. Samarbetet har skett inom de 
områden som har beröringspunkter till projekt inom MinBaS-programmets område 2 och 
deltagande företags marknadsområden, såsom Deponi, Geotekniska anläggningar samt 
Återföring till Skog och mark. I dessa arbetsgrupper har Nordkalk AB och SMA Karbonater 
haft representanter. Lars Marcusson, Cementa AB har varit representant för MinFo/MinBaS i 
Askprogrammets styrgrupp under år 2004.  
 
Projektarbetet inom Värmeforsks program har varit mycket omfattande. Askprogrammet 
kommer att ha beviljat stöd till drygt 40 talet projekt och haft en omfattning av drygt 31 
miljoner kronor i kontanter, när det avslutas under 2005. Ett stort antal rapporter har 
utkommit och kännedom om dessa har spridits inom MinBaS - programmet. 
Sammanställningar av rapportlistor och rapportsammanfattningar liksom inbjudningar till 
seminarier och workshops har distribuerats. För närvarande pågår planeringen av ett nytt 
program inom Värmeforsk för tiden 2006-2008.  
Inför ett kommande MinBaS II- program kommer möjligheterna till fortsatt samarbete med 
det planerade Värmeforskprogrammet 2006-2008 att beaktas. 
 
Nyttan 
Genom att ha ett informationsutbyte mellan programmen och genom att enskilda företag haft 
representanter i bägge programmen har industrin kontinuerligt kunnat följa pågående 
forsknings- och utvecklingsarbeten på en bred front. Kontaktytan mot olika forskargrupper 
och andra företag har ökat.  
 
Dokumentation  

• Sammanställning Värmeforsks program Miljöriktig användning av askor  
Utkomna rapporter 2003 Rapportlista och rapportsammanfattningar 

• Sammanställning Värmeforsks program Miljöriktig användning av askor  
Utkomna rapporter 2004 Rapportlista och rapportsammanfattningar 

• Sammanställning Värmeforsks program Miljöriktig användning av askor-  
Utkomna rapporter 2005 Rapportlista och rapportsammanfattningar 

 
 

Projekt 2,13 Täckning av deponier 
 
Projektledare 
Karin Johansson 
NCC Construction Sverige AB, NCC Teknik, 405 14 Göteborg 
Tel.: 031-771 54 12, Mobil: 070-613 826, e-post: karin.m.johansson@ncc.se 
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Bakgrund 
Förutsättningarna för verksamheten inom landets deponier har förändrats genom den 
förordning om deponering av avfall som kom år 2001. Enligt denna förordning skall samtliga 
deponier avslutas eller anpassas i enlighet med de nya reglerna och detta arbete skall vara 
genomfört senast år 2008. Deponier skall underlagras med geologiska barriärer samt en 
bottentäckning och skall efter avslutad verksamhet förses med sluttäckning. För allt detta 
krävs stora mängder mineraliska material, varför detta område utvaldes som ett prioriterat 
studieobjekt. En arbetsgrupp med representanter från företagen NCC Roads, Nordkalk AB, 
North Cape Minerals AS, SMA Sv. Mineral AB och SSAB Merox, har deltagit i arbetet 
tillsammans med experter och forskare från NCC Teknik, SP och Chalmers. 
 
Målsättning  
Syftet var att skapa ökade förutsättningar för ökad användning av MinBaS- företagens 
produkter inom området anpassning/avslutning av deponier. Målsättningen var att 
inledningsvis bygga upp kunskapen om marknadsförutsättningar och kvalitetskrav. På basis 
av detta arbete skulle lämpliga material från MinBaS- branscherna utvärderas och 
dokumenteras i en databas som kan användas i företagens marknadsföring. Speciell vikt 
skulle läggas vid att möjliggöra jämförbarhet mellan olika material för att underlätta 
jämförelser mellan alternativa och traditionella anläggningsmaterial och därmed förbättra 
konkurrensvillkoren.  
 
Genomfört arbete och resultat 
Marknads- och metodstudiestudie: En omfattande marknads- och metodstudie har 
genomförts. I rapporten ingår omfattande delar kring lagstiftning rörande avfall och 
deponering av avfall, avfallshantering idag och i framtiden liksom anpassnings- och 
avslutningsplaner samt ekonomi. Speciell fokus har lagts på att belysa kvalitetskrav på 
produkterna utifrån kundernas krav och önskemål. En kartläggning av delbranschernas 
ordinarie produktsortiment och industriella restmaterial som kan finna tänkbar avsättning 
inom avslutning/anpassning av deponier ingår i arbetet. Rapporten har fått stor spridning och 
har presenterats vid seminarier som MinBaS-dagen. 
 

Utveckling av en databas för material från MinBaS-branscherna: På basis av marknads- 
och metodstudien beslöts att utveckla en relevant materialdatabas för tillgängliga material. 
Tillgång till en databas över regionalt tillgängliga material var ett önskemål som tidigare 
framförts från kunder som Renhållningverksföreningen (kommunala deponiägare). En 
Accessdatabas med initialt 8 olika material från MinBaS-branscherna har tagits och finns 
publicerad på en CD skiva. Begränsningen av antalet material som kunde ingå i 
pilotversionen av databasen sattes av projektets budget. Omfattande insamling av tekniska 
och administrativa uppgifter om materialen är genomförd och dokumenterad i databasen. 
Kompletterande analyser har genomförts såsom totalhalt av miljöstörande ämnen, hydraulisk 
konduktivitet, proctorpackning och laktester för att uppnå jämförbarhet. Bedömningar av 
materialens lämplighet för olika applikationer har genomförts av experter i projektgruppen på 
basis av gällande föreskrifter och förordningar för deponering av avfall.  
 
Deltagande företag har beslutat om att samverka för fortsatta åtgärder för marknadsföring och 
vidareföring av databasen. Inom ramen för MinBas- programmet kommer CD-skivan med 
materialdatabasen att distribueras i en vid krets. Den skall marknadsföras via MinFos och 
SBMIs hemsidor. Fler företag skall rekryteras att delta med material i databasen, 
marknadsförings-aktiviteter i form av artiklar och presentationer på kundseminarier förbereds. 
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I framtiden kan det bli aktuellt att utveckla en webbaserad version av databasen för att 
ytterligare öka tillgängligheten. 
 
Nyttan 
Det genomförda projektet har givit deltagande företag såväl en djupare kunskap om 
marknadsförutsättningarna för materialleveranser till anpassning/anslutning av deponier. De 
har fått ett utmärkt verktyg för fortsatt marknadsföring genom den omfattande 
kvalitetsbedömning som gjorts av produkterna och tillgången till en utvecklad 
materialdatabas.  
 
Dokumentation 

• MinBaS rapport nr 2:3, november 2003, Framtida marknad avseende avslutning/anpassning av 
deponier, Karin Johansson , NCC Teknik  

• MinBaS rapport nr 2:5, Projektbeskrivning, MinBaS – Materialdatabas – Deponier”, maj 2004, 
Karin Johansson , NCC Teknik  

• MinBaS rapport 2:12, Resultatrapport MinBaS – Materialdatabas- Deponier 
• CD- skiva Materialdatabas –deponier- pilotversion 2005-05-02  

 
 

Projekt 2,14 Filtermaterial för vattenbehandling  
 
Projektledare 
Per-Olof Johansson 
Artesia Grundvattenkonsult AB, Propellervägen 6A, 18362 Täby 
Tel: 08-630 92 70, e-post per.olof.johansson@artesia.se 
 
Bakgrund 
Filter används för att rena en rad olika typer av vatten. Inom dricksvatten är 
långsamfilterteknik och konstgjord grundvattenbildning av stort intresse, för avloppsvatten 
har den oproportionerligt stora fosforbelastningen på miljön från mindre avloppsanläggningar 
uppmärksammats och lämpliga filter behöver utvecklas, rening av dagvatten från förorenade 
områden och lokal behandling av lakvatten och avrinnande grundvatten och förorenade 
områden bedöms öka. Detta har lett till att marknaden för mineraliska filtermaterial totalt sett 
anses öka i volym, till detta bidrar också att av Riksdagen antagna miljömål och 
genomförande av EUs ramdirektiv för vatten kommer att ställa större krav på vattenrening 
och ökande priser för naturgrus och sand. Detta gjorde att området Filtermaterial för 
vattenbehandling valdes som ett speciellt studieobjekt.  
 
En arbetsgrupp med representanter från företagen Sand &Grus AB Jehander, NCC Roads AB, 
Nordkalk AB, North Cape Minerals AS, SMA Sv. Mineral AB och SSAB Merox har deltagit 
i arbetet tillsammans med experter och forskare från KTH, Inst. För Mark- och Vattenteknik 
och SLU, Inst. för markvetenskap.  
 
Målsättning 
Syftet var att skapa bättre förutsättningar för ökad användning av MinBaS- företagens 
produkter som filtermaterial för olika vattenreningsapplikationer. Målsättningen var att 
inledningsvis bygga upp kunskapen om marknadsförutsättningar och kvalitetskrav. På basis 
av detta arbete skulle lämpliga material från MinBaS- branscherna testas inom olika typer av 
vattenringsapplikationer och de alternativa materialen jämföras med traditionella material.  
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Genomfört arbete och resultat 
 
Marknads- och metodstudie 
En omfattande marknads- och metodstudie har genomförts. I studien ingår en genomgång av 
dagens användningsområden (renvatten, dagvatten, avloppsvatten, lakvatten etc.) och vilka 
typer av föroreningar avskiljs med filterteknik. En inventering har genomförts av vilka 
material som används, tonnage, priser. En marknadsekonomisk del ingår där priser, kunder 
(stat, kommun, entreprenörer, industri) och regionala aspekter belyses. Lagar, förordningar, 
EU-direktiv (exempelvis genomförandet av ramdirektivet för vatten), miljömål, 
miljökvalitetsnormer och utvecklingen inom VA-branschen, dvs. faktorer som bedöms 
påverka den framtida marknaden, har identifierats. En inventering har gjorts bland deltagande 
företag för att identifiera kommersiella produkter och restprodukter från MinBas branscherna 
som kan användas som filtermaterial för vattenbehandling. Rapporten ger förslag till fortsatta 
insatser inom området. Studien har fått stor spridning och har presenterats vid seminarier som 
MinbaS-dagen. 
 
Projektplan  - test av mineraliska filtermaterial 
Baserat på en tidigare utförd marknads- och metodsstudie och efter samråd med forskare och 
branschrepresentanter valdes tre områden för fortsatta studier och en detaljerad projektplan 
utarbetades: 
• Bergkrossmaterial  som alternativ till naturgrus/sand i filter för drickvattenrening 
• Avskiljning av metaller i deponilakvatten och dagvatten 
• Avskiljning av fosfor och ammonium i avloppsvatten 
 
Med hänsyn till kostnads- och tidsramar begränsades de fortsatta studierna till skak- och 
kolonnförsök och arbetena har genomförts som ”förstärkta” examensarbeten vid KTH och 
SLU. 
 
Nyttan 
Marknads och metodstudien har ökat företagens kunskap om marknadsförutsättningarna. 
Studien lade också grunden för fortsatt arbete med tester av material från MinBas- företagen 
inom olika vattenreningsapplikationer, vilka genomförts i de separat redovisade delprojekten. 
 
Dokumentation 

• MinBaS rapport 2:4, Filtermaterial för vattenbehandling, december 2003, Per-Olof Johansson, 
Artesia Grundvattenkonsult AB 

• MinBaS rapport 2:6, Projektbeskrivning, Test av mineraliska filtermaterial för vattenbehandling, 
mars 2004, Per-Olof Johansson, Artesia Grundvattenkonsult AB 

 
 

Projekt 2,14 Delprojekt 1 Bergkross som alternativ till 
naturgrus/sand 
 
Delprojektledare  
Gunno Renman 
Inst. för mark- och vattenteknik, KTH, 100 44 Stockholm 
Tel:  08-790 8661,  e-post: gunno.renman@kth.se 
Per-Olof Johansson, (biträdande) se projekt 2,14,  Examensarbete : Elin Sternö 
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Bakgrund 
Användningen av naturgrus och natursand utgör en mindre mängd av de volymer material 
som används för vattenbehandling. Dock har det ansetts skäligt att studera om man kan ersätta 
naturgrus och natursand med krossat bergmaterial i vissa tillämpningar. Den begränsning av 
naturgrus och natursandstillgångarna som kan förväntas som ett resultat av regeringen 
uppsatta nationella miljökvalitetsmålen kring grundvatten och uttag av naturgrus kommer 
förmodligen att leda till stigande priser. Inom bergmaterialindustrin deponeras ofta s.k. 
stenmjöl 0-2 mm, om man inte finner avsättning för denna produkt. Det borde dock finnas 
förutsättningar att ur stenmjölet kunna framställa filtermaterial för bassänginfiltration, 
långsamfilter och som förfilter till reaktiva filter vid rening av dagvatten och avloppsvatten. 
 
Målsättning 
Projektet syftar till att skapa kunskap om och hur filtermaterial för vattenbehandling kan 
framställas ur stenmjöl från två typiska bergartssammansättningar. Arbetet skall ge kunskap 
om bergkrossmaterialens potentiella användbarhet i testade applikationer och kunna ligga till 
grund för fortsatt utvecklingsarbete i företagen för att skapa en marknad för filtermaterial 
baserat på bergkrossprodukter. Speciellt skulle studeras effekterna av 
kornstorlekssammansättning, kornform och specifik yta. Hydrauliska egenskaper för de 
framställda materialen skulle fastställas i jämförelse naturgrus/sand testade under realistiska 
förhållanden för råvatten för dricksvatten och dag- och avloppsvatten och en utvärdering 
skulle göras av vattenbehandlingseffekt för vissa nyckelparametrar mellan de framställda 
materialen och naturgrus/sand. Målsättningen är att för två utvalda bergartstyper framställa ett 
filtermaterial från stenmjöl som uppfyller kraven för bassänginfiltration/långsamfilter resp 
som förfilter till reaktiva filter för dagvatten och avloppsvattenrening.  
 
Genomfört arbete och resultat 
Arbetet har genomförts med en delprojektledare som ansvarig och till arbetet har en 
examensarbetare knutits.  
 
Fyra olika bergkrossmaterial har testats i laboratorieskala och i kolonnförsök, vilka 
genomfördes i ett reningsverk i Katrineholm. För två av materialen utgick man från stenmjöl 
(ett granit-gnejsbaserat och ett diabasbaserat material) och siktade fram en kornstorleks-
fördelning som för en långsamfiltersand. De två andra materialen som var kommersiella 
produkter, s k varmfickesand av samma geologiska typ som stenmjölet. Varmfickesanden 
innehåller betydligt större andel finmaterial än långsamfiltersanden och testades främst för att 
undersöka om en bättre avskiljning av organiskt material kunde erhållas än för en grövre sand. 
Som referensmaterial användes en natursand som saluförs för långsamfilterändmål.  
 
Laboratorieförsöken visar att för de bergkrossmaterial som siktats till en kornstorlek som 
långsamfiltersand erhölls en hydraulisk konduktivitet som var acceptabel, men dock hälften 
av det värde som erhölls för referensmaterialet natursand. Bergkrossmaterialens kantiga 
kornform är en möjlig förklaring till de något lägre värdena än för naturmaterialet. 
Varmfickesanden hade som förväntat betydligt lägre hydraulisk konduktivitet. Den specifika 
ytans storlek skilde sig inte nämnvärt mellan bergkrossmaterialen och natursanden, trots 
relativt hög andel finmaterial i vissa av bergkrossmaterialen. Den kantiga kornformen hos 
bergkrossmaterialet medförde ingen väsentlig ökning av den specifika ytan. För natursanden 
kan förekomsten av sekundära mineral ha bidraget till den specifika ytan med som BET. 
Avskiljningen av organiskt material i kolonnförsöken var obetydlig eller mycket begränsad 
för de flesta materialen. I de mättade kolonnerna med långsamfiltersand från såväl 
bergkrossmaterial som natursand var dock avskiljningen relativt hög och visade en positiv 
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trend med tiden. Sista provtagningsomgångens avskiljning måste betecknas som hög jämfört 
med tidigare genomförda försök vid låga temperaturer. Materialen med hög halt finmaterial 
gav ingen bättre avskiljning av organiskt material. Försöken gav alltså inget stöd för att av 
detta skäl använda otvättade och/eller mer finkorniga material än traditionell 
långsamfiltersand. 
 
Fortsatta försök bör inriktas på att se vilka möjligheter som finns att framställa ett material 
med önskvärda filteregenskaper ur stenmjöl som innebär ett optimalt utnyttjande av 
utgångsmaterialet. Kanske kan vissa avsteg göras från den traditionella långsamfilterkurvan så 
att materialåtgången blir mindre. Vidare bör tekniken för siktning och tvättning utredas för att 
klarlägga produktionskostnader och konkurrenskraften mot natursand. 
 
Nyttan 
Det genomförda testarbetet har påvisat potentialen för att använda finkorniga 
bergkrossmaterial i långsamfilterapplikationer för rening av t.ex. avloppsvatten eller 
dagvatten. Framtagna resultat kan användas i företagens eget produktutvecklingsarbete. 
Förslag har kommit fram till fortsatta arbeten för att förbättra marknadspotentialen för 
bergkrossmaterial för användning som filter i vattenrening. 
 
Dokumentation 

• MinBaS rapport nr 2:9, MinBaS projekt nr 2,14, delprojekt 1, april 2005, 
Bergkross som filtermaterial vid vattenbehandling, Slutrapport, Gunno Renman, Inst f mark- och 
vattenteknik, KTH, Per-Olof Johansson, Artesia Grundvattenkonsult AB, Examensarbete KTH, Inst f 
mark- och vattenteknik, Elin Sternö. 

 
 

Projekt 2,14 Delprojekt 2 Metallavskiljning från deponilakvatten och 
dagvatten med mineralbaserade filtermaterial 
 
Delprojektledare 
Dan Berggren Kleja,  
Sveriges Lantbruksuniversitet, Inst. för markvetenskap, Box 7014, 750 07 Uppsala 
Tel: 018-6724 90 , Mobil 070-229 24 69, e-post: Dan.Bergren@mv.slu.se 
Jon Petter Gustafsson ( biträdande) KTH, Inst för Mark och vattenteknik, se proj.nr 2,14 delprojekt 3 
Examensarbete: Veronica Hjelm, Anna Lindqvist. 
 
Bakgrund 
För lakvatten från deponier har det sedan lång tid funnits önskemål om en lokal 
vattenbehandling istället för rening tillsammans med avloppsvatten i avloppsreningsverk. 
Dels är kostnaden för överföringsledningar ofta stor och dels är avloppsverken inte särskilt 
lämpade för rening av lakvatten och processtörningar kan uppstå. För lokal behandling av 
lakvatten finns stort intresse för utveckling av teknik för avskiljning av främst metaller och 
ammonium. Det stora antalet nedlagda deponier med fortsatt behov av lakvattenrening gör att 
system med låga drift- och underhållskostnader är av särskilt intresse. På dagvattensidan 
eftersträvas en återföring av vattnet till det naturliga kretsloppet lokalt för att minimera 
störningar i vattenbalansen men också för att undvika problem i de kommunala 
avloppsreningsverken. Miljökvalitetsmålen och EU:s ramdirektiv kommer att innebära att 
kraven på rening av dagvatten från vissa typer av områden vid lokalt omhändertagande 
kommer att öka. Filterteknik kommer att vara ett intressant reningsalternativ även här. För att 
kunna bedöma uthålligheten hos ett filter samt hur retentionen i filtret kommer att påverkas av 
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olika miljöfaktorer (t ex ett förändrat pH-värde), är det nödvändigt att ha kunskap om den 
mekanism som ligger bakom avskiljningen. Ytkomplexbildning och utfällning är i regel de 
två viktigaste mekanismerna för avskiljning av metaller i mineralbaserade filter. pH-värdets 
inverkan på avskiljning och utfällning samt hur lösta ligander( tex humusämnen) påverkar 
avskiljningsmekanismerna måste också belysas.  
 
Målsättning  
Målsättningen har varit att skapa kunskap om möjligheter och begränsningar med de 
undersökta filtermaterialen, speciellt med avseende på pH-värde och närvaron av organiska 
syror (humusämnen). Förmågan hos utvalda försöksmaterial (MinBas - företagens produkter) 
att avskilja tungmetaller (Hg, Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn) från deponilakvatten och dagvatten vid 
olika pH-värden skull testas. Vidare skulle fastställas vilka avskiljningsmekanismer som är 
verksamma hos de olika materialen. Genom kolonnförsök skulle man bestämma hydrauliska 
egenskaper och avskiljningskapacitet hos de två material som visar bäst resultat i 
skakförsöken. Resultatet skall kunna användas av industrin i fortsatt utvecklingsarbete. 
 
Genomfört arbete och resultat 
Arbetet har letts av en delprojektledare vid SLU och arbetet har genomförts inom ramen för 
två examensarbeten.  
 
Fyra mineraliska filtermaterial (kalciumoxiddopad masugnsslagg, järnoxidsand, olivin och 
nefelin) har använts för att avskilja sju tungmetaller (Cr, Cd, Cu, Ni, Zn, Pb och Hg) ur 
dagvatten och lakvatten. Studien inleddes med skakförsök där adsorptionens pH-beroende 
undersöktes. Därefter testades de material som uppvisat bäst resultat i skakförsöket i 
kolonnförsök, ett försök som mer efterliknar en praktisk tillämpning och där filtrets kapacitet 
kunde studeras. Genom kemiska jämviktsberäkningar med programmet Visual MINTEQ var 
det möjligt att undersöka om bildningen av svårlösliga metallutfällningar bidrog till 
metallavskiljningen.  
 
För att en avskiljning av metaller från vatten med lösta organiska föreningar, s k 
humusämnen, skall fungera krävs en reaktiv filteryta. Ett högt pH-värde leder inte automatiskt 
till saltutfällning.De silikatbaserade mineralen olivin och nefelin, vilka saknar reaktiva 
ytgrupper och fungerar därmed ej som effektiva metallsorbenter i denna vattenmiljö. 
Resultaten visar att slaggen och järnoxidsanden var de effektivaste filtermaterialen och att de 
har en stor potential att användas för avskiljning av ett flertal tungmetaller i vatten med 
måttliga halter löst organiskt material, t ex dagvatten. För vatten med mycket höga halter löst 
organiskt material, t ex lakvatten, fungerar även dessa båda material måttligt bra. De metaller 
som avskiljdes bäst var bly, kadmium och nickel. För vissa metaller, främst koppar, krom och 
kvicksilver, försämrades avskiljningen betydligt när löst organiskt material fanns närvarande. 
Mekanismerna som står för avskiljningen är till största delen adsorption till hydroxylgrupper 
på filtermaterialens ytor, medan bildning av svårlösliga metallsulfider är trolig för slaggen. 
Bedömningen är att det är för vatten med låga halter av lösta humusämnen (mätt som löst 
organiskt kol) – som t ex dagvatten – som mineralbaserade filter har störst potential. 
Ytterligare forskning är emellertid nödvändig för att bestämma de båda mest lovande 
filtermaterialens (slaggen och järnoxidsanden) fulla potential att avskilja metaller – helst då i 
pilotskaleförsök i fält som kan pågå under en längre tid.  
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Nyttan 
Projektet har givit en värdefull kunskap för företagen att utnyttja i sitt utvecklingsarbete. 
Olika industrimaterial och slaggs potential inom vattenreningsområdet och mekanismerna för 
avskiljning av olika metaller är utredda. Förslag har också lämnats på inriktningen att 
framtida utvecklingsarbeten för att öka marknadsförutsättningarna för såväl .skilda 
industrimineral som slagg. 
 
Dokumentation 

• MinBaS rapport nr 2:10, MinBaS projekt nr 2,14, delprojekt 2, april 2005, Metallavskiljning från 
deponilakvatten och dagvatten med mineralbaserade filtermaterial, Dan Berggren Kleja, Inst f 
markvetenskap, SLU Jon Petter Gustafsson, Inst. f mark och vattenteknik, KTH, Examensarbete, SLU 
Inst f Markvetenskap, Veronica Hjelm, Anna Lindqvist. 

 
 

Projekt  nr 2,14 Delprojekt 3 Avskiljning av ammoniumkväve och 
fosfatfosfor i reaktiva filtermaterial 
 
Delprojektledare 
Jon-Petter Gustafsson  
Inst. för mark- och vattenteknik, KTH, 100 44 Stockholm 
Tel: 08-790 7359, e-post: gustafjp@kth.se 
Gunno Renman, (biträdande) se proj.nr 2,14 Delprojekt 1, Examensarbete: Katarina Poll 
 
Bakgrund 
En av flera tekniklinjer som pekats ut som intressant att utveckla för småskalig rening av 
avloppsvatten, är sorption i reaktiva filtermaterial. Reaktiva filter eller sorptionsfilter är filter 
med material som har specifika fysikaliska,- kemiska egenskaper lämpade för avskiljning av 
oönskade ämnen i vatten. Ingenjörsmässigt är det en form av låg - teknologi, där syftet är att 
använda ett minimum av elektrisk energi och inga konstgjort framställda kemikalier. 
Tekniken ska kännetecknas av robusthet och lätthet vid användning. Tekniken passar för 
användare som föredrar konventionella toalettlösningar och de som önskar att separera Kl- 
och BDT-vatten. Filtermedia kan användas antingen i särskilda minireningsverk/filterbrunnar 
eller i växt/markbäddar. Många filtermaterial har stor potential att kunna bidra till återföring 
av näringsämnen i jordbruket. Kemisk återvinning av fosfor bunden i filtermedia är också 
möjlig och kan bli av intresse för fosfatindustrin. Ett flertal provanläggningar med reaktiva 
filtermaterial är i bruk idag.  
 
Inom det föreslagna delprojektet inordnas också ett redan påbörjat examensarbete vid Uppsala 
Universitet, limnologiska avdelningen, gällande avloppsvattenrening med fosforbindning i 
reaktiva filter, se proj.nr 2,14, delprojekt 4  
 
Målsättning 
Den övergripande målsättningen har varit att skapa ny kunskap om reaktiva filter som bas för 
riktlinjer till producenter och brukare av sorptionsfilter genom att belysa olika mineraliska 
filtermaterials förmåga och uthållighet att rena avloppsvatten och genom att öka förståelsen 
om processer för fastläggning av främst fosfor. Målsättningen har varit att för fem utvalda 
filtermaterial jämföra och avgöra materialens lämplighet och uthållighet för avskiljning av 
fosfor och kväve från hushållsspillvatten. Vidare skulle undersökas om det finns risk för att 
pozzolana processer (”cementering”) kan försämra filtrens hydrauliska egenskaper, eller 
andra igensättningstendenser som har med materialens egenskaper att göra och som kan 
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påverka den praktiska tillämpningen. Styrande mekanismer för P-avskiljning till CaO-dopad 
masugnsslagg och Filtra P, samt för N-avskiljning till Filtra N och wollastonit skulle 
identifieras och beskrivas.  
 
Genomfört arbete och resultat 
Arbetet har letts av en delprojektledare vid KTH och till projektet har knutits en 
examensarbetare.  
 
Fem material, alla mineraliska, ingick i studien; Filtra N, wollastonit, Filtra P, hyttsand och 
Polonite®. De två första materialen har av tillverkare eller forskare framhållits som reaktiva 
för avskiljning av kväve och de tre övriga främst för deras potential att binda fosfor. 
 
Kolonnförsök utfördes med tio kolonner där fem belastades med mättat flöde(MF) och de 
övriga med intermittent mättat flöde (IMF). Den hydrauliska belastningen på kolonnerna var 
betydligt högre än traditionell infiltration/markbädd. Ett konstgjort avloppsvatten (utan 
organisk substans) användes och tillreddes från ammoniumklorid och kaliumdivätefosfat 
blandat med dricksvatten. Koncentrationerna av ammoniumkväve (NH4-N) och fosfatfosfor 
(PO4-P) sattes till typiska värden för spillvatten. Skakförsök utfördes för att undersöka 
sorptionsförmågan hos de olika mineraliska filtren där vikten låg på hur koncentrationen av 
näringsämnena och pH påverkar sorptionen.  
 
Resultaten från kolonnförsöken visade att hyttsand, Filtra P och Polonite® gav bäst 
fosforavskiljning med över 96 % för båda flödesregimerna. Filtra N var den bästa 
ammoniumavskiljaren med över 92 %. Wollastonit hade en bättre avskiljning med IMF med 
65 % jämfört med 11 % för MF. Wollastonit hade mot förväntan en bättre fosfat- än 
ammoniumavskiljning med ca 60 % under båda flödesförhållandena. Förekomst av 
lättvittrade Ca-silikatföreningar förmodas ha bidragit till den relativt höga fosfatavskiljningen. 
Skakförsöken resulterade i att för Filtra P, hyttsand och Polonite® sorberades all tillsatt fosfat. 
Filtra N visade här samma resultat som i kolonnförsöken med över 92 % avskiljning. Vid 
försök med tillsättning av både fosfat och ammonium i samma lösning till hyttsand och 
wollastonit, noterades endast avskiljning av fosfat. Modelleringen i Visual Minteq visade att 
kalcit sannolikt bildats i Filtra P och Polonite®. Kalcit fälls ut vid pH > 10, ett förhållande 
som rådde under försöket med dessa två material. Vidare visade modelleringen att 
hydroxyapatit var en trolig utfällning i kontakten med wollastonit.  
 
Kolonnförsöken med ammonium-fosfat lösning bör kompletteras med längre försök i 
pilotskala med avloppsvatten från hushåll. I kombination med andra laboratoriebaserade 
metoder och kemisk modellering, kan livslängden hos filtermaterialen bedömas. Växters 
möjlighet för upptag av fosfor och kväve bundna till materialen bör studeras, eftersom detta 
indikerar potentialen för återvinning av näringsämnen. 
 
Nyttan 
Projektet har givit en värdefull kunskap för företagen att utnyttja i sitt fortsatta 
utvecklingsarbete. Olika industrimaterial och slaggs potential för fosfor och 
aluminiumavskiljning och mekanismerna för avskiljningen är utredd. Förslag har också 
lämnats på inriktningen att framtida utvecklingsarbeten för att öka marknadsförutsättningarna 
för såväl slagg som skilda industrimineral i denna filterapplikation. Speciellt kan noteras att 
försöken med wollastoniten ökat potentialen för att kunna vidareutveckla en ny fyndighet i 
Mellansverige som idag undersöks. Sverige har ingen produktion av wollastonit.  
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Dokumentation 
• MinBaS rapport nr 2:11, MinBaS projekt nr 2,14, delprojekt 3, april 2005, 

Avskiljning av ammoniumkväve och fosfatfosfor i reaktiva filtermaterial - Skak- och 
kolonnförsök, Slutrapport, Jon Petter Gustafsson, Gunno Renman, Inst f mark och vattenteknik, 
KTH, Examensarbete, Inst f mark och vattenteknik, KTH, Katarina Poll 

 
 

Projekt 2,14 Delprojekt 4 Fosforavskiljning i reaktiva filter vid 
småskalig avloppsrening 
 
Projektledare 
Lotta Lind 
SSAB Merox AB, 613 80 Oxelösund 
Tel: 0155-254 400,  e-post: lotta.lind@merox.se 

 
Bakgrund 
I Sverige är reningen av fosfor i vatten från enskilda avlopp ofta bristfällig, vilket bland annat 
kan leda till övergödning av sjöar, hav och vattendrag. Sedan några år tillbaka har olika 
filtermaterial med speciella reaktiva egenskaper, som bland annat avskiljer fosfor från 
avloppsvatten, undersökts. Tanken med filtermaterialen är att de efter mättnad med 
näringsämnen ska kunnas användas som jordförbättringsmedel. SSAB Merox hade påbörjat 
ett fältförsök med avloppsrening som del i ett examensarbete vid Uppsala Universitet. 
Projektet ansågs utgöra ett bra komplement till MinBaS projekt nr 2,14, delprojekt 3 
Avskiljning av fosfor och aluminium från avloppsvatten och inkluderas i MinBas- 
programmet.  
 
Målsättning 
Syftet har varit att studera ett antal materials möjligheter att avskilja fosfor från avloppsvatten 
för utveckling av framtida kostnadseffektiva reningsanläggningar för avloppsvatten. 
Målsättningen har varit att för utvalda filtermaterial jämföra och avgöra materialens 
lämplighet och uthållighet för avskiljning av fosfor. Ett tillkommande moment inom MinBas-
programmet var att tillsätta kalk till Merox slaggprodukt för att studera om 
fosforavskiljningen därmed kunde förbättras.  
 
Genomfört arbete och resultat 
Några olika filtermaterial, lämpade för fosforavskiljning, har undersökts genom skak- och 
kolonnförsök. I skakförsök, där testades Polonite®, Filtralite®, Hyttsand och Hyttsand blandad 
med 10 % bränd kalk. Polonite® är en upphettad form av bergarten opoka varav två olika 
kornstorleksfraktioner (0-2 mm och 1-4 mm) användes. Filtralite® och Hyttsand är 
antropogena filtermaterial. Filtralite® består av kalkhaltiga kulor av expanderad lera (Leca®). 
Hyttsand framställs genom vattenkylning av masugnsslagg som bildas vid framställningen av 
råjärn vid stålverket i Oxelösund. I kolonnförsöken, som utfördes under 10 veckor, studerades 
Hyttsand och Hyttsand blandad med 10 % bränd kalk under omättade och mättade 
flödesförhållanden. I samtliga experiment användes avloppsvatten från reningsverket vid 
Ångersjön, där Filtralite® och Hyttsand testas i fullskala. Efter kolonnförsöken avslutats 
undersöktes filtermaterialen med XRD (röntgendiffraktion) och SEM (svepelektron 
mikroskop) för att utreda vilka mekanismer som medverkat vid avskiljningen av fosfor.  
 
Resultaten från skakförsöken visade att finkornig Polonite® och Hyttsand blandad med kalk 
avskiljer fosfor effektivt redan efter 5 sekunder. Grovkornig Polonite, ren Hyttsand och 
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Filtralite® sorberade fosfor tämligen likartat, även om den grovkorniga Poloniten® tenderade 
att vara aningen sämre än de övriga. Resultaten från kolonnförsöken visade att fosfor kunde 
avskiljas till över 98 % i alla kolonner och att det bildats amorfa fosfatföreningar, främst med 
kalcium, under den 2,5 månader långa experimentperioden.  
 
Fortsatt arbete: Bestämning av den kemiska mekanismen för P-sorption på Hyttsand 
För att vidare undersöka och försöka fastlägga mekanismen bakom fastläggningen av fosfor 
på Hyttsand, pågår undersökningar med röngendiffraktion (XRD), svepelektronmikroskopi 
(SEM) och IR-spektromertri. Arbetet genomförs i samarbete med Mälardalens Högskola. 
Hyttsanden från reningen av avloppsvattnet från Ångersjön (arbetet ovan) visade sig ha så 
små mängder fastlagt fosfor att det inte gick att detektera med IR. Därför har fosformättad 
Hyttsand från ett tidigare arbete (L. Hylander) använts i dessa undersökningar. 
 
Både XRD- och SEM-analyserna av detta material visar att fosforföreningar har bildats. 
Förhoppningen är nu att IR-undersökningen av samma material ska visa vilka föreningar som 
bildats och att vi därigenom ska kunna beskriva den kemiska mekanismen för fastläggningen. 
Merox planerar att i samarbete med Mälardalens Högskola under 2005 publicera resultaten i 
artikelform i en internationell facktidskrift 
 
Nyttan 
Resultaten har varit ett bra komplement till MinBas- projektet arbetet. Resultaten har kunnat 
användas direkt i deltagande företags egna utvecklingsarbeten och har givit bättre möjligheter 
att utveckla en marknad för sina produkter.  
 
Dokumentation 

• MinBaS rapport nr 2:8 Fosforavskiljning i reaktiva filter vid småskalig avloppsrening, Slutrapport 
SSAB Merox / examensarbete vid Uppsala universitet, Lotta Lind, SSAB Merox AB 

 
 

Projekt 2,2 Framtida Betong 
 
Bakgrund 
Det finns i Sverige en lokal brist på naturgrus. Dessutom vill man av miljöskäl bevara 
kvarvarande naturgrusförekomster. Detta medför att man måste hitta alternativ ballast till 
betongtillverkning. Idag konsumeras cirka 10 miljoner ton betong per år. Till detta förbrukas 
ca 1,5 miljoner ton cement. Det mesta konsumeras av hus och anläggningar och det är 
väsentligt för både branschen och ekonomin att det förblir ett billigt material vilket sätter 
begränsningar på vilka material som är tillgängliga och som kan användas.  
 
Det är endast krossat berg som lokalt och i tillräcklig kvantitet kan ersätta naturballast. 
Återanvänd betong eller andra restmaterial finns endast i begränsad mängd eller i vissa 
områden, men kan vara intressanta i begränsade områden runt källan.  
 
Sverige använder redan idag grovballast från krossat berg. Problemet gäller därför att finna 
metoder för att på ett kostnadseffektivt sätt kunna utnyttja även finballast från krossat berg. 
Fullkross har sedan länge internationellt används i regioner med brist på bra naturgrus. De 
bergarter som främst har används är kalksten, kvartsit och diabas. De ger en kubisk form på 
partiklarna. Nästan alla bergtäkterna i Sverige ligger i granitiskt berg och granitiska bergarter 
är även internationellt kända för att ge en för betong dålig finballast. Det beror främst på att 
graniter ger flisiga och flakiga partiklar som förhindrar en bra rörlighet i den färska betongen.  
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Med en bättre kunskap om ballastens egenskaper och anpassad proportionering kan man dock 
få fram bättre betong. En av målsättningarna med detta forsknings program är därför att finns 
hur man på mest kostandseffektiva sätt kan använda krossballast från främst granitiska 
bergarter i betong.  
 
Arbetet inom området inleddes med ett omfattande planeringsarbete våren 2003 baserat på 
tidigare arbeten som genomförts bl.a. inom ramen för MinFos FoU-program riktade mot 
cementbaserade material. Forskare från CBI, SP och YKI deltog liksom industriintressenter i 
det inledande arbetet. Ett projektförslag som lämnats av Björn Lagerblad, CBI och Hans-Erik 
Gram, Cementa godkändes av företagen och vidareutvecklades av Mats Emborg och 
Jehander/Betongindustri. CBI, B Lagerblad gavs i uppdrag att i samarbete med en arbetsgrupp 
av industriintressenter göra en omfattande detaljplanering för ett tre-årigt projektarbete. En 
arbetsgrupp bestående av representanter för Cementa AB, Betongindustri, AB, Sand&Grus 
AB Jehander, NCC Roads AB, Nordkalk, SMA Karbonater AB, SSAB Merox AB, SBMI, 
Omya AB samt SBMI och MinFo knöts till projektet. Dessa företag har aktivt deltagit i 
projektarbetet och starkt bidragit till projektets finansiering tillsammans med CBI.  
 
Arbetet har bedrivits i ett huvudprojekt nr 2,23 Utnyttjande av alternativa ballastmaterial i 
betong. Den omfattande projektplaneringsrapporten kom att utföras som ett eget delprojekt nr 
2,21 men särrapporteras inte här utan ingår i projekt 2,23. En separat delstudie har genomförts 
inom ramen för ett doktorandprojekt vid Luleå tekniska universitet rörande användningen av 
restprodukter som filler i betong. I anslutning till MinBaS-arbetet har ett nytt 
doktorandprojekt påbörjats vid Luleå tekniska universitet av den forskare som genomfört de 
reologiska undersökningarna inom projektet. 
 
 

Projekt 2, 21 Framtida betong - Forskningsprogram  

Projekt 2,23 Utnyttjande av alternativa ballastmaterial i betong 
 
Projektledare 
Björn Lagerblad 
Cement och Betong Institutet, 100 44 Stockholm 
Tel.: 08-696 11 00, e-post: bjorn.lagerblad@cbi.se 
Hans-Erik Gram( biträdande) 
Cementa AB, Box 47328, 100 74 Stockholm 
Tel: 08-625 67 65, Mobil: 070 935 68 78, e-post: hans-erik.gram@cementa.se 
 
Bakgrund 
Se proj. 2,2 Framtida betong 
 
Målsättning 
Syftet är långsiktigt skapa förutsättningar för ett mer industriellt byggande genom att utveckla 
nya metoder för att i industriell skala kunna underlätta valet av ballastmaterial och anpassa 
betongen mot önskade gjutningsegenskaper. Speciellt skall beaktas möjligheterna ett ökat 
användande av bergkross i betong., vilket på lång sikt bidrar till att minska naturgrus-
användningen. Genom projektet skapas kunskap om såväl naturliga bergartsmaterial som 
olika typer av fillermaterials lämplighet som tillsatser i betong, något som förbättrar 
betongprodukternas kvalitet och även kan bidra till att alternativa material/restmaterial 
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kommer till användning. Avsikten är att detta arbete skall ge beslutsunderlag vid val av ballast 
där man beaktar både miljökonsekvenser och kostnader för tillverkning i ett sammanhang.  
 
Forskningsprogrammet går ut på att klassificera ballasten på ett sådant sätt att man får fram 
hur de kommer att bete sig i den färska betongen och hur man kan förändra egenskaperna så 
att egenskaperna förbättras. Det skall ge verktyg för både ballast- och betongproducenter att 
göra en effektivitets och kostnadsanalys. 
 
Genomfört arbete och resultat 
Forskningen har i första hand inriktats på att koppla betongens egenskaper i färskt tillstånd 
med petrografisk klassificering. Då det är känt att problemen med krossballast i första hand 
gäller finballasten så har undersökningarna inriktats på partiklar som passerar 2 mm sikten.  
 
Forskningen har varit indelad ett antal delområden. Krossballasten har först klassificeras på 
ett relevant sätt. Det som skiljer naturballast från krossballast är i första hand kornsortering 
(kornkurva) och kornform. 17 olika typer av krossgrus har noggrant karakteriserats och 
relevanta egenskaper definierats som kan användas vid klassificeringen. Dessa relevanta 
egenskaper i sin tur har givit basen för kvalitetssäkringsmetoder. Därefter har undersökts vilka 
variabler som påverkar den färska betongens egenskaper. Detta har gjorts med omfattande 
reologiska mätningar och testning av bruk. Samverkan mellan kornkurva, kornform och 
reologi är det basala i undersökningarna. Ett testserie för att studera inverkan av olika typer av 
fillertillsats har genomförts. 
 
För att verifiera vilken effekt de olika egenskaperna har på verklig betong har en serie 
undersökningar gjorts med betong både i laboratorium och på betongfabrik. En omfattande 
betongförsöksserie har genomförts i Cementas lab. på Liljeholmen. Försök i större skala har 
utförts på 9 typer av finballast från helkross och ett naturgrus som referens. 63 betonger har 
tillverkats och provats. Syftet var att studera hur tidigare resultat och erfarenheter från 
bruksförsök överensstämmer med resultat som uppnås vid betongprovning. Fullskaleförsök 
har genomförts på krossberg från tre olika täkter. 
 
De olika försöken visar att man kan använda krossade granitoida bergarter vid 
betongtillverkning. Man kan dock inte betrakta dem som en grupp. Somliga fungerar nästan 
lika bra i betong som naturgrus medan andra behövs betydligt mera flytmedel och cement än 
andra för att få en bra rörlighet. Detta kan förutom högre kostnad ställa till med problem med 
värmeutveckling, krympning etc. Problem uppstår dock om finmaterialet innehåller stora 
mängder glimmer som försvårar rörligheten. Det visade sig att de värden på arbetbarhet och 
reologi som uppmättes på 0-2 materialet distinkt slog igenom på betongen, dvs. klarar man 0-
2 bruket klarar man betongen. Resultaten från betongblandningar i laboratoriet kunde 
överföras till fabriksblandning. Metoder för rutinkontroll i produktion har framtagits.    
 
Med hjälp av den analysteknik som utvecklats kan man jämföra kross från olika täkter och få 
en uppfattning om hur krossballasten kommer att fungera i betong. Med utgångspunkt från 
klassificeringen kan man bedöma lämpligheten och göra ekonomiska kalkyler och 
miljöoptimeringar som man kan ta hänsyn till vid val av täkt.  
 
Användning av olika krosstekniker, upparbetning av materialet genom avsiktning av 
ogynnsamma fraktioner samt tillsatser av nya fillerfraktioner för att komplettera 
kornfördelningskurvan kan förbättra förutsättningarna att använda ballastmaterial som inte har 
optimala egenskaper.  
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Nyttan 
Projektet har varit till stor nytta för alla inblandade företag. Goda kunskaper har byggts upp 
kring vilka ballastegenskaper som påverkar möjligheterna att framställa betong av godkvalitet 
och resultaten kan användas i betongproportionering. Metoder för rutinkontroll av ballastens 
inverkan på betongegenskaperna har utvecklats vilket underlättar företagens arbete. 
Sammantaget har detta ökat möjligheterna för såväl bergmaterialproducenter, cement och 
fillerleverantörer och betongtillverkare att vidareutveckla sina produkter och därmed förbättra 
sina marknadsförutsättningar.  
 
Fortsatt arbete 
Detta projekt har undersökt och kvantifierat de variabler hos krossad finballast som styr 
rörligheten hos betong. Dessa måste dock överföras i mera generella proportioneringsprogram 
och förslag har utarbetats till sådana arbeten, där även variabler som kornform beaktas.  
 
För att komma till produktion måste man också veta hur finballast från kross påverkar 
luftporbildare etc., krympning, hållfasthet, värmeutveckling etc. Man måste också se på om 
det ger effekt på annat, som exempelvis alkalisilikareaktionen och sulfatbeständigheten. 
Betong är en relativt billig produkt att tillverka men mycket dyrbar som stelnad i 
konstruktion. Därför måste all aspekter vara kända för att betong från helkross skall bli 
accepteras av byggare/ägare.  
 
Dokumentation 

• MinFo rapport nr A 2002 3:3, mars 2003, Rapport etapp II, Krossad ballast i betong, Björn 
Lagerblad, Mikael Westerholm, CBI (Egeninsats fr MinFo och CBI) 

• MinBaS rapport 2:1, november 2003,  Projekt 2,21 Framtida betong - Utnyttjande av alternativa 
typer av ballast i betong - ett projektförslag, Björn Lagerblad, CBI 

• MinBaS rapport nr 2:7, dec. 2004, Krossad ballast i betong, Ballast-Karakteristik, Bruksreologi, 
Delrapport 1, B Lagerblad, M Westerholm, CBI 

• MinBaS rapport nr 2:13, maj 2005, Framtida betong - Krossad ballast i betong- Betongprovningar, 
Delrapport 2, Mikael Westerholm, CBI, Hans-Erik Gram, Cementa AB 

• MinBaS rapport 2:14 , maj 2005, Framtida betong- Krossad ballast i betong- Tvättning och 
tillsatsmaterial, Delrapport 3, Mikael Westerholm, CBI. 

• MinBaS rapport 2:16, juni 2005, Framtida betong - Krossad ballast i betong- Kompletterande 
laboratorieförsök och fullskaleförsök, Delrapport 4, Hans-Erik Gram, Cementa AB. 

• MinBaS rapport 2:17, juni 2005, Framtida betong - Krossad ballast i betong- Packningsstudie av 
krossgrus, Delrapport 5, Eva Attenius, Hans-Erik Gram, Cementa AB. 

• MinBaS rapport 2:18, juni 2005, Krossad ballast i betong - Kvalitetssäkringsmetoder- Delrapport 
6, Leif Fjällberg, Björn Lagerblad, CBI 

• MinBaS rapport 2:19, juni 2005, Slutrapport, Krossat berg som ballast till betong, Björn Lagerblad, 
CBI 

 
 

Projekt 2,22 Doktorandprojekt Finpartikulära restprodukter som 
filler i cementbaserade material 
Projektledare 
Helena Moosberg-Bustnes 
Cement och Betong institutet, 100 44 Stockholm 
Tel 08-696 11 00   Fax 08- 24 31 37, e-post: helena.moosberg@cbi.se 
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Bakgrund 
För industrimineralproducenterna är filler i betong en växande marknad. Fillren används som 
tillsatsmaterial för att förbättra de reologiska egenskaperna hos betong. Inom ramen för 
projektet Framtida betong intitierades ett delprojekt inom ramen för ett pågående 
doktorandprojekt som genomfördes av Helena Moosberg-Bustnes, CBI inom ramen för 
Företagsforskarskolan i Berg- och Mineralteknik, Luleå Tekniska Universitet. Kalkfiller som 
är en volymmässigt stor produkt utvaldes för studierna och Nordkalk AB som producerar 
kalkfiller engagerades i arbetet. Syftet var att genomföra en studie som har direkt relevans på 
området Framtida betong och därmed kan bidra till kunskapsuppbyggnaden inom området 
filler i betong. Doktorandprojekt stöds av MinFo via Företagsforskarskolan, SSAB Merox , 
Cementa och CBI med egna insatser. 
 

Målsättning 
Det är känt att partikelstorlek, form och yttextur är de viktigaste fysiska egenskaperna som 
kan användas för att bestämma ett fillermaterials effekt på cementpastans reologi. Syftet med 
denna studie är att underlätta användningen av restprodukter från mineralindustrin och den 
metallurgiska industrin som filler i betong genom att klargöra vilken av dessa egenskaper som 
är den mest viktiga för fillermaterialens funktion. Målsättningen har varit att studera ett antal  
olika typer av kalkfiller och deras egenskaper på cementpastans reologi.  
 

Genomfört arbete och resultat 
I arbetet har ingått att studera åtta kalkfiller av olika ursprung. Dess mineralogi, ytegenskaper 
och partikelstorleksfördelning och dess påverkan på cementpastans reologi har utretts. 
Resultaten visar att partiklestorleksfördelningen spelar en avgörande roll, även om geologiskt 
ursprung och yttextur påverkar vattenbehov och reologi. Fillrens ursprung, partilestorelk har 
mindre effekt på cementpastans tryckhållfasthet. Studien ingick i doktorandprojektet kring 
finpartikulära restmaterial som filler i cementbaserade material, vilket avslutades i december 
2004. H Moosberg Bustnes doktorsavhandling Fine particulate By –products from Mineral 
and Metallurgical Industries as Filler in Cement – based Materials har distirbuersats inom 
MinBaS- programmet.  

 

Nyttan 

Studien har givit nya kunskaper om hur kalkfillrens egenskaper påverkar betong och hur dessa 
varierar hos olika typer av kalkfiller beroende på tex geologiskt ursprung. Kunskapen kan 
användas av såväl fillerproducenter som betongtillverkare i det egna utvecklingsarbetet. 
Studien och doktorsavhandlingen har utgjort ett bra komplement till MinBaS-projektets 
arbeten.  
 
Dokumentation 

• MinBaS rapport 2:2, november 2003, Projekt 2,22 doktorandprojekt Finpartikulära restprodukter som 
filler i cementbaserade material The influence of lime stone fillers´origin, surface texture and 
particle size distribution on cement paste properties, Helena Moosberg Bustnes, CBI. 

• Doktorsavhandling Helena Moosberg-Bustnes, Luleå Tekniska Universitet, nr 2003:36 Inst. för Kemi 
och metallugi, avd för Mineralteknik, ISSN: 1402-1544, ISRN:LTU_DT – 03/36 SE, Fine Particulate 
By-products from Mineral and Metallurgical Industries as Fillers in Cement-based Materials. 

Slutrapport Utvecklingsprogrammet MinBaS 2003 - 2005-06-30 



72 

 

Slutrapport Utvecklingsprogrammet MinBaS 2003 - 2005-06-30 



73 

7. Programområde 3 SMF - Mineral – Process-, produkt- 
och marknadsutveckling, miljöskydd och energibesparing 
vid ny och pågående produktion av industrimineral 
 
Prospekteringsinsatser i Sverige under 1980/90-talen har givit förutsättningar för brytning av 
för landet helt nya mineral, såsom grafit, kaolin, wollastonit, magnesit och högren kvarts. För 
att få fram tillräckligt underlag  för att bedöma möjligheter och lönsamhet av att exploatera en 
viss fyndighet  krävs emellertid dels en processutveckling anpassad till mineralet i fråga, dels 
en produktutveckling inriktad på avsedda användningsområden. Det senare fordrar i sin tur 
detaljerade studier av behoven och kraven på marknaderna i Europa och i vissa fall även i 
andra, längre bort liggande industriländer. För produktion av industrimineral är också 
logistiken i regel av stor betydelse för konkurrenskraften.   
 
Som underlag för genomförda undersökningar har funnits tidigare genomförda karteringar, 
provborrningar samt översiktliga mineralogiska och kemiska analyser för respektive 
fyndighet. Viss marknadskunskap har funnits genom allmänt tillgängliga uppgifter om 
produktion och förbrukning inom olika länder och användningsområden. De metoder som nu 
utnyttjats har inneburit laboratorie- och pilotskaleförsök med representativa provmaterial från 
fyndigheterna respektive direkta kundkontakter inriktade på att få fram tillförlitliga underlag 
för investerings- och lönsamhetskalkyler. Utan sådana är det inte attraktivt att sätta igång de 
tidsödande och kostnadskrävande procedurer som behövs för att få erforderliga brytnings- och 
miljötillstånd etc.  
   
Inom området har genomförts fem företagsspecifika projekt, varav fyra syftat till att utveckla 
förutsättningarna för produktion av nya, kvalificerade industrimineral medan det femte avsetts 
klarlägga möjligheterna att byta biltransporter mot järnvägsdito. Deltagande företag tillhör 
kategorin små eller medelstora. Arbetena har i huvudsak utförts vid olika institutioner och 
företag som uppdrag från respektive projektdrivande företag. Projektledarna, vilka har varit 
företagsledaren eller av honom utsedd medarbetare, har ingått i styrgruppen för 
programområdet. Styrgruppen har varit direkt underställd MinBaS styrelse. 
 
Följande projekt har ingått: 
3,1 Utveckling av magnesitfyndighet 
3,2 Högren grafit 
3,3 Superren kvarts   
3,6 Apatit – Marknadsundersökning/bearbetning 
3,7 Miljövänliga transporter – Case study Bergslagen – en järnvägsförbindelse Gåsgruvan-
Persbergs station 
 
De mellanliggande projektnumren ovan, dvs 3,4 och 3,5, härrör från ursprungligen upptagna 
projekt, vilka under den inledande planeringen befanns sakna förutsättningar för 
genomförande inom tillgängliga resursramar och därför byttes mot de nu genomförda. I den 
ekonomiska redovisningen återfinns även projekt 3,0, i vilket övergripande kostnader för 
programområde 3 har samlats. 
 
Områdets totala, ackumulerade projektkostnader uppgår till 3,8 Mkr, varav bidraget från 
MinBaS utgjorde 1,4 Mkr. Företagens egna insatser för projekten inom MinBaS-programmet 
har således uppgått till 2,4 Mkr, dvs nära 60 % av totalkostnaden. Projekten har vanligen 
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utgjort en mindre del av utfört, pågående eller planerat utvecklingsarbete för att få produktion 
till stånd vid fyndigheterna. Andra delar av detta arbete, såsom kartering, provborrning, 
analysarbete, försök i pilotskala och projektering har skett eller förväntas ske med stöd från de 
regionala tillväxtavtalen, EG:s strukturfondsprogram och/eller andra 
regionala/kommunala/privata resurser. 
 

7.1 Resultat och måluppfyllnad 
De enskilda projektens bakgrund, syfte, resultat, tänkbar nytta och fortsatt utveckling 
redovisas i Projektbilagor till programområde 3, i vilka utkomna rapporter även listas.  
De ansvariga för respektive projekt har i sina slutrapporter i samtliga fall kunnat visa att 
uppställda projektmål har uppfyllts. Rapporterna har därför godkänts av MinBaS styrelse och 
av SGU.  

 

Marknadsförutsättningarna och processalternativ 
har tagits fram för en unik fyndighet av superren 
kvarts i Arjeplogs kommun   
Foto Pajeb Kvarts AB 

 
De projekt som syftat till etablering av nya fyndigheter har i en föregående fas eller under det 
nu redovisade arbetet haft samarbete och stöd även från regionala och kommunala instanser. 
Huvuddelen av tänkbara nya produkter skulle vara avsedda för export och/eller i viss mån 
minska förekommande import. Att beräkna de kvantitativa effekterna av de i området 
ingående projektens framtida värde ur sådana aspekter som energibesparing, miljöförbättring 
och arbetstillfällen är inte meningsfullt på det tidiga stadium som projekten befinner sig i. Det 
kan dock konstateras att alla verksamheterna är belägna i regioner som skulle vara väl 
betjänta av nya arbetstillfällen; se projektbilaga 5,3. För projekt 3,7 kan konstateras att såväl 
energibesparingar som bättre miljöbesparingar är väsentliga inslag i motiven för projektet.  
 
Effekter som uppnåtts genom att driva projekten inom ramen för MinBaS är kontakter och 
samarbeten som etablerats dels mellan projektledarna, dels mellan dessa och FoU-kunniga 
företag och högskolor i branschen, såsom MINPRO AB, Bergsskolan i Filipstad, geovetarna 
vid Göteborgs Universitet och KTH. Dessutom har samarbete skett med utländska företag 
med FoU- och marknadsstudieverksamhet.  
     
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafit används i bränsleceller för eldrivna fordon – 
i ett projekt har utvecklats processer för 
framställning av högrena grafitprodukter ur 
Woxna Graphites fyndigheter i Ovanåkers 
kommun, Hälsingland.  
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Projektbilagor område 3 
 

Projekt 3,1 Utveckling av magnesitfyndighet 
 
Projektdeltagare: Bergsskolans Kompetensutveckling AB. Utförare: Bergsskolan 
Kompetensutveckling AB, XRAL, Ontario, Canada. Medverkande företag: Uddeholm 
Tooling AB, Hagfors, Miljöbolaget, Storfors.  
 
Bakgrund 
Bergsskolan Kompetensutveckling AB är ett utvecklingsföretag knutet till Bergsskolan i 
Filipstad. Man har sedan några år tillbaka arbetat med olika projekt för utveckling av nya 
miljöteknologier med industrimineral, såsom wollastonit, olivin och magnesit som 
huvudkomponent. Preliminära studier hade visat att magnesitmineralet var särskilt lämpligt 
för att avlägsna tungmetaller ur industriellt processvatten. Detta öppnade ett helt nytt, 
miljömässigt värdefullt användningsområde för magnesit. Huvudkomponenten i mineralet 
magnesit är magnesiumkarbonat, MgCO3. Hittills framtagna prover från Kämpetorp-
fyndigheten visar halter kring 44 % MgO. Utförd kartering indikerar att fyndighetens storlek 
anses vara betydande. Det huvudsakliga användningsområdet för magnesit är eldfasta material 
för den metallurgiska industrin samt jordbruket (i form av dolomit). Magnesit produceras f n 
inte i Sverige. 
 
Syftet med projektet var att undersöka den industriella utvecklingspotentialen för den typ av 
magnesit som finns i Kämpetorps-fyndigheten, belägen i trakten av Kopparberg. Det 
viktigaste delmomentet i projektet var att undersöka om den vid reningen av processvattnet 
begagnade, tungmetallhaltiga magnesiten i sin tur kunde användas (och samtidigt renas) för 
att framställa kommersiellt intressanta produkter av typen järn- och magnesiumsulfater.  
 
Resultaten av försöken visade, att det var tekniskt fullt möjligt att framställa nämnda 
biprodukter och att Kämpetorps-magnesiten var lika bra eller bättre för ändamålet än i 
marknaden tillgängliga magnesitprodukter. Sammantaget innebär detta att intresset för att 
exploatera fyndigheten har stärkts väsentligt, inte minst genom att ytterligare ett nytt 
användningsområde öppnat sig, nämligen för s k mikrosprinklers. 
 
Nyttan 
Genom projektet har således kunskap vunnits som kan leda till öppnande av en ny arbetsplats 
med magnesitbrytning och framställning av magnesitprodukter för rening av industriellt 
processvatten  på ett ekologiskt och ekonomiskt attraktivt sätt.       
 
Dokumentation 

• MinBaS område 3, Rapport 3:4, dec 2004, Slutrapport - MinBas projekt nr 3,1 Utveckling av 
industriell utvecklingspotential för Kämpetorps magnesitfyndighet, Rob Hellingwerf, Bergsskolans 
Kompetensutveckling AB 
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Projekt 3,2 Högren grafit 
 
Projektansvarigt företag: Woxna Graphite AB: Utförare: Woxna Graphite AB, Woxna, 
Timcal Graphite & Carbon Ltd, Schweiz och Canada. Medverkande företag: Deltagare i 
Mistra-projektet  
 
Bakgrund 
Företaget Woxna Graphite AB har i Kringelgruvan, Ovanåkers kommun, Hälsingland, 
Sveriges enda etablerade fyndigheter och anläggningar för produktion av grafit. 
Anläggningen, som kan producera grafit i kvaliteter med 85-95 % C (kol), ligger f n i malpåse 
i avvaktan på att företaget i samarbete med Timcal Graphite & Carbon Ltd ska få fram s k 
högren grafit, dvs kvaliteter med över 99 % C, för vilka den globala marknadsbilden  och 
prisnivån är attraktiv. Woxna Graphite deltar i ett Mistra-projekt för produktutveckling av 
grafiten till bränsleceller samt i projekt för flamskyddsmedel på grafitbas i träfärg. – 
Produkter med högren grafit skulle tillföra företaget en ny potentiell kundkrets och därmed 
säkra en fortsatt produktion i Kringeltjärnsgruvan. 
 
Syftet med projektet är att ta fram lämpliga metoder för framställning av högrena 
grafitprodukter för nämnda applikationer. Arbetet har koncentrerats på att genom försök i 
laboratorieskala ta fram en kostnadseffektiv och miljövänlig processmodell, vilken 
kombinerar mekanisk rening genom malning med efterföljande lakning med syror.  
 
Resultaten av försöken visar att man genom den mekaniska reningen kan få fram en produkt 
med en kolhalt på 99 %, vilken sedan genom lakning höjs till 99,6 á 99,7 % C. Genom att 
optimera den initiala malningen har man fått fram en renare utgångsprodukt för lakningen, 
vilket medfört att syraförbrukningen sänkts till en tredjedel av den tidigare normala. Detta 
bedöms ha betydande positiva effekter såväl miljö- som energimässigt för en 
produktionsanläggning.  
 
Nyttan 
Teknisk-ekonomiska förutsättningar har skapats för att dels återuppta produktionen av grafit 
för behov inom den europeiska eldfasta industrin, dels tillverka spetsprodukter av grafit med 
högt förädlingsvärde för inhemsk användning och export.     
 
Dokumentation  

• MinBaS område 3, Rapport nr 3.5, maj 2005, Slutrapport - Högren Grafit, Paul Hammergren, Woxna 
Graphite Ab, M Colucci, Timcal  

 
 

Projekt 3,3 Superren kvarts 
 
Projektansvarigt företag: Pajeb Kvarts AB; Utförare: Pajeb Kvarts AB, Dorfner 
Analysencentrum und Anlagenplanungs GmbH (ANZAPLAN), Hirschau, Tyskland 
 
Bakgrund 
Företaget Pajeb Kvarts AB har sedan ett antal år haft tillgång till en fyndighet av kvarts vid 
Pajeb Muitunisjaure i den västra delen av Arjeplogs kommun. Tidigare undersökningar har 
indikerat att kvartsmineralet är osedvanligt rent, dvs det håller över 9x,z % SiO2 i stora delar 
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av fyndigheten. Det har bedömts möjligt att därur kunna framställa s k superren kvarts med 
SiO2-halter över 99.5 %. 
 
Syftet med projektet har varit att kartlägga marknadsförhållandena för superren kvarts och 
förutsättningarna för att framställa sådan från den aktuella fyndigheten. På sikt är syftet att 
starta brytning och förädling av kvartsen till superrena kvaliteter för elektronik- och 
optikindustrin m m. 
 
Kartläggningen visade att världsmarknaden för superren kvarts är väl strukturerad och att ett 
ledande företag finns, vars kvaliteter är normgivande för vilka produktkrav en ny tillverkare 
måste uppfylla. En jämförelse med Pajeb-kvartsen visade att den senare har goda 
förutsättningar att konkurrera, om vissa nyckelföroreningar kan avlägsnas. Projektets senare 
del har därför inriktats på nya förädlingsförsök.      
 
Resultaten av marknadsstudien och anrikningsförsöken visade, att kvartsförekomsten har en 
för Europa unik renhet som gör det möjligt att producera konkurrenskraftiga kvaliteter med 
mycket högt marknadsvärde för globala spetsteknologiområden.  
 
Nyttan 
Ägarna till fyndigheten har genom projektet fått önskat underlag för att gå vidare med en 
översiktlig affärsplan. Om denna visar på lönsamhet kan detta leda till att arbetsplatser 
etableras för kvartsbrytning och vidareförädling av kvarts i glesbygd i Sverige.   
 
Dokumentation 

• MinBaS område 3, Rapport nr 3:3, januari 2005, Slutrapport - MinBaS projekt nr 3,3 Superren 
kvarts, Lennart Falk, Pajeb kvarts AB 

 
 

Projekt 3,6 Apatit – Marknadsundersökning/bearbetning 
 
Projektansvarigt företag: Ludvika Mining AB; Utförare: MINPRO AB.  
 
Företaget Ludvika Mining AB har varit intresserat av att undersöka 
marknadsförutsättningarna för en produktion av apatit för konstgödsel och foderfosfater, 
baserat på ett restmaterial från LKAB:s järnmalmsproduktion.  
 
Syftet med projektet var att genomföra en fördjupad marknadsstudie och på basis av denna 
göra upparbetningsförsök för att få fram en produktkvalitet som skulle motsvara kraven från 
andra kunder än den tidigare samarbetspartnern.  
 
Marknadsstudien bekräftade tidigare indikationer att halterna av arsenik och fluor är för höga 
för tillverkning av NPK-gödselmedel. Apatiten måste därför avsättas i andra 
marknadssegment; även de kräver dock en viss rening för att ge produkten ett mervärde 
jämfört med konkurrerande material. Möjligheterna härtill undersöktes dels genom 
inblandningar i apatiten av andra ämnen med gödningseffekt, såsom energiaskor, kaliglimmer 
och hönsgödsel, dels genom termisk behandling. De inledande försöken visade att såväl 
arsenik som fluorhalten kan nedbringas till mycket låga nivåer vid erforderligt hög 
ugnstemperatur och lång behandlingstid. 
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Resultaten visade att en marknad finns för det aktuella restmaterialet av apatit, förutsatt att 
arsenik- och fluorhalterna nedbringas genom en termisk process. Det krävs dock att denna 
utvecklas till en modern industriell metod, innan en produktion kan komma till stånd. Likaså 
måste utredas hur särskilda typer av färdiga gödningsprodukter av NKP-typ ska framställas.  
 
Nyttan 
Om den fortsatta utvecklingen blir positiv och en produktion av apatit komma till stånd 
innebär det ett betydande ekologiskt framsteg genom att deponering av fosforhaltigt avfall 
kan bytas till återanvändning.   
 
Dokumentation  

• MinBaS område 3, Rapport nr 3:1, maj 2004, Slutrapport - MinBaS projekt nr 3:6 Apatit -
Marknadsundersökning/bearbetning, L-G Bergling, Ludvika Mining AB  

 
 

Projekt 3,7 Miljövänliga transporter – Case study Bergslagen – en 
järnvägsförbindelse Gåsgruvan-Persbergs station       
 
Projektansvarigt företag: SMA Karbonater AB, Persberg. Utförare: SMA Karbonater AB, 
Sweco AB, Tågåkeriet i Bergslagen AB. Medverkande organisationer: Länsstyrelsen, 
Vägverket Region Väst, Banverket västra regionen, Filipstads kommun.   
 
Bakgrund: Från företaget SMA Karbonater AB i Persberg sker utleveransen av 
mineralprodukter oftast med bulk- eller flakfordon via det ordinarie landsvägsnätet. Genom 
att i stället utnyttja järnvägstransporter skulle uppenbara positiva effekter på miljön och 
oljeförbrukningen kunna erhållas samt i många fall också sänkta leveranskostnader till kund.  
 
Syftet med projektet har varit att studera övergripande de teknisk-ekonomiska 
förutsättningarna för att återupprätta rubricerad järnvägsförbindelse för transport av 
mineralprodukter från Bergslags-regionen. Studien skulle tjäna främst som beslutsunderlag 
för Länsstyrelsen vid bedömningen av graden av miljöpåverkan från ett industrispår, vilket i 
sin tur inverkar på omfattningen av erforderlig miljökonsekvensbeskrivning, MKB, i 
Järnvägsplanen.  
 
Den genomförda studien omfattar en genomlysning av samtliga väsentliga förutsättningar, 
såsom spårets lokalisering, behovet av utrustning och ombyggnad inom industriområdet samt 
trafiksäkerheten vid korsningen järnväg/landsväg. En preliminär kostnadskalkyl ingår. 
Arbetet har utförts i samråd med Länsstyrelsen, Banverket, Vägverket, Filipstads kommun, 
närboende och anställda.  
 
Resultaten visade att förutsättningar finns för att anlägga järnvägsförbindelsen i fråga. Man 
har därför gått vidare genom en första ansökan till Länsstyrelsen, inlämnad hösten 2004, 
vilken fått ett positivt förhandsbesked. I nästa steg krävs en godkänd Järnvägsplan, detaljerade 
kostnadskalkyler, m m, som underlag för företagets investeringsbeslut.  
 
Nyttan 
Genom projektet har en modell skapats för hur man lämpligen kan gå till väga vid liknande 
utredningar i andra industriområden i syfte att minska energiåtgång och avgasutsläpp vid 
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bulktransporter av mineralprodukter. För SMA Karbonater har viktiga underlag skapats för 
beslut i ärendet. 
 
Dokumentation  

• MinBaS Område 3, Rapport nr 3:2 november 2004, Slutrapport - MinBaS projekt nr 3,7 
Miljövänliga transporter- Case study Bergsslagen Järnvägsförbindelse Gåsgruvan- Persbergs 
station SMA Karbonater AB, Niclas Eriksson 
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8. Programområde 4 : SMF - Stenindustrin 
 
Detta programområde är delbranschspecifikt för naturstensindustrin. Projekturvalet har gjorts 
av deltagande företag med motivet att dessa insatser gör största möjliga nytta och effekt för 
deltagande småföretag och är till bäst nytta för branschens utveckling. Många av företagen 
ligger i regionala stödområden, vilket torde kunna bidra till att arbetet inom detta område med 
fördel skulle kunna skapa regionala kopplingar mot tillväxtavtal.  
 
Det är av yttersta vikt för utvecklingen inom naturstensindustrin att kunderna, dvs. arkitekter, 
konstruktörer och myndigheter får tillgång till bästa tänkbara tekniska informationsverktyg 
och utbildningsmaterial rörande applikation av natursten. Samma krav på underlagsmaterial 
ställs från utbildningsinstutioner för blivande arkitekter och byggare.  
 
Det kan också konstateras stora kunskapsbrister hos de företag och personer som 
tillhandahåller inbyggnadsmaterial som t.ex. bruk och fästmassor. Samtidigt finns 
detkunskapsbrister inom stenbranschen angående inbyggnadsmaterial. 
 
Arbetet i programområdet har delats in i ett antal delprojekt med inriktning mot nära 
samarbete med kunder, företag verksamma med insatsmaterial och institutioner. Det syftar till 
att utarbeta metoder, anvisningar och kundinformation för stenföretagens 
applikationsanpassning av sina produkter till krav inom bygg- och anläggningsindustrin. Ett 
projekt rör inventering av natursten och industrimineralfyndigheter i Norrland. Genom det 
höga deltagande bland branschens företag i projektarbetet uppnås också en effektiv 
resultatöverföring och kompetenshöjning bland medarbetarna. 
 

8.1 Målsättning 
En övergripande målsättning är att öka kunskapen om och användningen av natursten i 
Sverige, som idag har en per capitaförbrukning vilken är hälften av den som råder i övriga 
Europa. Detta trots att den svenska berggrunden har en bred palett av intressanta stensorter av 
hög kvalitet som är internationellt uppskattade. En av de mest angelägna åtgärderna för den 
svenska naturstensbranschen är att öka stenanvändningen i Sverige.  
Syftet är att utveckla metoder och dimensioneringskriterier till grund för utarbetande av 
produktinformation och montageanvisningar för naturstensprodukter anpassade till krav i 
bygg- och anläggningsindustrin. Behovet är stort av långsiktiga insatser för att i arkitektledet 
introducera naturstenen som byggnadsmaterial. Så är även behovet av nytt undervisnings- och 
informationsmaterial om stenproduktion och hur produkter skall utvecklas. Det finns också 
behov av inventeringsinsatser för bedömning av bl.a. potentialen för ny naturstens- och 
industrimineralproduktion i Bergslagen och norra Sverige - Sveaskog  
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Applikationsbeskrivningar 
för natursten 

Handbok 
Instruktionsfilm Implementering 

ny EU standard 

Applikationteknisk 
kommitté 

Inventering av 
natursten o ind. 
mineral 

 
MARKNAD FÖR NATURSTEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Följande projekt har ingått: 
4:1 Inventering av natursten och industrimineral på Sveaskogs marker 
4:2 Applikationsbeskrivningar för natursten - Handbok 
4:3 Från bergrund till ekologisk produkt - Film  
4:4 Implementering av nya EU-standarder 
4:5 Applikationskommitté för natursten 
 
Områdets totala, ackumulerade projektkostnader uppgår till över 15 MSEK, varav bidraget 
från MinBaS utgör 3 Mkr. Företagens egna insatser för projekten inom MinBaS-programmet 
har således uppgått till 12 MSEK, dvs. 80 % av totalkostnaden.  
 
Eftersom den kunskap och de fakta som skall sammanställas och vidarebefordras till 
användarna finns utspridd på ett stort antal företag och personer har ett flertal 
kunskapsinhämtande seminarier och diskussionsmöten genomförts under projekttiden. 
Dessutom har mycket tid och resurser har lagts ned på att föra ut resultaten till målgruppen i 
form av ett stort antal seminarier. Kunskapsinhämtande via ett stort antal remisser i flera steg 
har visat sig vara ett framgångsrikt koncept Även företag i angränsande områden som t.ex. 
företag inom verksamheten inbyggnadsmaterial har varit involverade som givande och 
tagande parter. Detta gäller också vissa institut som SP, CBI, Riksantikvarieämbetet etc. Vissa 
av dessa aktiviteter är övergripande, medan andra är mer specifika för de olika delprojekten. 
Nu pågår ett omfattande arbete att sprida resultaten bl.a. genom seminarier, hemsidor, CD-
rom etc. Generellt gäller att samtliga projekt blivit mer omfattande än vad som planerats, men 
de som har slutförts har haft en mycket hög kvalitet. Återstående arbeten som inte hinner 
implementeras inom programtiden slutförs med företagsinsatser. 
Totalt har över 100 företag och organisationer deltagit. 
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Områdesansvarig: Stenindustrins Forskningsinstitut AB, Kurt Johansson 
Styrgruppen för programområde har utgjorts av: Jimmy Söderlind, City Sten AB, Sören Thor, 
Thorsbergs Stenhuggeri AB, Roland Aronsson, GRF Gravvårdar AB, Lennart Selrot och 
Anders Karlsson Emmaboda Granit AB, Lars Svensson Sh-bygg AB och Kurt Johansson, 
Marmor&Granit AB.  
 

8.2 Resultat, måluppfyllelse och nytta 
De enskilda projektens och delprojektens nytta redovisas i projektbilagor. 
 
Kvantitativa effekter och nytta kan redan noteras för de projekt först avslutades.  Sålunda kan 
vi konstatera att delprojektet 4:2.8 ”Instruktion för Skötsel av Natursten Inomhus” redan givit 
påtagliga resultat på så sätt att   
Problemen med felstädade stengolv har reducerats till max ¼ av vad de var tidigare. Detta 
märks både hos Sveriges Stenindustriförbund och hos besiktningsmännen 
 
Liknande tendens har märkts beträffande föreskrivning av natursten inomhus (Delprojekt 
4:2.2  Inomhus) 
 
Det finns all anledning att förvänta motsvarande resultat och nytta av övriga projekt när dessa 
väl implementerats. 
 
I övrigt kan redan för samtliga projekt konstateras positiva effekter i form av följande: 
 

• Nätverk och stärkt tekniskt samarbete mellan stenföretagen 
• Nätverk och stärkt tekniskt samarbete mellan stenföretagen och ”angränsande” 

branscher t.ex. företag som levererar inbyggnadsmaterial. 
• Nätverk och stärkt samarbete mellan företag, organisationer och institut. 
• Konkret kunskapsöverföring/spridning inom företag och institut 
• Kunskapsöverföring till målgruppen (arkitekter, byggnadstekniker, 

fastighetsägare/förvaltare). 
• Förbättrad möjlighet till försäljning av svensk natursten 
• Förbättrat samarbete med broderbranschen i Norge 
• Delprojekt har givit en modell för målgruppsimplementering  

 
 
MinBaS-programmet har också varit en draghjälp för att få regionala satsningar t.ex. Region 
Skåne.  
 
Viss samordning med EU-program har också förekommit, t.ex. Leonardo-programmet 
EURORESTOR och 6:te ramprogrammet I-Stone 
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Projektbilagor område 4 
 

Projekt 4:1  Natursten och Industrimineral inom Sveaskogs 
markinnehav  
 
Projektorganisation: 
Projektgrupp: Kurt Johansson, representant för Svenskog och Örjan Einarsson.  
Projektledare: Örjan Einarsson, Geopartner.  
 
Bakgrund och syfte 
Stora markägare har ett intresse av att skaffa kunskap om vilka fyndigheter man äger. Även 
om man själv inte tänker exploatera dessa kan det finnas andra intressenter. Detta projekt 
syftar till att öka kännedomen om mineralresurserna inom Sveaskogs marker med särskild 
inriktning på natursten, men även industrimineral skall beaktas. En prioritering skall göras av 
de områden som skall undersökas med avseende på miljö- och naturskyddsintressen och ur 
transportsynpunkt gynnsamma lägen. Områden som prioriteras är Västerbotten och 
Bergslagen. Samråd skall ske med naturstensbranschen under arbetets gång.  
 
Genomförande 
Projektet har dels bestått av studier av befintlig information, dels av fältstudier. Av resursskäl 
och även av praktiska skäl har fältarbetet varit inriktat på natursten. 
Arbetet har baserats på genomgång av omfattande dokumentation och material från SGU:s 
statliga malmprospektering i kombination med fältbesök.   
 
 
Resultat 
Rapporten har förutom med Sveaskog även diskuterats med ett stort antal (c:a 20) brytande 
företag inom Sveriges Stenindustriförbund på seminarium den 6 nov.  
 
Nyttan 

• Sveaskog fått en möjlighet till snabböversikt över situationen i Bergslagen och 
Västerbottens län  

• Företagen i blockstensbranschen fått en indikation om stenförekomster i Bergslagen 
och Västerbottens län 

• Principiell betydelse för likartade undersökningar inom Sveaskogs marker i övriga 
Sverige 

• Principiell betydelse där en stor markägare går in och gör undersökningar inom sitt 
område. Viktigt då möjligheter för inmutning saknas för blocksten, vilket medför att 
andra aktörer är mindre intresserade av generell undersökning och prospektering. 

 
Dokumentation  

• MinBaS rapport nr 4:1, Rapport GeoP 2003-03, 2003-07-10, SLUTRAPPORT, Natursten och 
industrimineral inom Sveaskogs markinnehav, Örjan Einarsson, Kjell Stenmark, Geopartner AB  
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Projekt 4:2 - Applikationsbeskrivning för natursten - 
Stenhandboken 
 
Projektorganisation: 
Projektgrupp: SFIs styrelse (Jimmy Söderlind, Sören Thor, Roland Aronsson, Lennart Selrot, 
Kurt Johansson)+ Lars Svensson 
Projektledare: Kurt Johansson 
 
Bakgrund och syfte 
För en framgångsrik marknadsföring av naturstensprodukter hos avnämare krävs ständig 
närvaro i teknikutvecklingens frontlinje. Avnämare är investerare, förvaltare, arkitekter, 
konstruktörer, entreprenörer och nyttjare - respektive en bred allmänhet i relation till 
gravvårdar och monument.  
 
Teknikutvecklingen kan avse såväl produktions- och tillverkningsteknik som 
applikationsteknik. I detta projekt åsyftas applikationsteknik. Det saknas en modern handbok 
för applikationsteknik inom naturstensområdet, vilket medför att företagen upplever att de har 
ett stort avstånd till den önskade teknikfronten.  
 
Framtagningen av en modern handbok bygger på ett omfattande undersökningsarbete och 
sammanställningar av state of the art. Teknikuppgifter från internationella publikationer samt 
europeiska provningsförfaranden, normer och standarder skall inarbetas.  
 
Genomförande 
Projektet består av ett antal delprojekt, ett för varje huvudapplikationsområde. Detta redovisas 
nedan. 
 
 

Delprojekt 4:2.0 – Grundidé, Layout  
 
Projektorganisation: 
Projektgrupp: SFIs styrelse (Jimmy Söderlind, Sören Thor, Roland Aronsson, Lennart Selrot, 
Kurt Johansson)+ Lars Svensson+ Ragnar Kjeserud 
Projektledare: Kurt Johansson 
 
Bakgrund och syfte 
Syftet är att finna en form för publiceringen som är optimalt anpassad till målgruppen. 
 
Genomförande 
Under ett antal möten i större och mindre grupper har diskuterats utformning, textanslag, 
copyright, distributionsform, tillgänglighet i IT-form, illustrationsmanér etc.  
En välrenommerad reklambyrå har anlitats. Representanter för målgruppen, arkitekter och 
byggnadstekniker har involverats 
Layout, textanslag och illustrationsmanér fastställdes för hela projekt 4:2. 
 
Delprojektet har blivit mer omfattande än planerat då ett stort antal förslag har måst 
presenteras innan slutligt beslut har kunnat fattas. Åsikterna har varit många. 
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Resultat 
En välbalanserad layout och textanslag anpassad för målgruppen. 
 
Nyttan 

• Ramen har fastställts för kommande häften, CD och hemsideutformning, varför 
diskussioner om detta inte behöver uppta tid och resurser  vid produktion av övriga 
avsnitt..  

• Professionell layout och textutformning gör att målgruppen lätt kan tillgodogöra sig 
innehållet. 

 
Dokumentation 

• MinBaS område 4, MinBaS rapport nr 4:8, juni 2005, Applikationsteknik för Natursten - En 
handbok om Natursten – Stenhandboken- Komplett sammanställning, SSF/ SFI AB 

 
 

Delprojekt 4:2.2  Inomhus  
 
Projektorganisation 
Projektgrupp: Kurt Johansson, Lars Svensson och Ragnar Kjeserud  
Projektledare: Kurt Johansson 
 
Bakgrund och syfte 
Syftet med delprojektet är att ge föreskivande och utförande led ett verktyg att föreskiva rätt 
sten på rätt plats, monterad på rätt sätt, ett tekniskt –juridiskt hållbart instruktionsmaterial för 
montering av naturstensprodukter i inomhusmiljö och implementera kunskapen hos olika 
målgrupper. Målgruppen är arkitekter, byggnadstekniker, kommuner och övriga 
fastighetsägare. Detta skall i sin tur leda till ökad användning av natursten. 
 
Genomförande 
Delprojektet har genomförts i samarbete med SIL, Stenindustriens Landssammenslutning, 
Norge. Samlad kunskap och erfarenhet saknas. Den finns utspridd på ett stort antal företag, 
institutioner och personer. Därför har kunskapsinsamlande möten och seminarier med många 
deltagarage varit en grundförutsättning. Ett viktigt samarbete med företag i angränsande 
områden som inbyggnadsmaterial, t.ex. bruk och fästmassa, har förekommit. Så även med 
institutioner som SP och CBI samt konsultföretag. Ett antal seminarier för att kommunicera 
och implementera projektet har genomförts. 
 
En viktig del i kunskapsinsamlandet av fakta är hur man gör i praktiken. Ett 25-tal objekt 
studerades och dokumenterades.  
 
En informationsbyrå har varit inkopplad för att bearbeta text och ta fram illustrationer. Detta 
har varit en kostsam del av projektet. Grundtexterna med fakta har producerats av experter 
inom stenbranschen i samarbete med extern expertis. 
 
Projekt blivit mer omfattande än vad som planerats, men de som har slutförts har haft en 
mycket hög kvalitet. Återstående arbeten är implementering inom målgruppen. 
Under 2005 skall implementering i arkitektledet fortgå med seminarier. Vidare skall en 
internetbaserad upplaga av manualen utvecklas. 
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Resultaten 
Dokumentation av faktaunderlag för 25 genomförda objekt i Sverige och Norge (golv, vägg 
och trappmontering) 
En tydlig, brett förankrad och omfattande professionellt utformad manual för användning och 
montering inomhus  
Anvisningar i form av typkonstruktioner. 
 
Nyttan 

• En bred förankring och kunskapsöverföring inom stenbranschen. Stabilt nätverk och 
sammanhållning inom branschen. 

• En bred förankring och kunskapsöverföring inom angränsande branscher såsom 
företag för bruk och fästmassa. Stabilt nätverk har skapats. 

• Ökad kunskap om natursten hos institut och nätverksbildande med dessa. 
• En bred förankring och nätverk hos målgruppen 
• Publikationen (instruktionen och typkonstruktionerna) som ett viktigt tekniskt och 

juridiskt dokument för montering av natursten inomhus 
• Instruktionen kan användas som kurslitteratur vid universitet och högskolor. 
• Reaktionen från representanter för målgruppen har varit mycket positiv och 

underlättar förskrivandet av natursten och motverkar tveksamheter. 
• SAMMANTAGET ger detta en större säkerhet i naturstenanvändandet och därmed en 

ökad naturstenstenanvändning och utveckling av stenindustrin 
 
Dokumentation 

• MinBaS område 4, MinBaS rapport nr 4:4, dec. 2004, Applikationsteknik för Natursten - En 
handbok om Natursten: Inomhus - Slutrapport, sammanställd av Kurt Johansson, SFI AB 

 
 

   
 
Montering och användning av natursten inomhus - En omfattande, professionellt  
utformad manual finns nu framme som ett resultat av projektarbetet 
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Delprojekt 4:2.4  Utemiljö 
 
Projektorganisation: 
Styrgrupp: Kurt Johansson, SSFs styrelse samt Ragnar Kjeserud ordförande i SIL (Norge) 
Projektledare: Kurt Johansson 
Redaktionsgrupp: Lennart Selrot och Christer Kjellén. 
Faktagrupp: Ett stort antal personer inom och utom naturstensbranschen med gedigen kunskap 
inom området 
 
Bakgrund och syfte 
Syftet med delprojektet är att ge föreskivande och utförande led ett verktyg att föreskiva rätt 
sten på rätt plats, monterad på rätt sätt, ett tekniskt –juridiskt hållbart instruktionsmaterial för 
montering av naturstensprodukter i utemiljö och implementera kunskapen hos olika 
målgrupper. Målgruppen är arkitekter, byggnadstekniker, vägverket, kommuner och övriga 
fastighetsägare. Detta skall i sin tur leda till ökad användning av natursten. 
 
Genomförande 
Projektet har genomförts i samarbete med SIL, Stenindustriens Landssammenslutning, Norge. 
Förutsättningarna och genomförande har varit likartad det för Inomhus. Samlad kunskap och 
erfarenhet saknas. Den finns utspridd på ett stort antal företag, institutioner och personer. 
Därför har kunskapsinsamlande möten och seminarier med många deltagarage varit en 
grundförutsättning. 
 
En viktig del i kunskapsinsamlandet av fakta om hur man gör i praktiken. Ett 10-tal objekt 
studerades och dokumenterades. 
 
För att förbilliga framtagandet har informationsbyrån ersatts med en redaktionsgrupp som 
sammanställer textunderlaget från olika interna och externa experter.  
Arbetet har skett i nära samarbete med ledande landskapsarkitekter och beställare. 
 

 
 
Användning och montering av natursten i utemiljö – En tydlig, brett förankrad manual  
med anvisningar i form av typkonstruktioner har arbetats fram inom projektet. 
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Resultat 
En tydlig, brett förankrad och omfattande professionellt utformad manual för användning och 
montering av natursten i utemiljö.  
Anvisningar i form av typkonstruktioner. 
 
Nyttan 

• En bred förankring och kunskapsöverföring inom stenbranschen. Stabilt nätverk och 
sammanhållning inom branschen. 

• En bred förankring och nätverk hos målgruppen 
• Publikationen (instruktionen och typkonstruktionerna) som ett viktigt tekniskt och 

juridiskt dokument för montering av natursten utomhus 
• Instruktionen kan användas som kurslitteratur vid universitet och högskolor. 

 
SAMMANTAGET ger detta en större säkerhet i naturstenanvändandet och därmed en ökad 
naturstenstenanvändning och utveckling av stenindustrin 
Vi har funnit en kostnadseffektiv arbetsform för framtagning av liknande 
instruktioner/beskrivningar 
 
 
Dokumentation 

• MinBaS område 4, MinBaS rapport 4:6, maj 2005, projekt 4,2:4 Applikationsteknik för natursten 
En handbok om natursten – Stenhandboken Utemiljö - Prel. Slutrapport, sammanställd av Kurt 
Johansson, SSF/SFI AB 

 
 

Delprojekt 4:2.5 Restaurering  
 
Projektorganisation: 
Projektgrupp: Kurt Johansson och Lars Svensson.  
Projektledare: Lars Svensson. 
 
Bakgrund och syfte 
Förutom de historiska byggnaderna finns ett stort antal byggnader från 1900-atalet med 
fasader, golv och trappor av natursten som kommit till ett läge där de behöver rengöras, 
underhållas och restaureras. Det kan ofta vara en detalj i ett större projekt. 
 
Syftet med denna instruktion är att de dem som inte är heltidsengagerade 
stenrestaureringsexperter råd och anvisningar om restaurering och underhåll av stenobjekt. 
Den skall inte bli så djup och omfattande att den täcker de fåtal speciella objekt av 
utomordentligt stort antikvariskt värde som specialbevakas av riksantikvarieämbetes 
stenexperter (innehållet i instruktionen skall naturligtvis gälla även dessa fall, men blir ej 
tillräckligt uttömmande). Inte heller täcker den in ”museala” stenobjekt. 
 
Målobjekten är byggnader och anläggningar från c:a 1850 – c:a 1970 
 
Målgruppen är  

• Fastighetsägare och förvaltare såsom: bostadsrättsföreningar, privata fastighetsägare, 
kommunala fastighetsägare, kyrkans/församlingars fastigheter, kyrkor och statens 
fasigheter (t.ex. Jernhusen) 
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• Föreskrivare och andra som representerar beställaren eller myndighet såsom: 
Arkitekter, antikvarier, konsulter, konstruktörer, projektledare, besiktningsmän 

• Entreprenörer såsom: byggentreprenörer, allmänna, stora och små (där 
stenentreprenaden är en del), fasadrenoveringsföretag, fasadrengöringsföretag, 
”golvslipningsföretag”, stenföretag: entreprenörer och tillverkare 

• Lärare och studenter vid universitet/högskolor 
 
Genomförande 
Området är komplext och har krävt i delar att specialister kopplas in. De flesta av Sveriges 
experter på stenrestaurering, Riksantikvarieämbetet, antikvarier,  har varit inkopplade på 
något sätt. Ett stort antal författare till olika delområden har producerat texter. Då varje 
författare har satt sin karaktär på resp. avsnitt har det fordrats insatser för att sammanfoga 
dessa till en enhet. Samma informationsbyrå som för avsnittet inomhus har anlitats. 
En ytterligare svårighet har varit de olika uppfattningarna om restaureringspolicy. Det gäller 
också att väga ihop teori och praktik. Det har också gällt att hitta balans mellan underhåll och 
restaurering av mycket gamla byggnader och något mer moderna. 
 
Ett stort antal möten med mindre och större grupper har genomfört. Flera ”generationer” 
korrektur har presenterats för referensgruppen. För varje generation har i seminarieform tagits 
ställning till innehållet, som sedan modifierats. Projektarbetet har blivit en process. 
 
Resultaten 
En tydlig, brett förankrad och omfattande professionellt utformade manual för underhåll och 
restaurering av natursten (föreligger i maj 2005 endast som preliminärversion, kommer att 
tryckas och distribueras efter semestern) 
 
Nyttan 

• En bred förankring och kunskapsöverföring inom stenbranschen.  
• En bred förankring och kunskapsöverföring inom berörda konsulter, institut, 

organisationer och myndigheter.  
• Stabilt nätverk mellan stenföretag, konsulter, myndigheter och institutioner har 

skapats. Detta ligger till grund för ett antal planerade seminarier i ämnet i olika delar 
av Sverige. 

• SAMMANTAGET kommer detta att leda till att vi bättre kan vårda vårt kulturarv av 
stenbyggnader och byggnader och anläggning där natursten förekommer. 

• Instruktionen kan användas som kurslitteratur vid universitet och högskolor. 
 
Dokumentation 

• MinBaS område 4, Rapport nr 4:12, maj 2005, Applikationsteknik för Natursten - En handbok om 
Natursten - Stenhandboken, Restaurering - Delrapport, sammanställd av Kurt Johansson, SFI AB 
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Delprojekt 4:2.6 Gravvårdar  
 
Projektorganisation: 
Projektgrupp: Kurt Johansson och Roland Aronsson.  
Projektledare: Roland Aronsson 
 
Bakgrund och syfte 
Målsättning var att utforma en modern applikationsbeskrivning för gravvårdar.  
Målgruppen är personer anställda inom eller som kommer beröring med 
kyrkogårdsförvaltningar, återförsäljare (begravningsbyråer och kyrkvaktmästare) av 
gravvårdar, arkitekter och personer inom stenbranschen 
 
Genomförande 
Fakta angående val av stenmaterial, ytbearbetning, form, montering, underhåll och 
restaurering av gravsten har samlats in från olika personer med kompetens inom området. 
Samverkan har skett med Svenska Kyrkans Församlingsförbund, Sveriges Kyrkogårds- och 
krematorieförbund, Riksantikvarieämbetet, Centrala gravvårdskommittén samt vissa 
kyrkogårdschefer. 
 
Resultaten 
En tydlig, brett förankrad och omfattande professionellt utformad manual för val av 
stenmaterial, ytbearbetning, form, montering, underhåll och restaurering av gravsten och vilka 
bestämmelser och vilken policy som gäller för gravvårdar. 
 
Nyttan 

• En bred förankring och kunskapsöverföring inom stenbranschen.  
• En bred förankring och kunskapsöverföring inom berörda myndigheter och 

organisationer 
• Stabilt nätverk mellan stenföretag och berörda myndigheter och organisationer 
• Instruktionen ger återförsäljarna ett pålitligt verktyg använda för god 

kyrkogårdskultur. 
 
Dokumentation  

• MinBaS område 4, MinBaS rapport 4:7, maj 2005, projekt 4,2:6 Applikationsteknik för natursten En 
handbok om natursten – Stenhandboken Gravvårdar - Slutrapport, sammanställd av Kurt 
Johansson, SSF/SFI AB 

 
 

Delprojekt 4:2.7 Svenskt Stenkartotek  
 
Projektorganisation: 
Projektgrupp: Kurt Johansson och Christer Kjellén.  
Projektledare: Christer Kjellén. 
 
Bakgrund och syfte 
Den svenska berggrunden innehåller många intressanta stensorter som internationellt bedöms 
som mycket intressanta och många betingar ett högt pris på världsmarknaden. Genom att 
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presentera dessa på ett professionellt sätt i olika media öka förutsättningarna för försäljning av 
svensk sten i Sverige, Norden, Europa och övriga värden, inte minst Asien. 
 
Genomförande 
74 svenska stensorter har fotograferats, de flesta med olika bearbetningar och spritts via olika 
medier och kanaler. 
 
Resultat 
Grunddokumentationen Svenskt Stenkartotek med högkvalitativa tryckta bilder av 74 svenska 
stensorter med olika ytbearbetningar är klara och under distribution. Testerna i projekt 4:4 
enligt ny Europastandarden finns tryckta på bladen. Bilderna och testresultaten finns på 
Sveriges Stenindustriförbunds hemsida. 
 
Utöver den ursprungliga planen trycktes en billighetsupplaga, ”Stone in Sweden and Norway” 
av 35000 exemplar, varav 15000 distribuerades med tidskriften STEN nr 2/03. På den stora 
internationella naturstenmässan i Nürnberg Stone+tec 29 maj –1 juni ordnades en 
utställningsplats och 5000 ex sändes ned för internationell distribution.  
150 av stenplattorna (av c:a 200 st.) som utgjorde underlag fotograferingen ställs tills SGUs 
förfogande för utställning. 
 
Nyttan 
Ökad möjlighet till marknadsföring av svensk natursten 
 
Dokumentation 

• MinBaS rapport nr 4:2, augusti 2003, Delrapport- Stenkartoteket, Svensk Stenkartotek 2003, 
Sveriges Stenindustriförbund/Stenindustrins Forskningsinstitut AB 

 
• MinBaS rapport nr 4:9, maj 2005, Slutrapport - Stenkartoteket, Svensk Stenkartotek, Sveriges 

Stenindustriförbund - SFF 
 
 

Delprojekt 4:2.8 Instruktion för Skötsel av Natursten Inomhus 
 
Projektorganisation 
Projektgrupp/ämnesexpertgrupp: Kurt Johansson, Tor Franzén (Sodexho), Roland Lidström 
(ISS) Göran Falk, Mats Ola Ericsson, Bo Träff, Jan Löfgren, Martin Andersson (YKI.) 
Projektledare: Kurt Johansson. 
 
Bakgrund och syfte 
Stor mängd frågor kom in till Sveriges Stenindustriförbunds om felaktigt skötta stengolv. Tre 
samtal i veckan; sönderstädade golv; hala golv. Stor mängd ärenden för besiktningsmän om 
problem med felstädade golv. Städning av golv var ett av de största problemområdena för 
stenindustrin. Orsaker: ett stort antal olämpliga kemiska medel och metoder hade lanserats på 
marknaden.  
 
Mot bakgrund av detta genomfördes ett tekniskt projekt om rätt skötsel (AIS Aktiv Industriell 
Samverkan). Detta blev ett projekt med bred förankring: YKI (Ytkemiska Institutet), SP, 
MinFo, LTH, kemiföretag, städföretag, konsulter och stenföretag. Resultatet av detta blev 
entydiga tekniska metoder för skötsel. 
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Syftet med projektet är att utarbeta en instruktionsskrift för skötsel av natursten i 
inomhusmiljö och implementera kunskapen hos olika målgrupper. 
 
Genomförande 
En projektgrupp med bred representation som städföretag konsulter och stenföretag bildades. 
Med tekniska fakta från det tidigare AIS-projektet har projektgruppen tagit fram en ett antal 
generationer korrektur som gått på bred remiss. En välrenommerad informationsbyrå 
anlitades. 
 
En skötselinstruktion togs fram. Som komplement till detta framställdes OH/PowerPoint-
material för utbildning. 
 
För att få ut budskapet har ett stort antal seminarier hållits för nyckelpersoner i olika delar av 
landet. Detta har skett i samarbete med Svenska Golvrådet som är en samarbetsorganisation 
för företag som arbetar med golvvård. Hittills har c:a 600 personer utbildats. 
Instruktionen har också publicerats i fackpress. Instruktionen finns också tillgänglig som Cd 
och finns på Sveriges Stenindustriförbunds hemsida. 
 
Resultat 
En tydlig, brett förankrad och omfattande professionellt utformad instruktion för vård av 
stengolv och trappor. Korta konkreta blad med typinstruktioner Den har funnits ute 1½ år. 
Utbildningsmaterial i form av en OH/PowerPoint-serie. 
 
Nyttan 

• En bred förankring och kunskapsöverföring inom stenbranschen.  
• En bred förankring och kunskapsöverföring inom målgruppen 
• Stabilt nätverk mellan stenföretag och städföretag 
• Problemen med felstädade stengolv har reducerats till max ¼ av vad de var tidigare. 

Detta märks både hos Sveriges Stenindustriförbund och hos besiktningsmännen 
• Vi har fått en modell för att föra ut budskapen i de andra instruktionerna 

 
Dokumentation  

• Delrapport, september 2003, Instruktion för Skötsel av natursten inomhus, Sveriges 
Stenindustriförbund/Stenindustrins Forskningsinstitut AB 

 
• MinBaS område 4, MinBaS rapport nr 4:3, dec. 2004, Applikationsteknik för Natursten - En 

handbok om Natursten: Skötsel Inomhus - Slutrapport, sammanställd av Kurt Johansson, SFI AB 
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Delprojekt 4:2.9 Klotter 
 
Projektorganisation: 
Projektgrupp: Kurt Johansson, Thorbjörn Bengtsson 
 
Bakgrund och syfte 
Delprojekt har som syfte att implementera kunskapen om klotter och klottersanering med 
hjälp av befintlig dokumentation med vissa tillägg. 
 
Genomförande: 
Spridning av befintlig dokumentation har spridits vid olika seminarier. Ett (begränsat) 
PowerPoint program har tagits fram. Materialet har kompletterats med ett inledande avsnitt.  
 
Nyttan 

• De klara och entydiga rekommendationerna och spridningen av dessa  
 
 
 

Delprojekt 4:2.10 Terminologi & Toleranser (PINS, 
Produktinformation Natursten)  
 
Projektorganisation: 
Projektgrupp: Kurt Johansson och Jan Anders Brundin 
Projektledare: Jan Anders Brundin 
 
Bakgrund och syfte 
Ett stort antal europastandarder rörande natursten har släppts. För att göra dessa begripliga för 
tillverkare, entreprenörer och kunder behövs en sammanställning och harmonisering med den 
informationen i de olika dokumenten som ingår i ”Stenhandboken”. 
 
Syftet med delprojektet är att uppdatera, förklara och systematisera standarena samt fastställa 
och definiera de olika begrepp som används inom naturstensbranschen och de 
instruktionerna/manualerna. 
 
Genomförande 
En sammanställning av terminolog och toleranser har på konsultbasis gjorts parallellt 
framtagning av de övriga instruktionerna/manualerna. 
 
Nyttan 

• Ett rättesnöre beträffande terminolog och toleranser vid framtagning av den stora 
mängd information finns i de övriga projekten. 

 
Dokumentation  

• MinBaS område 4, Rapport nr 4:11, maj 2005, Applikationsteknik för Natursten - En handbok om 
Natursten-Stenhandboken, Terminologi och Toleranser - Delrapport, sammanställd av Kurt 
Johansson, SFI AB 
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Projekt 4:3  Från berggrund till ekologisk byggprodukt. Film 
 
Projektorganisation: 
Projektgrupp: Kurt Johansson, Christer Kjellén , Lars Lundborg 
Projektledare: Kurt Johansson  
 
Bakgrund och syfte 
Natursten är ett material vars sammansättning, färg och struktur och tekniska egenskaper inte 
går att ändra. Istället måste man välja sten som är lämpligast för den aktuella applikationen. 
För att kunna välja rätt sten krävs en viss grundförståelse om vad natursten är.  
I allmänhet råder stor tidsbrist, varför arkitekter och konstruktörer inte hinner besöka 
stenbrott, stenförädlingsverk etc., för att kunna bygga upp kunskap om förutsättningarna för 
aktuell stentyp. För att på ett smidigt sätt kunna ge föreskrivande led som arkitekter och 
byggherrar m.fl., en snabb uppfattning om naturstenens förutsättningar, möjligheter och 
begränsningar, är en film på ca 30 minuter ett lämpligt medium. Behovet av ett sådant 
medium finns även hos andra målgrupper, såsom studerande, myndigheter, arbetsmarknadens 
parter, massmedia och allmänhet. Även internt bland företag i branschen ökar kunskapen om 
andra delar av naturstensområdet än den egna verksamheten. 
 
Genomförande 
Framtagning av en film i samarbete med ett professionellt filmföretag. Underlaget har 
utarbetats av stenindustrin i form av mål, innehåll, arbetsmoment och miljöer, synopsis och 
text. Filmen omfattar hela processkedjan från stenbrott till montering och omfatta aktuella 
stensorter granit, skiffer, marmor, kalksten etc. 10 företag med 15 arbetsplatser har besökts. 
C:a 100 arbetsmoment har filmats. 8 timmars råfilm har spelats in. En 35 minuters film har 
producerats. 
 

 

Losstagning av primärblock i en 
naturstenstäkt – Exempel ur den film som 
skapats i projektet. Den beskriver hela 
produktionsprocessen fram till färdig 
produkt. 

 
 
Resultat 
En 35 minuter lång professionell film på VHS och DVD föreligger. Den omfattar hela 
processen från berggrund till ekologisk produkt för bygg och anläggning och för monument. 
En stor mängd överskottsfilm som kan redigeras och användas av de olika företagen, samt för 
undervisningsändamål. 
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Nyttan 

• På ett lättillgängligt sätt får föreskrivande led som arkitekter och byggherrar m.fl. , en 
snabb uppfattning om naturstenens förutsättningar, möjligheter och begränsningar. 

• Möjligheter att av råfilmen göra andra speciellt anpassade filmer. 
 
Dokumentation 

• MinBaS område 4, Rapport nr 4:15, juni 2005, MinBaS projekt 4,3 Från Berggrund till ekologisk 
byggprodukt – En film om natursten - Preliminär slutrapport, sammanställd av Kurt Johansson, 
SSF/ SFI AB 

 
 

Projekt 4:4   Implementering av ny europastandard för test av 
natursten  
 
Projektorganisation: 
Projektgrupp: Björn Schouenborg, Kurt Johansson, Christer Kjellén. 
Projektledare Björn Schouenborg 
 
Bakgrund och syfte 
I samband med att EU-standardiseringen av natursten inom CEN TC 246 Natural Stones 
närmar sig första generationens standarder är det av stort intresse att genomföra ett 
pilotprojekt med ett antal stensorter och ett urval provningsmetoder för att kunna jämföra hur 
de svenska stensorterna skall komma att klassificeras enligt de nya produktstandarderna. Det 
är viktigt att arbetet påbörjas för att branschen skall ha tillräcklig framförhållning när svenska 
krav skall utformas. Det är också vanligt att materialegenskaper skall deklareras enligt de nya 
standarderna för export. Vidare kan tillkommande provningar göras för att bistå 
naturstensbranschen med en kartläggning över möjligheterna att använda skrotsten i andra 
applikationer som t.ex. ballastindustrin och då kan nya EU standarder enligt CEN 154 
Aggregates användas.  
 
Genomförande 
Provningar som genomförts av SP, har omfattat 64 stensorter. De har provats på mellan 5 och 
10 egenskaper enligt den nya Europastandarden. Dessutom har en petrografisk analys gjorts. 
Detta har krävt framställning av c:a 2000 provkroppar. Implementering av EU-standarderna i 
industrin har skett genom ett antal seminarier. Resultaten har förts in på de färgplanscherna i 
Stenkartoteket. De finns också tillgängliga på SSFs hemsida.  
 
Nyttan 

• God teknisk information om större delen av den svenska stenpalletten bevisar dess 
goda kvalitet i jämförelse andra länders material. Detta är viktigt både för den svenska 
marknaden och för exporten. 

• Förståelsen för de tekniska egenskaperna har ökat hos de aktuella företagen. 
• Samarbetet med SP har stärkts. 
• Ökad kompetens hos SP avseende natursten. 
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• MinBaS område 4, MinBaS rapport nr 4:5, SP rapport nr 2004:37,december 2004, projekt 4,4  
Implementering av nya Europastandarder för provning av natursten - Slutrapport, Björn 
Schouenborg, SP. 

 

Projekt 4:5 Applikationsteknisk kommitté för natursten. Försök  
 
Projektorganisation 
Projektgrupp: Jimmy Söderlind, Sören Thor, Christer Kjellén, Jan Anders Brundin.    
Projektledare: Kurt Johansson 
 
 
Bakgrund och syfte 
Det har under årens lopp kommit upp många specifika naturstensfrågor av användarteknisk 
karaktär, där teknisk dokumentation saknas. Det finns inte heller någon institutionell kunskap 
att tillgå i landet. Svaren kan endast finnas hos erfarna personer inom stenindustrin och de 
som levererar insatsmaterial. Frågorna är av sådan natur att de kräver att olika lösningar vägs 
mot varandra och diskuteras med erfarna personer. Kunskaper måste kanske hämtas från 
utlandet. Ev. måste utredningar tillsättas. Miljö- och energifrågor har blivit allt vanligare och 
bör ges uppmärksamhet. Projektet syftar till att som en försöksverksamhet starta en teknisk 
kommitté för lösande av applikationsproblem i branschen. En effektiv modell skall skapas för 
verksamheten och lämpliga vägar för spridning av resultat skall utarbetas 
 
Genomförande 
Kommittén har bestått av erfarna personer från naturstensbranschen, angränsande branscher, i 
första hand leverantörer av fästmassa och bruk och knytningar till universitet/högskola eller 
institut. Det som visat sig vara det mest angelägna problemet är kombinationen bruk/fäst- 
fogmassa/avjämningsmassa. Ett stort antal seminarier och gruppmöten har hållits med 
representanter för stenindustrin och leverantörer av insatsmaterial (ett 15-tal företag). 
Vissa frågor har lösts genom de erfarenheter som lagts på bordet. I vissa fall har vi dock 
kommit fram till nödvändigheten av ett större provprogram. Här har CBI anlitats. Efter vissa 
mindre pilottester har ett större prov ingångsatts där kombinationen olika fästmassor och olika 
stensorter undersökts. Testet pågår till hösten 2005, men vissa preliminära resultat har redan 
framkommit. 
 
Nytta 

• Ökad kompetens hos stenföretagen.  Samarbete och ökad kompetens hos företag som 
levererar insatsmaterial (bruk och fäst/fog/avjämningsmassor). 

• Ökad kompens hos CBI och andra institut. 
• Tydliga rekommendationer av lämpliga kombinationer fästmassor – stensorter. 

 
Dokumentation 

• MinBaS område 4, Rapport nr 4:10, maj 2005, Delrapport 1- Applikationsteknisk Kommitté för 
natursten, Pilotförsök hos CBI: Fix + stenplattor i våtrum, Kurt Johansson, SFI AB 

 
• MinBaS område 4, Rapport nr 4:13, maj 2005, Delrapport 2- Applikationsteknisk Kommitté för 

natursten, Test hos CBI: Fix + stenplattor i våtrum, Kurt Johansson, SFI AB 

Slutrapport Utvecklingsprogrammet MinBaS 2003 - 2005-06-30 

Dokumentation  



99 

 

9. Programområde 5 MinBaS uppföljning och 
framtidsplanering 
 
Det fastslogs före programmets igångsättning att det givetvis var viktigt att kontinuerligt följa 
upp arbetet inom programområdena 1-4 och att bevaka bl.a. om något projekt behövde ändras 
avseende inriktning, innehåll eller omfattning. Dessutom var det viktigt att verka för att 
uppställda mål utöver de rent tekniska uppfylldes, t ex avseende resultatspridning, samarbeten 
med andra aktörer och regionala insatser av klustertyp. Även förutsättningarna för 
kompetensförsörjning och samhällsinformation rörande branschen skulle bevakas.  
Den andra viktiga uppgiften inom po 5 ansågs vara planering av framtida branschgemensam 
FoU efter det att det nuvarande programmet avslutats år 2005. I det fördjupningsarbete som 
föregick MinBaS-programmet i sin nuvarande utformning hade man ju kommit fram till att 
branschen behövde ett femårigt samarbetsprogram omfattande insatser på totalt 300 Mkr. Att 
utforma ett program för fortsatta insatser baserat på resultaten av det nuvarande och på flera 
av de ursprungligen prioriterade projekten ansågs därför betydelsefullt. 
 
För redovisningens skull delades arbetet in i följande projekt: 
5,1 Programuppföljning – Programråd 
5,2 Framtidsplanering 
5,3 Regional uppföljning 
5,4 Samarbeten (Bergsam etc) 
5,5 Kompetensförsörjning 
5,6 Samhällsinformation 
 
Mot bakgrund av projektens övergripande karaktär var det naturligt att styrelsen för MinBaS 
AB i sin helhet blev ansvarig för detta programområde. 
 
De initiativ som tagits av MinBaS-styrelsen inom projekten 5,5 och 5.6 har på grund av den 
korta programtiden och programmets begränsade resurser överförts till den för hela 
mineralindustrin gemensamma Bergsam-gruppen och organisationen för Geologins Dag för 
vidare bearbetning. En del insatser inom dess områden har dock gjorts av styrelsen, vilket 
redovisas under Projektbilagor.  – Av samma skäl har ett ursprungligen tänkt externt 
programråd inte tillsatts. Den expertis som detta råd var avsett att tillföra programmet har i 
stället erhållits genom att ett flertal professorer och seniora forskare varit engagerade i 
styrgrupper och arbetsgrupper.  
 
Områdets totala, ackumulerade projektkostnader uppgår till 3,8 Mkr, varav MinBaS bidragit 
med 0,6 Mkr. Egeninsatserna från deltagande organisationer och företag har således uppgått 
till 3,2 Mkr, vilket utgör 91 % av totalkostnaden. 
 

9.1 Resultat och måluppfyllnad  
 
De enskilda projektens bakgrund, syfte och resultat framgår av Projektbilagor till 
programområde 5, i vilka utkomna rapporter även redovisas.  
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Resultatet av uppföljningsarbetet har främst varit att programmet kunnat genomföras i 
planerad omfattning trots den avkortade programtiden. Den administrativa och ekonomiska 
redovisningen av arbetet i styrgrupperna har fungerat tillfredsställande och i enlighet med 
styrelsens intentioner. Styrelsen bedömer att den tillämpade organisationen inklusive 
fördelningen av det administrativa ansvaret mellan delägarorganisationerna, 
programsekreteraren (deltid), styrgrupperna och styrelsen har varit effektiv och kostnadssnål. 
 
Framtidsplaneringen har konkret resulterat i ett genomarbetat förslag till ett fortsatt 
utvecklingsprogram MinBaS II, vilket stöds av de industrier som deltagit i det nu avslutade 
programmet. Därutöver har kontakter skapats för ett utökat samarbete med andra aktörer i 
mineralbranschen och samhället samt med regionala initiativ. Förutsättningar finns att 
fortsätta klusterbildningen såväl nationellt som regionalt, på sätt som liknar det för 
stenindustrin under programmets gång tillkomna nätverket.  
 
Kontakter och samarbeten företagen sinsemellan liksom mellan företag och akademiska 
institutioner har utvecklats mycket positivt enligt riktlinjerna i Verksamhetsplanen, främst 
genom projektarbetena inom de olika programområdena. De tillämpade metoderna för 
resultatspridning och tekniköverföring har varit effektiva, omvittnat inte minst genom det 
stora deltagandet i seminarier och möten. – Centralt har samarbetet stärkts dels mellan 
deltagande organisationer i MinBaS, dels mellan dessa och övriga deltagare i Bergsam och 
andra grupperingar i gruv- och mineralbranschen. Nätverket har förstärkts även med 
motsvarande verksamheter i Norden och Europa.  
 
Nyttan av de regionala och lokala kontakter mellan myndigheter och företag har utvecklats 
främst i projekten inom po 3 och 4. Om de leder till att nya verksamheter kommer tillstånd 
kan det innebära ökade arbetstillfällen på orterna ifråga. Detta berörs närmare i projektbilagan 
5,3.  
 
Uppställda mål har således överlag uppfyllts när det gäller ovannämnda projektdelar. Den 
korta programtiden och begränsade resurser har inte tillåtet längre gående utveckling av 
uppställda mål för klusterbildningar. Även beträffande utbildningsfrågor och 
samhällsinformation har insatserna varit mera begränsade än önskvärt. 
 
Det har dock konstaterats inom ramen för MinBaS-styrelsens egna överläggningar och vid 
diskussioner inom Bergsam att det är angeläget att stärka utbildningen inom en del 
mineralanknutna verksamheter. Detta gäller bl a den kompetens som krävs av handläggare av 
täkt- och gruvärenden vid länsstyrelserna, vilka i dag tenderar att vara väl insatta i de 
miljömässiga sidorna medan kunskaperna brister om de geologiska, produktions- och 
marknadsmässiga villkoren för utvinning av mineralresurser. För marknadsföring av 
mineralprodukterna, särskilt de kvalificerade industrimineralen och naturstenen, inom Sverige 
och på export krävs grundliga kunskaper om produkternas egenskaper i skilda 
kundapplikationer. Sådana borde kunna erbjudas i påbyggnadskurser eller liknande vid 
exempelvis Bergsskolan i Filipstad. 
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Projektbilagor område 5 
 
 

Projekt 5,1 Programuppföljning – Programråd 
 
Projektansvarig: Styrelsen 
 
Genomfört arbete: Inledningsvis strukturerades de administrativa rutinerna och den 
ekonomiska redovisningen för bolaget och för po 1-5. Erforderliga avtal upprättades och 
ordföranden utsågs för programområdena. 
 
Verksamheten i programområdena har följts upp genom avrapporteringar till styrelsemötena, 
sammanlagt 11 stycken under åren 2003-2005, möten med områdesansvariga och 
genomförande av årliga teknikdagar, MinBaS-dagar. Den ekonomiska redovisningen har 
följts upp och godkänts kvartalsvis och årsvis vid styrelsemötena.  
 
Syftet med uppföljningen har givetvis varit att tillse att arbetet inom programområdena 
fortskridit enligt uppgjorda planer och budget. Därmed har också möjlighet skapats att i tid 
vidtaga eventuellt erforderliga ändringar i projekten och medelsfördelningen. 
 
Resultatet av uppföljningen har varit tillfredsställande; uppställda kriterier och mål har 
kunnat kontrolleras och ett antal mindre förändringar inom projekten och fördelningen av 
medel mellan styrgrupperna har genomförts. Nyttan härmed har varit att tillgängliga resurser 
kunnat utnyttjas optimalt. 
 
Rapporter från uppföljningen, såväl den ekonomiska som den framstegsmässiga inom 
programområdena har tillställts SGU för godkännande dels kvartalsvis, dels årsvis. 
Avrapportering genom styrelsens försorg har också skett vid muntliga genomgångar hos SGU 
samt vid MinBaS-dagarna, Bergsam-möten och andra konferenser. 
 
 

Projekt 5,2 Framtidsplanering 
 
Projektansvarig: Styrelsen 
 
Genomfört arbete: Vid ett inledande seminarium i mars 2003 ”Innovation och kluster i 
mineralindustrin”, arrangerat av MinFo på uppdrag av Vinnova, medverkade 
styrelserepresentanter med information och erfarenheter. Styrelsen har sedan vid sina 
sammanträden försökt analysera införda och pågående förändringar i forskningsstrukturen i 
landet avseende näraliggande branscher, tekniska universitet och bidragsgivande offentliga 
institutioner, såsom Vinnova, NUTEK, STEM m fl.     
 
Under 2004 har ansvariga inom programområdena nedlagt ett stort arbete på att utforma 
underlag för ett kommande, fortsatt program, MinBaS II. Programförslaget upprättades på 
basis av dels resultaten från pågående undersökningar, dels ett urval av prioriterade projekt i 
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MinBaS fördjupningstudien år 2000, dels nytillkomna projektförslag. Ett slutgiltigt förslag till 
ett 3½-årigt MinBaS II-program med en total omfattning av 87 Mkr, tänkt att starta i juli 
2005. godkändes av styrelsen i september 2004. Förslaget tillställdes Näringsdepartementet 
och SGU den 30. september med en ansökan om ett statligt bidrag på 40 Mkr. 
 
Inom ramen för planeringen av MinBaS II har enskilda styrelseledamöter utarbetat skrivelser 
till Närings- och Utbildningsdepartementen, facktidskrifter mfl samt uppvaktat Riksdagens 
näringsutskott, departementstjänstemän, fackliga företrädare m fl instanser med syfte att 
redovisa och få förståelse för delbranschernas behov av fortsatt offentligt stöd i 
utvecklingsarbetet och nyttan härav för landet. Information har också lämnats vid MinBaS-
dagen 2004 och möten i samarbetsgrupper för hela mineralindustrin. 
 
Vid ett ”branschsamtal” arrangerat av statsråden Thomas Östros och Ulrika Messing den 2 
maj 2005 för industri med anknytning till metallurgi redovisade SBMI/MinBaS representanter  
vad som åstadkommits genom MinBaS-programmet, branschens utvecklingsbehov och 
motiven för att fortsätta satsa statliga medel på dessa. 
 
Resultaten av ovannämnda ansträngningar är i första hand utvecklingsprogrammet MinBaS 
II, vilket har starkt stöd av deltagande företag. Däremot har uppvaktningar och skrivelser ännu 
ej resulterat i något konkret besked som skulle möjliggöra en direkt fortsättning av 
utvecklingsarbetet. 
 
Nyttan av genomförda arbeten består dels i att ett konkret program för fortsatt, gemensamt 
utvecklingsarbete med företagsengagemang finns klart, dels att berörda myndigheter är 
underkunniga om delbranschernas behov och önskemål.    
 
Dokumentation 
Ansökan, Programförslag MinBaS II. Ett program för tillväxt och hållbar utveckling inom industrimineral-, 
bergmaterial- och naturstensindustrin. Stockholm, september 2004. 
 
 

Projekt 5,3 Regional uppföljning 
 
Projektansvarig: Styrelsen 
 
Syftet med detta projekt har varit att undersöka möjligheterna för att etablera regionala/lokala 
samarbeten av klustertyp mellan företag inom delbranscherna, utbildnings- och 
forskningsorganisationer samt myndigheter. På områden där möjligheter konstaterats,  skulle  
implementering påbörjas.  
 
Genomfört arbete: Inom po 4 har under 2003-04 etablerats ett regionalt samarbete 
omfattande företag inom stenindustrin, läroanstalter och myndigheter i region Skåne, Kalmar, 
Gotland och Bohuslän. Under maj 2004 anordnade Sveriges Stenindustriförbund i samarbete 
med regionala aktörer ett stort evenemang, Naturstenstäkter – behov och framtida 
förutsättningar på Öland. En regional nyhet som väckt intresse är ett under 2004 igångsatt 
treårigt utvecklingsprojekt med fokus på utbildning, vilket startat som ett samarbete mellan 
stenindustrin, kommunerna, regionen och näringslivet i Nordvästra Skåne. Prioriterade 
insatser som ej kunde rymmas inom MinBaS-programmet har på så sätt kunnat genomföras 
med stöd från regionala aktörer.  
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MinBaS ordförande och enskilda styrelseledamöter har deltagit i ett antal aktiviteter inom 
ramen för Tillväxtdelegationens för Västmanland, Värmland och Dalarna verksamhet för att 
utveckla näringslivet, speciellt mineralindustrin i berörda län. Syftet har varit att söka finna 
kopplingar mellan kommande aktiviteter i Bergslagen och MinBaS-arbetet. Bl a har 
representanter för MinBaS medverkat i en arbetsgrupp för utredning av framtida 
utbildningsbehov. Ordföranden har deltagit dels i ett seminarium i Norberg för diskussion 
med representanter för kommuner, länsstyrelser, Bergskraft-gruppen, intresseföreningen 
Bergslaget m fl intressenter av mineralindustrins utvecklingsmöjligheter i regionen, dels i 
konferensen Update Bergslagen, Geology-Exploration-Mining i Örebro 2004.  
 
Den korta programtiden har inneburit att resultat i form av konkreta samarbeten hittills 
uppnåtts främst inom po 4 och enskilda projekt inom po 3. 
 
Nyttan av de genomförda åtgärderna består i huvudsak i de ökade kontakter och kunskaper 
som skapats mellan olika aktörer på lokal och regional nivå. Inom programområde 3 har de 
enskilda företagen i sina projekt haft en nära kontakt på kommunal och regional nivå och stöd 
från regionala fonder har utgått till projekten i i tex Värmland och Norrbotten. I Kiruna-
trakten kan en möjlighet till apatitutvinning från LKABs järnmalmsavfall liksom en framtida 
utvinning av superren kvarts  i Arjeplogs kommun starkt påverka arbetslivet. I Hälsingland är 
en anläggning för högren grafit och ett återupptagande av produktionen i Woxna-gruvan av 
vikt för Ovanåkers kommun. I Värmland och Filipstads kommun är en vidareutveckling av 
SMA Svenska Minerals verksamhet och Bergsskolans aktiviteter kring magnesitutvinning och 
processer för industrimineral i miljöapplikationer av intresse för Filipstad med omnejd. 
  
Dokumentation 
Se nämnda projektbilagor inom po 3 och 4. 
 
 

Projekt 5,4 Samarbeten  

Projekt 5,5 Kompetensförsörjning 

Projekt 5,6 Samhällsinformation 
 
Projektansvarig: Styrelsen 
 
Av dessa tre projektområden har styrelsen i praktiken haft resurser endast för att bedriva 
”Samarbeten”. Frågor kring ”Kompetensförsörjning” och ”Samhällsinformation”, vilka ingick 
som viktiga delar i det ursprungliga, mera omfattande programförslaget, har därför 
överlämnats till Bergsam-gruppen för behandling.    
 
Syftet med projektetet ”Samarbeten” har varit att skapa kontakter med andra aktörer med 
intresse för mineralindustrins utvecklingsbehov och om möjligt skapa synergieffekter genom 
kunskapsutbyten och gemensamma insatser. 
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Genomfört arbete:  
Samarbeten – Kompetensförsörjning - Samhällsinformation 
Enskilda styrelsemedlemmar har ingått i den informella Bergsam-gruppen inom vilken frågor 
av gemensamt intresse för företagen inom hela mineralindustrin, såsom täkttillstånd, 
tillämpning av Minerallagen och utbildningsresurser, har tagits upp. 
 
En särskild grupp inom styrelsen har diskuterat möjligheter till samarbete i FoU-frågor, 
särskilt i ett kommande utvecklingsprogram, med verksamheterna Georange, GHHR och 
MITU  med intressen främst inom den metallmineralutvinnande industrin. 
 
Som nämnts i projektbilagan för ”Regional uppföljning” har samtal också förts med 
intressenter inom Bergskraft och Bergslaget om gemensamt arbete inom ett framtida regionalt 
Bergslags-kluster. Förutsatt att finansiella resurser för att fortsätta utveckla kända 
mineralfyndigheter i Bergslagen kan skapas, skulle arbetet kunna handhas organisatoriskt 
inom MinBaS II.  
 
Insatser inom området ”Samhällsinformation” har gjorts genom skrivelser till och möten med 
myndigheter, politiker och fackliga representanter, beskrivet i projektbilagan 
”Framtidsplanering”. En viktig verksamhet är också Geologins dag, vilken genomförts 
årligen, framförallt genom bergmaterialföretagens ”Öppen täkt”. 
 
Samarbetet med Bergskraft har också inneburit deltagande i utredningar och diskussioner om 
personal- och utbildningsbehoven inom mineralindustrin, inkluderande bl a Bergsskolans i 
Filipstad och LTU:s framtida uppgifter. 
 
Styrelsen har också följt hur samarbetet mellan deltagarna i MinBaS-programmet utvecklats 
och om de i verksamhetsplanen uppställda planerna för utökat samarbete mellan företagen, 
högskolor/universitet osv fungerat i praktiken.  
 
EU – samarbeten  – NESMI – European Platform  
Det är av stor vikt att det sker ett kontinuerligt samarbete såväl med europeiska som andra 
internationella experter inom relevanta områden för att vidareutveckla delbranscherna. 
Deltagarna, såväl Parterna som övriga deltagare i nätverket samarbetar idag med europeiska 
och internationella organisationer, där såväl frågor av gemensamt branschintresse som 
teknikutveckling bevakas. Exempel: 
 
• Genom deltagande i möten, konferenser och seminarier internationellt har deltagarna 
 kunna föra information och kunnande vidare inom programmet genom att rapportering 
 av denna typ av aktiviteter utgjort ett stående inslag i programområdenas löpande 
 arbete med resultat- och teknikspridning. Många av tex. leverantörsföretagen i 
 nätverket ingår i internationella koncerner med hela världen som arbetsfält, vilket ger 
 en viss avstämning mot konceptet om Best Available Practice, vilket gagnar 
 programmets genomförande.  
 
• För utvecklingen av för Sverige nya typer av fyndigheter måste samarbete ske med 
 relevanta internationella experter för att inhämta den tekniska kompetens som krävs 
 för att på ett effektivt sätt kunna driva utvecklingsarbetet. Inom område 3 har i många 
 projekt forskningsarbetet genomförts av utländska forskargrupper och experter.  
 
• Naturstensindustrin har varit aktiv och vidareutvecklat MinBaS- arbetet på europeisk 

Slutrapport Utvecklingsprogrammet MinBaS 2003 - 2005-06-30 



105 

 basis. SFI AB är samordnare för ett utbildningsprojekt inom EUs Leonardo program. 
 Nyligen har också enskilda stenföretag i samarbete med SP kommit med i ett stort 
 integrerat EU-projekt kallat I-stone. 
 
• Företagen och organisationerna är anslutna till de europeiska 
 branschorganisationerna inom sina områden, vilka bevakar EU-frågor som 
 lagstiftning mm.  
 
• FoU-organisationerna i nätverket liksom enskilda företag deltar idag i flera EU-
 finansierade projekt och program, vilket resulterat i breda nätverk inom specifika 
 teknikområden. Två europeiska nätverk som arbetat med framtida 
 forskningsplanering, E-Core och NESMI; har specialbevakats av MinBaS- 
 programmet. I dessa nätverk ingår flera MinBaS- företag och anlitade 
 forskningsorganisationer. För närvarande pågår nu planering av det 7e 
 ramprogrammet och etablerandet av sk European Technology Platforms. MinBaS 
 representanter deltar i arbetet främst inom etablering av en europeisk plattform för 
 den mineralutvinnande industrin. Där ingår SBMIs tekniska direktör Jan Bida i den 
 styrelse som är ansvarig för utarbetande av plattformen . Han är ordförande i den 
 tekniska kommittén för den europeiska branschorganisationen för ballastmaterial 
 UEPG. 
 
Resultaten av de externa strävandena till samarbete kan närmast beskrivas som att vägar 
öppnats och förståelsen för olika aktörers behov och önskemål har ökat. Tyvärr har 
kontakterna med gruvindustrin dock hittills inte lett till något gemensamt konkret 
utvecklingsprogram eller agerande. När det gäller den fackliga sidan och myndigheterna torde 
förståelsen för delbranschernas betydelse i samhället och näringslivet ha ökat även om det 
ännu inte medfört några utfästelser om fortsatt finansiering av utvecklingsarbetet mot hållbar 
tillväxt. 
 
Däremot har allmänt konstaterats att samarbetet mellan företagen i delbranscherna 
sinsemellan liksom mellan dem och universitet, högskolor och andra FoU-inriktade 
organisationer utvecklats mycket positivt. Detta gäller såväl kontakterna i styr- och 
arbetsgrupperna som deltagandet och erfarenhetsutbytet vid seminarier, MinBaS-dagar och 
andra konferenser.     
 
Nyttan med dessa utökade kontakter har kommit företagen till del i form av att nya lösningar 
skapats till olika process- och produktutvecklingsproblem; lösningar som kunnat verifieras 
genom praktiska försök i driften eller på annat sätt. Ett stort, nytt kunskapsförråd av i många 
fall gemensamt intresse för många företag i mineralbranschen har ställts till förfogande 
genom MinBaS-programmets genomförande.    
 

Projekt 5,7 Utvärdering 
 
Projektansvarig: Styrelsen. Utförare: Dahméninstitutets utvärderingsgrupp. 
 
I villkoren för det statliga bidraget via SGU till MinBaS-programmets finansiering ingick att 
en extern utvärdering av resultaten skulle genomföras. Efter anvisning av SGU träffades i 
april 2005 en överenskommelse mellan nämnda institut och MinBaS om utvärderingens 
innehåll, tidplan och kostnadsram. I utvärderingsgruppen ingick professor Åke Uhlin, tekn lic 
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Erik Lövgren, bergsingenjör Carl-Otto Frykfors och bergsingenjör Ulf Holmberg, sekreterare. 
Gruppens slutrapport skulle tillställas SGU och MinBaS senast 30.juni. I beställningen från 
MinBaS fastställdes att totalkostnaden fick uppgå till högst 230 000 kr exkl. moms; en summa 
som enligt SGU skulle inrymmas i budgeten för po5.  
 
Syftet med utvärderingen har varit dels att undersöka hur de i verksamhetsplanen uppställda 
målen liksom de av anslagsbeviljande myndigheter uppställda villkoren uppfyllts, dels att dra 
slutsatser till ledning för hur det fortsatta utvecklingsprogrammet, MinBaS II, bör utformas. 
 
Genomfört arbete: Ett inledande planeringsmöte hölls den 22. april mellan huvuddelen av 
utvärderingsgruppen och MinBaS-ledningen, varvid arbets- och tidplan, deltagare och 
önskemålen om underlagsmaterial klarlades.  
 
Arbetet har omfattat en enkät till 60-talet medarbetare i företagen, intervjuer med ett 20-tal 
deltagare i styr- och arbetsgrupper samt en ”hearing” den 1. juni med styrelsen, 
områdesansvariga m fl, i närvaro av ansvariga från SGU.  
 
Resultaten av utvärderingen återfinns i den rapport som tillställts SGU och MinBaS 
programledning per 2005-06-30. 
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                                                                                                     Bilaga 1  
 
Ledamöter i MinBaS styrelse och styrgrupper 
 
MinBaS ABs styrelse 
Ordförande 
Kurt Beckius, MinBaS AB 
 
Ordinarie ledmöter 
Jan Ericsson, Swerock AB, vice ordförande 
Lars Hultkvist, SBMI 
Kurt Johansson, SFI AB 
Lennart Selrot, Emmaboda Granit AB 
Bo Svahn, MinFo 
Marianne Thomaeus, MinFo 
 
Suppleanter 
Paul Hammergren, Tricorona AB 
Per Muren, NCC Roads AB 
Lars Svensson, Sh-Bygg AB   
 
Adjungerad programsekreterare 
Riitta Lindström, SBMI 
 
Styrgrupp MinBaS område 1 
Ordförande 
Per Murén, NCC Roads AB 
Projektsamordning/ek adm 
Riitta Lindström, SBMI 

Representanter fr MinFos medlemsföretag 
Eric Forssberg, Luleå tekniska universitet 
Hans-Erik Gram, Cementa 
Paul Hammergren, Tricorona Mineral AB 
Per Hedvall, Sandvik Rock Processing AB 
Olof Sandström, SMA Svenska mineral AB 
Niklas Skoog, Jehander, Sand&Grus AB 
Bengt Sundelin, Metso Minerals AB 
Lars Sunnebo, Nordkalk AB 
Marianne Thomaeus, MinFo 

Representanter fr SFIs  företag 
Mikael Gustavsson, Emmaboda Granit 
Roger Wassberg, Borghamns Natursten  
Agne Nilsson, Bohusläns Koop. Stenind.  

 Representanter fr SBMIs företag 
Peter Andersson, Swerock AB 
Jan Bida , SBMI 
Rune Fredriksson , Vägverket Produktion 
Pär Johnning, NCC Roads AB Sv. Sydväst 
Urban Nilsson, Bergren&Bergman AB 
Olov Sabel, Jehander/CX Grus AB  

Styrgrupp MinBaS område 2 
Ordförande 
Hans-Erik Gram, Cementa AB 
Projektsamordning/ek adm. 
Marianne Thomaeus, MinFo 

Område 2(forts) 
Representanter fr MinFos medlemsföretag 
Mats Fagerholm, Nordkalk Oyj Abp 
Paul Hammergren, Tricorona Mineral AB 
Eric Forssberg, Avd f Mineralteknik, Luleå 
Tekniska Universitet 
Leif Norlander SMA Svenska Mineral AB 
Jeanette Stemne, SSAB Merox AB 
Björn Lagerblad, Cement och Betonginstitutet 
Niklas Skoog, Betongindustri AB  
Sten Ullerud, Omya AB 
Ståle Pedersen/alt Jermund Rekkedal, North 
Cape Minerals AS 
Bengt Olof Tjell, Sandvik Rock Processing AB 
Representanter fr SFIs  företag 
Göran Falk APSten /Ölandssten 
Stellan Ahlin, Stellan Ahlin Konsult 
Jörgen Sjöström, Sjöströms Stenförädling AB 
Representanter fr SBMIs företag 
Rune Fredriksson, Vägverket Produktion 
Per Murén, NCC Roads AB, Sverige Öst 
Riitta Lindström, Sveriges Bergmaterialindustri 
Olov Sabel, CX Grus AB 
Jan Bida, Sveriges Bergmaterialindustri 
 
Styrgrupp MinBaS område 3 
Ordförande 
Kurt Beckius. MinBaS AB 
Projektsamordnare 
Marianne Thomaeus,MinFo 
 
Projekt nr 3.1  
Rob Hellingwerf, Bergsskolans 
Kompetensutveckling AB 
Projekt nr 3.2  
Paul Hammergren, Woxna Graphite AB 
Projekt nr 3.3  
Lennart Falk, Pajeb Kvarts AB 
Projekt nr 3.6  
Lars –Gösta Bergling, Ludvika Mining AB  
Projekt nr 3.7  
Niclas Eriksson, SMA Karbonater AB 
 
Styrgrupp MinBaS område 4 
Ordförande/projektsamordnare  
Kurt Johansson, Marmor&Granit AB/SFI AB 
 
Jimmy Söderlind, City Sten AB  
Sören Thor, Thorsbergs Stenhuggeri AB 
Roland Aronsson, GRF Gravvårdar AB  
Lennart Selrot och Anders Karlsson, 
Emmaboda Granit AB  
Lars Svensson Sh-bygg AB 
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                                                                                                      Bilaga 2  
 
Deltagande företag och forskningsorganisationer 
 
Område 1 

Uppsala Universitet Berggren&Bergman 
Sv Lantbruksuniversitet NCC Roads AB 
SP  Jehander/CX Grus AB 
Chalmers Swerock/Agf 
 VV Produktion 
Område 3 NCC/SBUF 

MinFo + medlemsföretag, se område 2  Bergsskolan kompetensutveckling AB 
HGRAB SBMI Woxna Graphite AB Chalmers, avd för Maskin- och 

fordonssystem Pajeb Kvarts AB 
Xenos Mineral AB Chalmers, avd för Geologi Ludvika Mining AB Luleå Tekniska Universitet, Avd för 

Bergteknik SMA Karbonater AB 
Timcal Graphite & Carbon Ltd   SveBeFo Minpro AB Swebrec Filipstads kommun Luleå Tekniska Universitet, Avd f 

Mineralteknik Länsstyrelsen i Värmland 
  
Område 4  Område 2 
AP sten (Inkl GRF, Skånska, Swimpex, 
Albin, Öland) Björka Mineral AB/Omya AB 

Betongindustri AB Emmaboda Granit AB Cementa AB SFI AB Metso Minerals(Sala)AB  Ajour Trading Minpro AB Anderssons Stenprodukter AB Nordkalk Abp,Pargas Aros Stenmontering AB Nordkalk AB Broby Granit AB Nordkalk AB, Storugns  Bohlins Natursten AB Nordkalk Köping Bohus Gat och Kantsten AB North Cape Minerals AS Bohusläns Koop. Stenindustri Sand&Grus Jehanders/Sabema Borghamns Natursten AB Sandvik Rock Processing Borghamns Stenförädling AB SSAB Merox AB Brobergs Granit AB SMA Karbonater AB City Sten AB SMA Svenska Mineral AB Dala Stenindustri Stenind Forskningsinst Dalby Stenhuggeri AB Tricorona Mineral AB DIVEMA  Woxna Graphite AB Fonus Sv Kalkföreningen Fyrstads Stenprodukter AB SBMI + medlemsföretag, se område 1 Geopartner AB MinFo Golvimporten Entreprenad AB Cement och Betong Institutet Gravkonst AB Luleå Tekniska Universitet, Avd f 
Mineralteknik 

Gruvteknik AB 
Hagby Asahi AB 

NCC Teknik AB Hallinden Granit AB 
Hebbels Gravvårdar Artesia Grundvattenkonsult AB 
Hermanssons Natursten AB KTH, Avd f Mark o Vattenteknik 
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Fortsättning Område 4 Mira Byggeprodukter A/S 
Jananders Consulting PCI Sverige 
JBG AB Rescon Mapei AB 
Jämtlandskalksten AB CBI 
Kungälvs Natursten  AB Skifer & Naturstein A/S 
Lander Granit SINTEF 
Lenners Orsasten AB SIL 
LS Konsult AB Sveaskog 
LÖBEGRANIT  Anders Karlsson 
Mark& Landskap Göran Rolfhamre 
Marmor&Granit AB Tord Andersson 
M M Sten YKI 
Nilssons Stenhuggerifabrik  Golvrådet 
Nordisk Byggsten AB Videomakers 
Norrköpings Stenindustri  AB BD-Stenindustri   
Närkesten Entreprenad AB Landernäs  Marmor Eftr. AB 
Olssons Diamantverktyg AB Kungälvs Stenhugger AB 
Petterssons Stenhuggeri AB Zaar Granit AB   

Mysinge Stenhuggeri AB Restauratören AB 
Ramboll, Danmark   Riksantikvarieämbetet 
Bruk Lager & Lager AB   Roland Stones AB 
Englundgruppen   RV-Granit AB 
Sweco     Sandvik Tamrock AB 

Scanstone AB 
Sh-bygg AB 
Sjödins Stenhuggeri AB 
Sjöstöms Stenförädling AB 
Skifferbolaget AB 
Slite Stenhuggeri AB 
SP Sveriges Provnings- och Forsk. 
Stellan Ahlin Geolog Konsultbyrå 
Stenentreprenader i Hessleholm AB 
Stenab 
Stenkompetens Svenska AB 
Stenkonservartorn AB 
Stenmontering I Bålsta AB 
Stenutveckling Nordiska AB 
Stockholms Stadsmuseum 
Södemalms Sten AB 
Tandbergs A/S 
Thorsbergs Stenhuggeri AB 
Trion Tensid AB 
Tyrolit Nordic AB 
Wasa Sten AB 
Vätö Stenhuggeri 
Valter Eklund AB 
ISS 
Sodexho Svenska 
Heidelberg Inkl Optiroc  
Allmänna IndustriGruppen 
Akzo Nobel Desco Int. AB 
Alfix H C Toft AS 
Ardex-Arki AB 
Bostec Finly AB 
CC Höganäs Byggkeramik AB 
InBeda AB 
Kiilto AB 
LIP Sverige AB 
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                                                                                                      Bilaga 3  
 
Ekonomisk programredovisning Totalt 1 januari 2003 - 30 juni 2005
      
Mkr Beräkning  Kostnad   Bidrag Industrins  
 i ansökan Totalt  fr MinBaS egeninsatser 
Aktiviteter Totalt Mkr Mkr MKr Mkr 
Programområde 1 Optimering av produktionsprocessen  
från täkt till färdig produkt 

12, 900 14, 002 6, 120 7, 882 

Proj 1:0-1:03 Planering, resultatspridning, implementering,  
erfarenhetsutbyte, kartl teknol, resultatspridn 

0, 900 2, 634 1, 170 1, 463 

Proj 1:1  - 1:12 Bergets egenskaper-klassificering ur ett 
produktionsperspektiv 

2, 600 1, 586 1, 239 0, 347 

Proj 1:2: 1:23 Optimal fragmentering 3, 000 3, 025 1, 050  1, 975 
Proj 1:3 - 1:32 Optimal krossning/siktning 3, 000 3, 218 1, 530 1, 688 
Proj 1:4 - 1:42 Optimal malning 2, 500 0, 925 0, 850 0, 075 
Proj 1:51-1:52 Diffus damning (med STEM) 0, 900 2, 615 0, 281 2, 334 
          
Programområde 2 Användning av material från MinBaS branscherna 7, 700 12, 193 3, 880 8, 313 
Proj 2:0 Planering, resultatspridning, implementering, erfarenhetsutbyte 0, 600 2, 126 0, 269 1, 857 
Proj 2:04 Implementering CEN standarder-Ballast    1, 698 0, 150 1, 548 
Proj 2:1-2:12 Nya användningsområden –Erfarenhets- och 
inventeringsstudier,Mimer,Askprogram 

  0, 322 0, 050  0, 272 

Proj 2:13 Studie Täckning av deponier 3, 000 1,211 0, 800 0, 411 
Proj 2:14  Studie Filter för vattenrening   1, 482  0. 886 0, 596 
Proj 2:2 -2,23 Framtida betong, Krossad ballast i betong 2, 600 5, 355 1, 725  3, 630 
          
Programområde 3 SMF- Mineral 3, 150 3, 819 1, 446 2, 373 
Proj 3:0 Planering, resultatspridning, implementering, erfarenhetsutbyte 0, 150 0, 170 0 0, 170 
Proj 3:1 Utveckling av magnesitfyndighet 0, 350 0, 240 0, 120 0, 120 
Proj 3:2 Högren grafit 1, 100 1, 079 0, 475 0, 604 
Proj 3:3 Superren kvarts 0, 500 0, 887 0, 250 0, 637 
Proj 3:6 Apatit-marknadsundersökning/bearbetning 0, 400 0, 463 0, 200 0, 263 
Proj. 3:7 Miljövänliga transporter- casestudy Bergslagen  0, 650 0, 980 0, 401 0, 579 
          
Programområde 4 SMF-Stenindustrin 6, 550 14, 980 3, 000 11, 980 
Proj 4:0 Planering, resultatspridning, implementering, erfarenhetsutbyte 0, 140 1, 495 0,065 1, 430 
Proj 4:1 Inventering av natursten och industrimineral på  
Sveaskogs marker 

0, 240 0, 450 0,080 0, 370 

Proj 4:2 Applikationsbeskrivningar för natursten-Handbok- 
Summa proj 4:20-4:210 

4, 870 9, 675  2, 185 7, 490 

Proj 4:3 Från bergrund till ekologisk produkt-film  0, 200 0, 258 0, 100 0, 158 
Proj 4:4 Implementering av nya EU-standarder 0, 600 2, 096 0, 290 1, 806 
Proj 4:5 Applikationskommitté för natursten 0, 500 1, 006 0, 280 0, 726 
          
Programområde 5 MinBaS uppföljning och framtidplanering inkl 
utvärdering 

1, 000 3, 792  0, 554 3, 238 

Programadm( egeninsats bolagsadm) 0, 465 0, 527 0 0, 527 
Totalt 31, 765 49,312 15, 000 34, 312 
     
     
Programintäkter 2003 – 2005 Mkr %   
Upparbetat MinBaS-anslag  fr SGU 15 000    30,4   
Industrins egna insatser 34 312   69,6   
Summa programintäkter 49 312 100,0   
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                                                                                                                                     Bilaga 4 
 
Rapportlista MinBaS- programmet 2003 – 2005-06-30 
 
Programområde 1 
Projekt 1,0 Planering, resultatspridning, implementering, erfarenhetsutbyte 
Teknisk rapport 2003:03, ISSN 1402-1536, ISRN LTU-TR 03/3 SE Kartläggning av teknologi och 
ingenjörshjälpmedel för bergmaterialproduktion, Eva Johansson, Inst. för Väg- och vattenbyggnad, 
Avd för Bergteknik, Luleå tekniska universitet 
 
Projekt 1,1 Bergets egenskaper - klassificering ur produktionsperspektiv  
MinBaS rapport 1:1, november 2003. Sammanställning av metoder för beskrivning, provning och 
klassificering av berg, Eva Johansson, Per-Arne Lindqvist, Bergteknik, Luleå tekniska universitet 
 
Projekt nr 1,12 Bergets egenskaper för produktionsoptimering 
MinBaS rapport nr 1:4, Delrapport 1, Kartläggning av produktionsoptimering - Studiebesök och 
fallstudier, Eva Johansson, Per-Arne Lindqvist, Bergteknik, Luleå tekniska universitet 
 
MinBaS, rapport nr 1:7, maj 2005, Delrapport 2, Bergets inverkan på praktisk produktionsoptimering, 
Per-Arne Lindqvist, Eva Johansson, Bergteknik, Luleå tekniska universitet. 
 
MinBaS, rapport nr 1:8, maj 2005, Delrapport 3, Metoder för design och simulering vid 
produktionsoptimering, Per-Arne Lindqvist, Eva Johansson, Bergteknik, Luleå tekniska universitet 
 
MinBaS, rapport nr 1:9, maj 2005, Delrapport 4, Tre indikatorer för praktisk produktionsoptimering, 
Per-Arne Lindqvist, Shao-Quan Kou, Bergteknik, Luleå tekniska universitet 
 
Projekt 1,2 Optimal fragmentering 
Licentiatavhandling rapport A 104, ISSN 1104-9839, februari 2003, Generering av finandel vid 
pallsprängning, Generation of fines in bench blasting, Victoria Svahn, CTH 
 
SveBeFo rapport 60, ISSN 1104-1773, ISRN SVEBEFO-R-60-SE, oktober 2003, Fragmentering i 
bergtäkter, Mats Olsson, Victoria Svahn, Finn Ouchterlony, Ingvar Bergqvist, SveBeFo/Swebrec 
 
MinFo rapport P2000-10, december 2003, Influence of blasting on the size distribution and properties 
of muckpile fragments, a state-of-the-art review, Finn Ouchterlony, Swebrec, LTU 
 
MinFo projekt P2000:10, delproj 1.1 Sprängningens inverkan på styckefallet, MinBaS projekt 1,2 
Optimal fragmentering, april 2005,Fragmenteringsförsök för MinFo- Formbetingad krossning i inter 
particle breakage and single particle breakage försök, P Svedensten, E Hultén, Tillämpad mekanik, 
Chalmers tekniska högskola 
 
MinBaS –projekt 1,2 Optimal fragmentering, april 2005, Skillnader efter krossning för MinBaS - 
Formbetingad krossning i single particle breakage försök samt energimätning vid krossning, P 
Svedensten och E Hulthén, Tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola 
 
MinFo projekt P2000:10, MinBaS projekt 1,2 Optimal fragmentering, april 2005, Bestämning av Bonds 
index på fyra bergprover från Vändle , P Nordenfelt et al, Minpro AB 
 
MinFo projekt P2000:10, delproj 1.1 Sprängningens inverkan på styckefallet, MinBaS projekt 1,2 
Optimal fragmentering, april 2005, Mineralogisk undersökning av granitprover från Vändle, Mary 
Ekström, Ekström Mineral AB 
 
MinBaS rapport nr 1:11, Slutrapport (obs! utkommer augusti 2005), Optimal fragmentering i 
krosstäkter, fältförsök i Vändletäkten, Finn Ouchterlony, Mats Olsson, Ulf Nyberg och Greg Potts, 
Swebrec, Swedish Blasting Research Centre vid LTU 
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Projekt nr 1,31 Utformning och drift av krossanläggningar  
Lic.thesis, maj 2004, Simulation and Optimisation of Crushing Plant Performance, Per Svedensten, 
Dept of Machine And Vehicle Systems, Chalmers Univ of Technology, Göteborg, Sweden. 
 
MinBaS-rapport nr 1:5, oktober 2004, Simulering och optimering av krossanläggningars prestanda, 
Per Svedensten, Maskin och fordonssystem, Chalmers tekniska högskola 
 
MinFo rapport nr P2000-10:6, dec 2004, Energimodul i krossanläggningar, Erik Hultén, Maskin och 
fordonssystem, Chalmers tekniska högskola 
 
Projekt 1,3 Optimal krossning/siktning 
MinBaS delprojekt 1,32 rapport nr 1:10, Slutrapport, 6 st små projekt inom optimal krossning, siktning 
och malning. Magnus Evertsson, Erik Hulthén, Magnus Bengtsson, Per Svedensten, Tillämpad 
mekanik, Chalmers tekniska högskola 
 
Projekt 1,4 Optimal malning 
LTU-rapport utfört på uppdrag av GHRR, International overview and outlook on comminution 
technology, Yanmin Wang, Eric Forssberg, Dept of chemical engineering and geosciences, Luleå 
University of Technology 
 
MinBaS rapport nr 1:2, december 2004, Developments on Optimisation of Grinding in Australia, 
Yanmin Wang, Div. of Mineral Processing, Luleå University of Technology,  
 
MinBaS rapport nr 1:6, Slutrapport, Prediction of Performance of a Commercial Scale High Pressure 
Roller Mill (Poittemill) in Production of Limestone Powders, Yanmin Wang, Eric Forssberg, Div. of 
Mineral Processing, Luleå University of Technology,  Lars Sunnebo, Anni Sköld, Nordkalk AB.  
 
Projekt 1,5 Åtgärder mot damning 
Examensarbete nr E2748, maj 2003, Damning i bergtäkter, Jakob Lidén, Bergsskolan, Berg- och 
mineralteknik  
 
MinBaS rapport nr 1:3, augusti 2004, Dammkapsling, bandrensning och spilluppsamling för en 
bandomlastning, Lin Tennung, NCC Roads AB Sverige Sydväst, Anders Lindahl, MinFo 
 
MinFo rapport nr P2000-13: 1, Slutrapport, Dec 2004, Delproj 4.2.1 Dammbekämpning med dust foam 
teknik, Niklas Skoog, Sand & Grus AB Jehander, Anders Lindahl , MinFo 
 
MinFo rapport P2000-13.2, Delprojekt 4.2.2, februari 2005, Slutrapport, Dammbekämpning med Ion 
Blast ESP teknik, Lars Sunnebo, Nordkalk, Anders Lindahl, MinFo 
 
MinFo rapport nr P2000-13:4, Slutrapport MinBas projekt 1,5 Åtgärder mot damning, (obs utkommer 
juli 2005), Åtgärder mot damning vid produktion av bergmaterial och industrimineral - en guide till 
tekniska lösningar, sammanställd av Anders Lindahl, MinFo.  
 
Programområde 2 
Projekt 2,04 Implementering av CEN-standarder i Bergmaterialindustrin 
MinBaS område 2, rapport nr 2:15, maj 2005, Slutrapport.  Implementering av Europastandard inom 
Bergmaterialindustrin, , Jan Bida, SBMI 
 
Projekt 2,11 Mimer-programmet 
Mimer rapport nr 2003-02-02, okt 2003, The effect of metal oxides on cement hydration, FTIR 
Analayses on cement paste containing metal oxides, Helena Moosberg Bustnes, CBI 
 
Projekt nr 2,12 Värmeforsk 
Utkomna rapporter 2003 i form av Rapportlista + sammanfattningar över rapporterna nedan: 
-Värmeforsk rapport nr 806 Proj Q4-105, april 2003 Nedbrytningsmönster för cellulosa i närvaro av aska, K Wikman&M Berg, 
ÅF-Energi & Miljö AB M Svensson& H Ecke, Luleå tekniska universitet 
-Värmeforsk rapport nr 807 Proj Q4-128, april 2003 2003, Termisk rening av askor, K Wikman, M Berg, H Bjurström, ÅF-Energi 
& Miljö AB, A Nordin, Umeå Universitet 
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-Värmeforsk rapport nr 828 Proj Q4-133 okt 2003, Energiaskor i betongrelaterade tillämpningar, NormEr, praxis och 
erfarenheter, Erik Nordström, Per-Erik  
-Värmeforsk rapport nr 829, Proj Q4-129 , okt 2003, Våt rening av askor, metodöversikt, H Bjurström, ÅF-Energi & Miljö AB, 
Britt-Marie Steenari, Chalmers Tekn Högskola 
-Värmeforsk rapport nr 830, Proj Q4-106, okt 2003 Injektering av flygaska i hushållsavfallsdeponi, K Wikman, M Berg, H 
Bjurström, ÅF-Energi & Miljö AB,  L Andreas, A Lagerkvist, Luleå Tekn Univ, S Jannes, G Tham, Telge Återvinning AB, R 
Sjöblom, Tekedo AB 
-Värmeforsk rapport nr 837, Proj Q4-111, December 2003, Linermaterial med aska och rötslam – Underlag för genomförande av 
pilotförsök med stabiliserat avloppslam(FSA) som tätskiktsmaterial, Macsik j, Rogbeck Y, Svedberg B, Uhlander O, 
Mossakowska A 
-Värmeforsk rapport nr 839, Proj Q4-144, december 2003, Att bygga med avfall – Miljörättsliga möjligheter och begränsningar 
för återvinning av avfall i anläggningsändamål, Anna Wilhelmsson,Maria Paijkull 
 
Utkomna rapporter 2004 i form av Rapportlista + sammanfattningar över rapporterna nedan: 
Värmeforsk rapport nr 880, Q4-139, november 2004, Långsamupplösande askpellets, M Mahmoudkhani, H Teliander 
Värmeforsk rapport nr 879, Q4-104, oktober 2004, Miljöriktlinjer för nyttiggörande av askor i anläggningsbyggande – del 1, K 
Håkansson, D Bendtz, Helena, Helgesson, B Lind 
Värmeforsk rapport nr 872, Q4-213, augusti 2004, Arealer för skogsgödsling med träaska och torvaska på organoena jordar i 
Sverige, B Hånell 
FACE, Värmeforsk rapport nr 870, Q4-107, juli 2004, Flygaska i geotekniska anläggningar, Etapp 1: Inventering/Tillämplighet, J 
Macsik, B Svedberg, S Lenströmer, T Nilsson  
Värmeforsk rapport nr 867, Q4-143, maj 2004, Kvalitetskriterier för bottenaskor till väg- och anläggningsbyggnad-Etapp I – 
inventering av provningsmetoder och funktionskrav, Bo von Bahr, Annika Ekvall, Björn Schouenborg  
Värmeforsk rapport nr 866, Q4-142, maj 2004, Vägledning för klassificering av förbränningsrester enligt Avfallsförordningen, 
Peter Adler, Jan-Erik Haglund, Rolf Sjöblom  
Värmeforsk rapport nr 862, Q4-103, april 2004, Användning av askor från förbränning med returpapperslam inom gruvindustrin, 
Erik Nordström, Mattias Holmström, Tomas Sandström  
Värmeforsk rapport nr 857, Q4-211, januari 2004, Databas inom delprogrammet "Miljöriktig användning av askor, Henrik 
Bjurström, Camilla Rydstrand, Magnus Berg, Karin Wikman  
Värmeforsk rapport nr 856, Q4-148, januari 2004, En förenklad testmetod för kvalitetssäkring -Etapp I, Henrik Bjurström, 
Magnus Berg, Maria Alm, Pascal Suér, Karsten Håkansson  
Värmeforsk rapport nr 855, Q4-146, januari 2004, Askor och rötslam som täckskikt för gruvavfall, Mattias Bäckström, Inger 
Johansson  
Värmeforsk rapport nr 852, Q4-220, januari 2004, Pannsand som fyllnadsmaterial för fjärrvärmerörgravar, Roger Pettersson, 
Pascal Suér, Jan Rogbeck 
Värmeforsk rapport nr 849, Q4-207, januari 2004, Förutsättningar för att askor kommer till användning i vägar, Erik Kärrman, 
Denis Van Moeffaert, Henrik Bjurström, Magnus Berg, Bo Svedberg  
Värmeforsk rapport nr 84, januari 2004, Användning av energiaskor som fillermaterial vid betongtillverkning, Hillevi Sundblom
   
Utkomna rapporter 2005 i form av Rapportlista + sammanfattningar över rapporterna nedan: 
Värmeforsk rapport nr 918, Q4-275, april 2005, Flygaskor som bindemedel för stabilisering av grusmaterial, Lab. 
undersökningar samt förberedelser inför provbyggandet, P Lahtinen, H Jyrävä, A Maijala, J Macsik  
Värmeforsk rapport nr 916, Q4-271, 2005, Uppföljning av befintliga slaggrusvägar, Fallviktsmätning på provsträckor på 
Törringevägen i Malmö och Dåvamyren i Umeå, Maria Arm 
Värmeforsk Rapport 915, Q4-228, 2005, Produkter baserade på blandningar av flygaska och fiberslam(fiberaskor) för 
vägbyggnad, Pentti Lahtinen, Aino Maijala, Josef Macsik 
Värmeforsk rapport nr 913, Q4-233,  2005, Evaluering av jordmånsbildande askbehandlingsprocess(EJA) – förstudie, Holger 
Ecke, Henrik Bjurström 
 
Projekt 2,13 Deponier 
MinBaS rapport nr 2:3, november 2003, Framtida marknad avseende avslutning/anpassning av 
deponier, Karin Johansson , NCC Teknik  
 
MinBaS område 2, rapport nr 2:5, Projektbeskrivning, MinBaS – Materialdatabas – Deponier”, maj 
2004, Karin Johansson , NCC Teknik  
 
MinBaS område 2, rapport nr 2:12, maj 2005, Resultatrapport  MinBaS – Materialdatabas – Deponier”, 
Karin Johansson , NCC Teknik  
 
Projekt 2,14 Filtermaterial för vattenbehandling 
MinBaS rapport område 2, Rapport 2:4, december 2003, Filtermaterial för vattenbehandling, Per-Olof 
Johansson, Artesia Grundvattenkonsult AB 
 
MinBaS område 2, Rapport 2:6, mars 2004, Projektbeskrivning, Test av mineraliska filtermaterial för 
vattenbehandling, Per-Olof Johansson, Artesia Grundvattenkonsult AB 
 
MinBaS område 2, Rapport nr 2:8 Fosforavskiljning i reaktiva filter vid småskalig avloppsrening, 
Slutrapport SSAB Merox / examensarbete vid Uppsala universitet, Lotta Lind, SSAB Merox AB 
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MinBaS område 2, Rapport nr 2:9, MinBaS projekt nr 2,14, delprojekt 1, april 2005, 
Bergkross som filtermaterial vid vattenbehandling, Slutrapport, Gunno Renman, Inst f mark- och 
vattenteknik, KTH, Per-Olof Johansson, Artesia Grundvattenkonsult AB, Examensarbete KTH, Inst f 
mark- och vattenteknik, Elin Sternö. 
MinBaS område 2, Rapport nr 2:10, MinBaS projekt nr 2,14, delprojekt 2, april 2005, Metallavskiljning 
från deponilakvatten och dagvatten med mineralbaserade filtermaterial, Dan Berggren Kleja, Inst f 
markvetenskap, SLU Jon Petter Gustafsson, Inst. f mark och vattenteknik, KTH, Examensarbete, SLU 
Inst f Markvetenskap, Veronica Hjelm, Anna Lindqvist. 
 
MinBaS område 2, Rapport nr 2:11, MinBaS projekt nr 2,14, delprojekt 3, april 2005, 
Avskiljning av ammoniumkväve och fosfatfosfor i reaktiva filtermaterial - Skak- och kolonnförsök, 
Slutrapport, Jon Petter Gustafsson, Gunno Renman, Inst f mark och vattenteknik, KTH, 
Examensarbete, Inst f mark och vattenteknik, KTH, Katarina Poll 
 
Projekt 2.21 Framtida betong –FoU program 
MinFo rapport nr A 2002 3:3, mars 2003, Rapport etapp II, Krossad ballast i betong, Björn Lagerblad, 
Mikael Westerholm, CBI (Egeninsats fr MinFo och CBI) 
 
MinBaS rapport 2:1, november 2003,  Projekt 2,21 Framtida betong - Utnyttjande av alternativa typer 
av ballast i betong - ett projektförslag, Björn Lagerblad, CBI 
 
Projekt 2,22 Doktorandprojekt Finpartikulära restprodukter som filler i cementbaserade material 
MinBaS rapport 2:2, november 2003, Projekt 2,22 doktorandprojekt Finpartikulära restprodukter som 
filler i cementbaserade material The influence of lime stone fillers´origin, surface texture and particle 
size distribution on cement paste properties, Helena Moosberg Bustnes, CBI. 
 
Doktorsavhandling Helena Moosberg-Bustnes, Luleå Tekniska Universitet, nr 2003:36 Inst. för Kemi 
och metallugi, avd för Mineralteknik, ISSN: 1402-1544, ISRN:LTU_DT – 03/36 SE, Fine Particulate 
By-products from Mineral and Metallurgical Industries as Fillers in Cement-based Materials. 
 
Projekt 2,23 Utnyttjande av alternativa ballastmaterial i betong  
MinBaS område 2, Rapport 2:7, dec. 2004, Krossad ballast i betong, Ballast-Karakteristik, 
Bruksreologi, Delrapport 1 i pågående arbete, Björn Lagerblad, M Westerholm, CBI 
 
MinBaS område 2, rapport nr 2:13, maj 2005, , Framtida betong - Krossad ballast i betong- 
Betongprovningar, Delrapport 2 i pågående arbete, Mikael Westerholm, CBI, Hans-Erik Gram, 
Cementa AB 
 
MinBaS område 2, Rapport 2:14 , maj 2005, Framtida betong- Krossad ballast i betong- Tvättning och 
tillsatsmaterial, Delrapport 3 i pågående arbete, Mikael Westerholm, CBI. 
 
MinBaS område 2, Rapport 2:16, juni 2005, Framtida betong - Krossad ballast i betong- 
Kompletterande laboratorieförsök och fullskaleförsök, Delrapport 4 i pågående arbete, Hans-Erik 
Gram, Cementa AB. 
 
MinBaS område 2, Rapport 2:17, juni 2005, Framtida betong - Krossad ballast i betong- 
Packningsstudie av krossgrus, Delrapport 5 i pågående arbete, Eva Attenius, Hans-Erik Gram, 
Cementa AB. 
 
MinBaS område 2, Rapport 2:18, juni 2005, Krossad ballast i betong - Kvalitetssäkringsmetoder- 
Delrapport 6 i pågående arbete, Leif Fjällberg, Björn Lagerblad, CBI 
 
MinBaS område 2, Rapport 2:19, juni 2005, Slutrapport, Krossat berg som ballast till betong, Björn 
Lagerblad, CBI 
 
Programområde 3 
Projekt 3,1 Utveckling av magnesitfyndighet 
MinBaS område 3, Rapport 3:4, dec 2004, Slutrapport - MinBas projekt nr 3,1 Utveckling av industriell 
utvecklingspotential för Kämpetorps magnesitfyndighet, Rob Hellingwerf, Bergsskolans 
Kompetensutveckling AB 
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Projekt 3.2 Högren grafit  
MinBaS område 3, Rapport nr 3.5, maj 2005, Slutrapport - Högren Grafit, Paul Hammergren, Woxna 
Graphite Ab, M Colucci, Timcal  
Projekt 3,3 Superren kvarts  
MinBaS område 3, Rapport nr 3:3, januari 2005, Slutrapport - Superren kvarts, Lennart Falk, Pajeb 
kvarts AB 
 
Projekt 3,6 Apatit-Marknadsundersökning/bearbetning  
MinBaS område 3, Rapport nr 3:1, maj 2004, Slutrapport, Apatit  -Marknadsundersökning/bearbetning, 
L-G Bergling, Ludvika Mining AB  
 
Projekt 3,7 Miljövänliga transporter – casestudy Bergsslagen 
MinBaS Område 3, Rapport nr 3:2 november 2004, Slutrapport, Miljövänliga transporter- Case study 
Bergsslagen Järnvägsförbindelse Gåsgruvan- Persbergs station SMA Karbonater AB, Niclas Eriksson 
 
Programområde 4 
Projekt nr 4,1 Inventering av natursten och industrimineral på Sveaskogs marker 
MinBaS rapport nr 4:1, Rapport GeoP 2003-03, 2003-07-10, SLUTRAPPORT, Natursten och 
industrimineral inom Sveaskogs markinnehav, Örjan Einarsson, Kjell Stenmark, Geopartner AB  
 
Projekt 4,2: 0 Applikationsbeskrivning för natursten – Stenhandboken – delprojekt Grundidé-Lay out 
MinBaS område 4, MinBaS rapport nr 4:8, juni 2005, Applikationsteknik för Natursten - En handbok 
om Natursten – Stenhandboken- Komplett sammanställning, SSF/ SFI AB 
 
 
Projekt 4:2.2 Applikationsbeskrivning för natursten – Stenhandboken – delprojekt Inomhus 
MinBaS område 4, MinBaS rapport nr 4:4, dec. 2004, Applikationsteknik för Natursten - En handbok 
om Natursten: Inomhus – Slutrapport, sammanställd av Kurt Johansson, SFI AB 
 
Projekt 4,2:4 Applikationsbeskrivning för natursten – Stenhandboken – delprojekt Utemiljö 
MinBaS område 4, MinBaS rapport 4:6, maj 2005, projekt 4,2:4 Applikationsteknik för natursten En 
handbok om natursten – Stenhandboken Utemiljö - Prel. Slutrapport, sammanställd av Kurt 
Johansson, SSF/SFI AB 
 
Projekt 4,2:6 Applikationsbeskrivning för natursten – Stenhandboken – delprojekt Gravvårdar 
MinBaS område 4, MinBaS rapport 4:7, maj 2005, projekt 4,2:6 Applikationsteknik för natursten En 
handbok om natursten – Stenhandboken Gravvårdar - Slutrapport, sammanställd av Kurt Johansson, 
SSF/SFI AB 
 
Projekt 4,2: 7 Stenkartotek 
MinBaS rapport nr 4:2, augusti 2003, Delrapport- Stenkartoteket, Svensk Stenkartotek 2003, Sveriges 
Stenindustriförbund/Stenindustrins Forskningsinstitut AB 
 
MinBaS rapport nr 4:9, maj 2005, Slutrapport - Stenkartoteket, Svensk Stenkartotek, Sveriges 
Stenindustriförbund - SFF 
 
Projekt 4,2: 8 Applikationsbeskrivning för natursten- Stenhandboken - Delprojekt Skötsel  
Delrapport, september 2003, Instruktion för Skötsel av natursten inomhus, Sveriges 
Stenindustriförbund/Stenindustrins Forskningsinstitut AB 
 
MinBaS område 4, MinBaS rapport nr 4:3, dec. 2004, Applikationsteknik för Natursten - En handbok 
om Natursten: Skötsel Inomhus - Slutrapport, sammanställd av Kurt Johansson, SFI AB  
 
Projekt 4,2:10 Applikationsbeskrivning för natursten – Stenhandboken - delprojekt Terminologier och 
Toleranser  
MinBaS område 4, Rapport nr 4:11, maj 2005, Applikationsteknik för Natursten - En handbok om 
Natursten-Stenhandboken, Terminologi och Toleranser - Delrapport, sammanställd av Kurt 
Johansson, SFI AB 
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Projekt 4,2:12 Applikationsbeskrivning för natursten – Stenhandboken – delprojekt 
Restaurering  
MinBaS område 4, Rapport nr 4:12, maj 2005, Applikationsteknik för Natursten - En handbok om 
Natursten - Stenhandboken, Restaurering - Delrapport, sammanställd av Kurt Johansson, SFI AB 
Projekt 4:3  Från berggrund till ekologisk byggprodukt. Film 
MinBaS område 4, Rapport nr 4:15, juni 2005, Från Berggrund till ekologisk byggprodukt – En film om 
natursten - Preliminär slutrapport, sammanställd av Kurt Johansson, SSF/ SFI AB 
 
Projekt 4:4 Implementering av nya Europastandarder för provning av natursten 
MinBaS område 4, MinBaS rapport nr 4:5, SP rapport nr 2004:37,december 2004, projekt 4,4  
Implementering av nya Europastander för provning av natursten - Slutrapport, Björn Schouenborg, SP. 
 
Projekt 4:5 Applikationsteknisk kommitté för natursten 
MinBaS område 4, Rapport nr 4:10, maj 2005, Delrapport 1- Applikationsteknisk Kommitté för 
natursten, Pilotförsök hos CBI: Fix + stenplattor i våtrum, Kurt Johansson, SFI AB 
 
MinBaS område 4, Rapport nr 4:13, maj 2005, Delrapport 2- Applikationsteknisk Kommitté för 
natursten, Test hos CBI: Fix + stenplattor i våtrum, Kurt Johansson, SFI AB 
 
Programområde 5 
Slutrapport Vinnova Projekt nr 23434-1Konsekvens och effektanalys av verksamheten i 
Aluminiumriket och dess implikationer för uppbyggnaden av ett mineralkluster, Bilaga 2 
Sammanfattning av seminarium Innovation och kluster i mineralindustrin, , onsdagen den 26 mars 
2003, IVA:s Konferenscenter, Stockholm 
 
Årsrapport 2003, Slutversion 14 januari 2004 
 
Dokumentation från MinBaS-dagen 5 december 2003 
 
Programförslag - MinBaS II ett utvecklingsprogram för innovation och tillväxt i 
industrimineral-, bergmaterial- och naturstensindustrin, september 2004 
 
Årsrapport 2004, Slutversion, 2005-02-16 
 
Dokumentation från MinBaS-dagen 3 december 2004 
 
Slutrapport MinBaS – programmet, Perioden 2003-2005, version 2005-06-27 
 
Nedanstående rapporter finns arkiverade separat och är del av administrativ rapportering 
 
Kvartalsrapporter till SGU 2003 
(Ekonomisk redovisning + lägesrapport från programområdena) 
Kv.1 1 jan- 31 mars, Kv.2 1 april – 30 juni, Kv 3 1 juli – 30 september  
 
Prel Årsrapport 2003 insänd till SGU version 2003-12-01 
Prel. Årsrapport 2003 insänd till SGU version 2004-01-14 
 
Kvartalsrapporter till SGU 2004 
(Ekonomisk redovisning + lägesrapport från programområdena) 
Kv.1 1 jan- 31 mars, Kv.2 1 april – 30 juni, Kv 3 1 juli – 30 september  
 
Prel. Årsrapport 2004 insänd till SGU version 2004 –12-01 
Prel Årsrapport 2004 insänd till SGU version 2005-01-12 
 
Kvartalsrapport till SGU 2005 
Kv 1. 1 jan – 31 mars 2005 

Slutrapport Utvecklingsprogrammet MinBaS 2003 - 2005-06-30 



 

Slutrapport Utvecklingsprogrammet MinBaS 2003 - 2005-06-30 

121

                                                                                                      Bilaga 5  
 
Lista över seminarier och konferenser 
 
 
MinBaS-dagar , Solna  dec 2003 och 2004, presentation av hela MinBaS-programmet. 
Dagarnas innehåll finns presenterat som 2 rapporter. 
 
Cementas kunddagar, januari 2004 och 2005 (Hans-Eric Gram) 
 
Konferens i Mineralteknik, Luleå februari 2004 (Marianne Thomaeus) 
 
CBI:s informationsdag 11 mars 2004 - Framtida betongballast mm (Björn Lagerblad) 
 
BK - Bergsprängningskommitténs diskussionsmöte 16 mars 2004 - föredrag om MinBaS-
programmet (Per Murén) 
 
Nordisk Ballastforskarkonferens, Finland 8-10 september 2004 (Per Murén) 
 
SBMI Västra kretsen  29 – 30 september 2004 (Marie Karlsson) 
 
Seminarium om Bergets egenskaper  7-8 oktober 2004  (PA Lindqvist mfl) 
 
Svenska Betongföreningen - Betongbeläggningskommissionen - information om betongprojektet 
vid möten 2004-2005 
 
Konferens i Mineralteknik, Luleå 8-9 februari 2005 - presentation av MinBaS (Per Murén) 
 
CBI:s informationsdag 17 mars 2005 - Seminarium 1 Krossballast (Björn Lagerblad) 
 
SBMI Mellersta kretsen 14 april 2005 - Optimal fragmentering (Peter Andersson) 
 
 
MinBaS i media: 
 
Nyhetspasset – kort information om Grundläggningsdagen 2004 
 
Svensk Bergs-& Brukstidning 1/2005 - artikel om seminarium "Bergets egenskaper" vid 
Bergsskolan, Filipstad 
 
Svensk Bergs-& Brukstidning 2/2205 - artikel från Mineralkonferens i Luleå där MinBaS får stor 
plats 
 
Roads 1/2005 - artikel "Mindre damm i täkten" 
 
CBI-nytt 2/2004 - artikel "Nytt doktorandprojekt" där Mikael Westerholms arbete beskrivs med 
koppling till MinBaS 
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