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<< … Med innovation menar vi att kunskap 

omsätts till nya värden. Det handlar om att 

utveckla produkter, tjänster och organisationer i 

såväl privat som offentlig verksamhet. … >> 

(IVA, 2011 - INNOVATIONSPLAN SVERIGE) 



SAMMANFATTNING 

Den strategiska agendan ”MinBaS Innovation” beskriver ett vitalt insatsområde för landets tillväxt och ett 

hållbart samhällsbyggande. Agendans område hanterar mycket stora materialvolymer och 

förbättringar i produktions-och distributionskedjan ger märkbara effekter. Industrin kan tillsammans med 

forskningsorganisationer påverka delar av detta, men här behövs fördjupad samverkan med övriga 

samhället för att få kraft och ökad hastighet i denna utveckling.  

 

Agendan fokuserar på: 

 Behovet av åtgärder för att skapa en långsiktigt hållbar försörjning av konstruktionsmaterial för 

samhällsbyggandet och av mineralbaserade insatsvaror till viktiga industriprocesser 

 Materialförsörjning med bästa teknik, energieffektivitet, miljö och säkerhet  

 Forskning, teknikutveckling och kompetensförsörjning för framtiden 

 Samverkan inom Sverige och internationellt 

Agendan ger förslag till insatser för att uppnå målen. 

 

 

Summary 

The strategic agenda ”MinBaS Innovation” comprises an important area for growth and building of a 

sustainable society. The agenda describes an area with very large material flows and every 

improvement in the process- and distribution chain brings large effects. The industry in cooperation with 

research organizations can influence this, but it is necessary with a deeper cooperation also with other 

actors in society to achieve power and a high speed in this development.  

The agenda focuses on: 

 Measures to create a long term sustainable supply of construction materials for society and of 

mineral  based products for important industrial processes 

 Material supply with best available techniques, energy efficiency, environmental consideration 

and safety 

 R&D, technical development and competence for the future 

 Domestic and international co-operation 

The agenda suggests actions to achieve the targets. 

  



  

Vad är MinBaS? 

Namnet MinBaS kommer från Mineral, Ballast och Sten. 

Industrimineral-, bergmaterial - och naturstensindustrierna äger genom sina 

branschorganisationer ett bolag, MinBaS AB, för att bedriva forsknings- och 

utvecklingsarbete. 

Agendans namn, MinBaS Innovation, speglar avsikten att slutföra påbörjad 

och ny forskning samt sprida och implementera resultaten (innovation). 
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<< Varje person i Sverige 

använder cirka 12 ton av dessa 

produkter varje år. Det 

motsvarar ett stort lastbilslass 

per person och år! >> 

INLEDNING

Denna strategiska agenda - MinBaS Innovation - 

beskriver ett vitalt insatsområde för landets tillväxt 

och ett hållbart samhällsbyggande. Agendan 

fokuserar på behovet av åtgärder inom 

forskning, teknikutveckling och innovation för att 

skapa en långsiktigt hållbar försörjning av 

bergmaterial-, naturstens- och 

industrimineralbaserade konstruktionsmaterial för 

infrastrukturbyggandet och av mineralbaserade 

insatsvaror till viktiga industriprocesser. 

Samhällets behov av industrimineral, 

bergmaterial och natursten 
Efterfrågan nationellt för konstruktionsmaterial 

kommer att vara hög under lång tid framåt. 

Totalt skall Sverige enligt riksdagsbeslut under 

perioden 2014-2025 satsa 522 miljarder kronor på 

transportinfrastrukturen, dvs väg- och järnväg.  

Enligt Boverkets utredning 2011 behövs ett 

nytillskott av mer än 40 000  - 50 000 nya 

lägenheter/år de närmaste åren och minst 35000 

nya lägenheter/år kommer att behövas under 

överskådlig tid; därtill kommer ökande 

investeringar för renovering av de stora 

bostadsbestånden från 1970-talet.  

Det pågår också kraftiga industriinvesteringar i 

landet, t.ex. f.n. expansionen i Malmfälten, där 

anläggnings- och industribyggnation utgör en 

betydande del. Efterfrågan på kalkprodukter till 

viktiga exportindustrier som massa-/pappers- och 

stålindustrin och andra applikationer följer 

konjunkturen i dessa sektorer. 

För samhällsbyggnaden behövs också mängder 

av produkter för utformning av en god bebyggd 

miljö, exempelvis naturstensbeläggningar, 

betongplattor, murar, ledningssystem och 

utsmyckning av offentliga områden. 

Försörjning 

Bergmaterial är med sina 90 miljoner ton/år 

landets viktmässigt största råmaterialprodukt vid 

sidan av vatten. Bergmaterial används för bygg- 

och anläggningsändamål. Det största 

användningsområdet är vägbyggande, där 

materialet ingår i både vägkroppen och 

slitlagret. Materialet används också för 

järnvägsbanvallar, markplanering och som 

insatsvara för betong och asfalt, där det utgör 

ca 80 respektive 90 procent av innehållet. 

Bergmaterial produceras över hela landet, men 

största produktionen sker i de befolkningstäta 

regionerna.  

Krossad kalksten, råvara för bränd kalk och 

cement är tonnagemässigt det största 

industrimineralet. Årsproduktionen var ca 7 Mton 

år 2010 varav ca 4 Mton går till 

cementproduktion. Gotland är den viktigaste 

regionen för produktionen av kalksten.  

Cement används huvudsakligen i betong, som är 

ett av de viktigaste konstruktionsmaterialen för 

bygg- och anläggningsindustrin (husbyggnad, 

broar, tunnlar, väg- och järnväg, dammar, 

vatten – och avloppssystem). Malda och brända 

kalkprodukter har en mycket bred användning i 

vårt samhälle.  

Brända kalkprodukter har den största marknad 

inom järn-och stålindustrin och massa- och 

pappersindustrin där de utgör viktiga 

tillsatsmaterial i produktionsprocessen. De avsätts 

också inom bygg- och anläggningsindustrin, 

inom rökgasrening, vattenrening och 

kemisektorn. Malda kalk- och dolomitprodukter 

har också ett lika stort användningsområde, men 

därtill också inom jordbruket och för sjökalkning.  

Sverige har en berggrund som är gammal och till 

vissa delar unik. Den svenska naturstenen har ett 

högt anseende bland världens 

naturstensanvändare på grund av dess mycket 

goda tekniska egenskaper och utseende. 

Naturstenens vanligaste användnings-områden 

är marksten (gator, torg, rondeller och 

garageuppfarter), murar, husfasader, tak, 

trappor, golv, bänkskivor, gravstenar och 

konstverk. 85 % av blockstensproduktionen går 

på export över hela världen.  

Det finns idag inte något hållbart alternativ till de 

inhemska konstruktionsmaterialen och 

industrimineralen i sina användningsområden. 

Det vore samhällsekonomiskt förödande och 

skulle även betyda en ökande miljöbelastning att 

importera denna enorma volym material, då 

import betyder längre transporter och ofta också 

produktion från länder med lägre miljökrav. För 

samhället betyder det också förlorade 

arbetstillfällen i Sverige och en säkerhetsfråga ur 

försörjningssynpunkt för samhällsbyggandet och 

för landets exportindustrier som stål och 

pappersindustrin. 

Inom EU har försörjningen av råmaterial på 

senare år lyfts upp som en viktig framtidsfråga. 

Politisk oro med osäkra leveranser, stigande 
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råvarupriser och även minskade tillgångar har 

satt fokus på detta område med följd att EU nu 

satsar stort på att så långt möjligt göra EU 

självförsörjande av råmaterial. 

EUs nya råmaterialinitiativ listar bergmaterial, 

natursten och industrimaterial som de material 

som, tillsammans med metaller, utgör grunden 

för EUs framtida råmaterialstrategi som fokuserar 

på försörjningen av icke energirelaterade 

råmaterial. Ett flertal initiativ planeras inom den 

Europeiska unionen för att stödja forskning, 

utveckling och innovation inom de branscher 

som arbetar med produktion av råvaror. 

Samtliga medlemsländer har ombetts utveckla 

egna nationella mineralstrategier.  

Sveriges Mineralstrategi 

Under februari 2013 presenterades en ny svensk 

mineralstrategi, som utarbetats av Närings- 

departementet med stöd av bl.a. Sveriges 

Geologiska Undersökning, SGU. 

Mineralstrategin är en grundsten i arbetet med 

MinBaS Innovation och agendan har samma 

inriktning som strategin. Bland föreslagna 

åtgärder i mineralstrategin kan nämnas; 

 Analys av utvinnings- och återvinningspotentialen 

 Metodik för regional materialförsörjningsplanering 

 Inrättande av ett mineralforum 

 Öka kunskapen om geologins roll i samhället 

 Samverkansformer mellan forskningsaktörer 

I arbetet med dessa punkter kan näringslivet 

medverka inom ramen för agendan MinBaS 

Innovation. 

Utmaningar och behov av insatser  
De viktigaste utmaningarna och behoven för att 

nå hållbar utveckling inom agendan är: 

 Säkrade råvarutillgångar och optimal lokalisering  

 Kompetensförsörjning och samverkan industri-

akademi 

 Internationell samverkan 

 Effektiva och hållbara produktionsprocesser  

 Hållbara produkter och applikationssystem 

Råvaruförsörjningen och tillståndsprocessen 

optimerad 

För hållbar försörjning till samhället: Bergmaterial, 

industri-mineral och natursten sorterar inte som 

utvinningen av malmmineral under Minerallagen 

utan tillstånd att bedriva utvinning ges av 

länsstyrelserna och verksamheterna prövas mot 

Miljöbalken. Företagen har att sluta avtal med 

enskilda markägare för att kunna bedriva 

produktionen. Tillgång till råvara och tillstånd för 

utvinning är grunden för all försörjning. 

Prospektering och undersökningsarbeten visar 

var bergråvara av lämplig kvalitet finns 

tillgänglig. Tillståndsprocesserna för att starta en 

ny verksamhet kan sedan bli både tids- och 

kostnadskrävande. Här ställs bland annat 



 MINBAS INNOVATION AGENDA | 3 

samhällets behov av produkterna mot miljöfrågor 

och motstridande önskemål om 

markanvändningen t.ex. för bebyggelse eller 

rekreation. Det behövs i framtiden system och 

samarbeten mellan industrin, myndigheter, 

regionala och lokala aktörer för att skapa 

objektiva metoder som underlag för lokalisering, 

bättre samsyn kring råvaruhushållningen och 

enhetliga rättssäkra regelverk som styr resurser i 

rätt riktning.  

För konkurrenskraft: Industrin behöver förbättra 

sin information om branschens nytta för 

samhället för att underlätta etablering av nya 

fyndigheter och för att skapa acceptans i 

samhället. Råvarutillgångarna i Sverige är unika 

och en väl planerad utvinning med största 

miljöhänsyn ger en konkurrenskraft, där ökad 

export blir möjlig. 

Kompetensförsörjningen – samverkan industri 

och akademi 

Kunskapsbanker i samspel och fungerande 

nätverk: Det finns behov av att förstärka 

teknikutvecklingen genom ett ökat dynamiskt 

samarbete mellan de större och de mindre 

företagen, universitet, högskolor och institut. Inom 

MinBaS-branscherna finns, många små företag 

och de flesta har begränsad erfarenhet av vad 

den akademiska verksamheten kan erbjuda. 

Samtidigt har universitet och högskolor för liten 

kontakt med näringslivet och dess företag. För 

kompetensutveckling och framgång krävs en 

samverkan och ett utbyte av kunskap mellan 

företagen och akademin. Samordning och 

samarbete mellan företagen, yrkesutbildningen 

och akademin är av yttersta vikt.  

Relevant utbildning på alla nivåer från operatör 

till forskare: Intresset för geologi och bergteknik 

är idag lågt. I den svenska mineralstrategin har 

SGU fått ett uppdrag att öka kunskapen om 

geologins roll i samhället, vilket är ett klart behov. 

Många anställdes under ”rekordåren” på 1960-

talet och går inom kort i pension. Intresset att 

arbeta i praktiska yrken är lågt, trots en hög 

arbetslöshet bland unga människor. En framtida 

mer högteknologisk resurssnål produktionsteknik 

kommer ställa högre krav på teknisk utbildning. 

Idag finns ett antal etablerade 

utbildningssamarbeten mellan akademi och 

MinBaS-industrierna och dessa behöver stärkas. 

Exempel på detta är Bergskolans utbildning av 

högskoleingenjörer och andra skolor för KY-

utbildningar och den unika sten-

yrkesutbildningen vid Stenforsaskolan.  

Det finns också behov av lärarresurser med 

särskild kunskap om industriverksamhet och 

sambandet med samhällsbyggandet. Ämnet 

geologi måste också få en tydligare plats i 

undervisningen. Läromedel måste förnyas både 

med tanke på den pågående utvecklingen och 

med tanke de undervisningsmetoder, som blir 

aktuella i framtiden. 

Internationell samverkan 

För att behålla konkurrenskraften i svensk industri 

krävs en ständig bevakning av omvärlden för att 

följa upp produktionseffektivitet och 

produktutvecklingsbehov. Detta sker dagligen 

på enskild företagsnivå och många företag ingår 

i internationellt verksamma koncerner med 

kontinuerligt utbyte av erfarenheter.  

På branschnivå ingår företagen också via sina 

svenska organisationer i Europeiska 

branschorganisationer som bevakar, vad som 

sker i unionen rörande regelverk, produktions- 

och marknadsförutsättningar och stöd till 

forskning och utveckling inom respektive sektor. 

De flesta forskningsorganisationer i MinBaS-

nätverket har idag engagemang inom EU:s olika 

forskningsprogram eller i internationella dito, i 

många fall i samverkan med svenska företag.  

Branschorganisationer deltar också i de olika EU-

baserade arenor som finns för samverkan och 

planering av insatsområden inom forskning. För 

att kunna vidareutveckla forskningsbasen vid 

genomförandet av större forskningsprogram 

riktade mot globala samhällsutmaningar är det 

viktigt med erfarenhetsutbyten och samarbeten 

för att optimera resurserna, speciellt när man 

kommer t.ex. till byggandet av dyrbara 

testanläggningar. I visionens begrepp 

”världsklass” ingår en aktiv omvärldsbevakning 

som innebär att försörjningen inte bara ska vara 

”hållbar” utan vara det med den lägsta möjliga 

insatsen av arbete kapital och förnybara 
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energikällor, vilket är en utmaning. 

Svensk industri behöver ha ett stort engagemang 

i de Europeiska forskningsprogrammen och aktivt 

sprida kunskap internationellt om de 

forskningssatsningar som görs i Sverige. Detta 

underlättar att i nästa steg få ta del av andras 

erfarenheter. Den som ger kan lättare få. För att 

öka engagemanget i industrin och hos 

forsknings-organisationerna för internationellt 

samarbete inom gemensamma 

forskningsprogram bör arbetet vidareutvecklas 

inom de Europeiska arenor, där man redan 

deltar. Där bör man verka för att satsningar görs 

inom de behovsområden som svensk industri 

prioriterar.  

Från industrin och i forskningsorganisationerna 

bör resurser avsättas för att öka 

informationsutbytet och samarbetet på främst 

Europanivå, genom deltagande i viktiga arenor, 

konferenser och via egna föredrag och artiklar. 

Det behöver också skapas en svensk 

sammanhållen plattform av flera 

forskningsorganisationer för att kunna få den bas 

och tyngd i arbetet, som krävs för att delta i de 

oftast mycket stora EU-projekt som utlyses. 

Effektiva, hållbara produktionsprocesser – god 

resursanvändning 

All mineralutvinning är idag att betrakta som 

processindustri, och de krav som ställs på 

företagen från kunder och omvärlden är i princip 

desamma som ställs på all annan processindustri. 

Det finns dock en väsentlig skillnad. I 

mineralindustrin baseras produktionen på endast 

en specifik råvara, dvs. material från den 

fyndighet man bryter. Denna råvara varierar i 

sammansättning mellan olika fyndigheter och 

även inom varje enskild fyndighet. Det är mycket 

svårt att på förhand kunna förutse variationerna. 

Det är först då man är inne i produktionsfasen 

som egenskaperna slutligen blir bestämda. En 

stor utmaning är således att skapa en bättre 

kunskap i förväg om den råvara man avser 

utvinna.  

För att kunna utveckla en bärkraftig berg- och 

mineralindustri på lång sikt måste fokus sättas på 

att åstadkomma en optimerad och integrerad 

produktionsprocess som ger produkter av jämn 

och hög kvalitet. Geologisk information och 

klassificeringsmetoder krävs för att man ska 

kunna finna och exploatera nya fyndigheter. För 

att utveckla nya brytnings- och processmetoder 

och för kontroll av produkternas kvalitet i 

befintliga verksamheter behövs bättre 

baskunskaper om bergartsmaterialens 

egenskaper. Planerings- och styr- och kontroll 

system måste baseras på nya geofysiska 

mätmetoder och tolkningsmodeller. För 

optimering av hela produktionskedjan krävs att 

modeller och tekniker utvecklas för att underlätta 

en automation.  

Nya krav på bättre miljö och arbetsmiljö gör att 

insatser för utveckling av nya produktionssystem, 

metoder och utrustning som reducerar 

miljöpåverkan får en allt större betydelse och 

måste inkluderas i all utveckling av 

produktionsprocessen. Kraven på den yttre miljön 

och arbetsmiljön ökar också i nya regelverk 

(damm, buller och vibrationer samt 

avfallshantering) och att ligga steget före är en 

annan utmaning för branscherna. 

Säkerhetsaspekterna i produktionen måste 

stärkas för en bättre arbetsmiljö genom 

införande av nya system. 

Arbetet med säkerhet och arbetsmiljö är 

högprioriterat för branschen. Ren luft kommer att 

vara i fokus för EU:s miljöpolicydiskussioner under 

2013, ”Year of air”. Den Europeiska miljöbyrån 

(EEA) tillhandahåller en mängd information som 

ligger till grund för översynen av 

luftföroreningslagstiftningen. I översynen av EU:s 

luftpolicy 2013 (EU Thematic Strategy on Air 

Pollution and related policies, TSAP) ingår bland 

annat revidering av mobila maskiner som inte 

går på väg.  

Energi- och miljöpolitiska mål: minskad 

energianvändning och reducerade CO2-utsläpp 

Det nationella Energipolitiska målet säger att till 

år 2020 skall 50 procent förnybar energi 

användas, varav10 procent förnybar energi inom 

transportsektorn, energianvändningen skall vara 

20 procent effektivare (ett sektorsövergripande 

mål om minskad energiintensitet om 20 procent 
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mellan 2008 och 2020) och utsläppen av 

klimatgaser för den icke handlande sektorn skall 

reduceras med 40 %, varav 2/3 inom Sverige. Det 

Europeiska systemet för handeln med 

utsläppsrätter kommer inför den kommande 

perioden 2013-2020 att successivt minska 

tilldelningen av fria utsläppsrätter till industrin. 

Samtidigt har också världsmarknadspriserna på 

energi stigit kraftigt de senare åren. International 

Energy Agency har i sina Technology road maps 

för olika industrier, som cementindustrin, slagit 

fast att det inte räcker med generella 

energibesparingar i produktionen och att ersätta 

fossila bränslen med mer CO2-neutrala dito för 

att uppnå de utsläppsminskningar som behövs 

globalt för att möta hotande klimatförändringar.  

Detta innebär att tekniker och system för 

avskiljning och lagring av koldioxid, s.k. Carbon 

Capture and Storage-CCS, måste introduceras i 

energisektorn och i industrier som cement- och 

kalkindustrin. De idag s.k. BAT-teknikerna för CCS 

är mycket energikrävande och stora oklarheter 

råder kring lagringsmöjligheterna av CO2 i 

Sveriges närområden och kring regelverken; den 

svenska förordningen stipulerar endast lagring i 

akvifärer under havsytan. För cement- och 

kalkindustrin som har en mycket energikrävande 

produktionsprocess och också har ett tryck på sig 

att minska CO2 utsläppen är energibesparing, 

utveckling av effektiva CCS-metoder och 

regelverken av vital betydelse. 

För tunga industrigrenar som bergmaterial-, 

industrimineral- och naturstensbranscherna, som 

hanterar stora volymer av tunga material i sin 

utvinning och har en betydande andel 

fordonstransporter i produktionen är de kraftigt 

stigande energipriserna en utmaning. Varje 

besparing och förenkling ger därmed stora 

effekter i form av lägre resursinsatser, miljövinster 

och ökad konkurrenskraft. Behov finns av att 

utreda och utveckla planeringssystem i täkterna 

och övergripande logistiklösningar.  

Övergripande behöver ny utrustning och nya 

produktionssystem introduceras i brytnings- och 

processtegen i syfte att minimera 

energiförbrukning och förbättra råvaruutbyten 

och produktkvaliteter. 

Andra nationella miljömål – Utfasning av 

naturgruset 

Inom ramen för det svenska nationella miljömålet 

om grundvatten av god kvalitet ligger en 

ambition om en utfasning av större delen av 

användningen av naturgrus fram till år 2020. För 

bergmaterial – och betongindustrin, som idag 

förbrukar 44 % av naturgruset i betong, har 

utfasningen av naturgruset inneburit en extra 

utmaning. Ett tekniksprång har skett inom 

bergmaterialindustrin då större delen av 

produktionen av ballast i framtiden skall utgöras 

av krossat bergmaterial, och där ersättningen av 

finfraktionen med helkrossat material är den 

största utmaningen.  

Detta innebär att nya produktionsmetoder och 

system måste utvecklas, möjligheterna att 

identifiera rätt bergråvara måste stärkas och en 

omfattande produktutveckling krävs inom olika 

applikationsområden. 

Hållbara produkter och applikationssystem - 

livscykelanalys, återvinning 

Produktutveckling, såväl av restprodukter som av 

naturliga råvaror är starkt kopplad till 

produktionsprocessen och 

marknadsutvecklingen. Bygg- och 

anläggningsbranschen, processindustrin och 

samhället kräver stora volymer av 

konstruktionsmaterial och insatsvaror av jämn 

och hög kvalitet och till låga priser, producerade 

med minsta möjliga miljöpåverkan. Produkterna 

inom MinBaS-sektorerna bedöms oftast efter sin 

funktion i det tilltänkta applikationsområdet; de 

säljs inte på etablerade marknadsplatser, som 

t.ex. metaller, utan är ett avtal mellan producent 

och slutanvändare. Samtidigt är kunderna av 

tradition konservativa och att få ut nya produkter 

som bättre löser kundens behov är en tydlig 

utmaning. 

Produktutveckling och applikationsanpassning 

av produkterna måste ägnas speciell vikt inom 

den industri som producerar bergmaterial, 

natursten och industrimineral. Det är oftast 

produkternas funktion i användningsområdet 

eller en utseendemässig kvalitet som är 

avgörande för avsättningsmöjligheterna. 

Utvecklingen måste därför ske i nära samarbete 

med kunder, byggare, myndigheter, forskare, 

konsulter och utrustningsleverantörer. De 

lösningar som växer fram kan behöva stöd i form 

av demonstratorer som aktivt kan bidra till att 
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visa marknaden att produkten eller 

applikationen faktiskt fungerar i verkligheten. 

Nya mät- och styrmetoder måste även 

introduceras som ger en bättre styrning och 

kontroll i produktionen och en jämn 

produktkvalitet.  

Vid utveckling av produkter för samhällsbyggnad 

ställs idag stora krav på certifiering av 

produkterna, varför standardiseringsarbete med 

utveckling och implementering av relevanta 

mätmetoder är av stor vikt i utvecklingsarbetet 

för produkternas marknadsacceptans. 

Livscykelanalyser för att deklarera produktionen 

och produkterna ur ett hållbarhetsperspektiv är 

ett viktigt led i acceptansen av produkterna på 

marknaden.   

Återvinning - Restprodukter och 

mineralinnehållande industriprodukter 

Inom MinBaS-industrierna är 

restproduktmängderna små i jämförelse med 

gruvindustrins volymer, och produkterna är oftast 

att betrakta som inerta. Materialet finner oftast 

en avsättning, men det kan vara beroende av 

konjunktur hur länge det tar innan detta sker. Det 

är dock viktigt att fortsatt verka för att alla 

produkter ur produktionen, även de som inte lätt 

får en avsättning på marknaden finner nya 

avsättningsområden. För att åstadkomma en 

långsiktigt miljömässig produktion krävs nya 

användningsområden för de restprodukter som 

faller från produktionen och önskemål finns i 

samhället för att öka recirkulationen av 

mineralinnehållande industriprodukter.  

Arbetet med systematisk återvinning har börjat, 

men fortfarande finns behov av stora insatser för 

att utveckla enklare, effektivare och säkrare 

återvinningssystem. Det handlar både om själva 

processerna och produkterna, men också om 

ökad kunskap hos kund och fungerande 

regelverk. Återvinning har också en god effekt 

på energianvändning. Inom 

bergmaterialindustrin bedömer man att ca 30 % 

mindre energi förbrukas vid återvinning jämfört 

med ny utvinning. 

EU har som mål att minst 70 procent av allt bygg- 

och rivningsavfall ska återvinnas år 2020. Sverige 

har en bra bit kvar till det målet Såväl 

återvinningsteknik som verifiering och 

demonstratorer för att skapa 

marknadsacceptans kommer att krävas.   

Exempel på återställd täkt s 
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VISION 

 
 

Visionen baseras på insikten om konstruktions-

materialens och industrimineralens betydelse för 

den framtida samhällsbyggnaden och som 

insatsvaror för svensk processindustri. Endast 

genom att använda de processer och system 

som ger minsta möjliga yttre och inre 

miljöpåverkan kan man behålla 

konkurrenskraften och få acceptans på 

marknaden och trygga den framtida 

försörjningen av arbetskraft till industrin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Världsledande Teknologi 
Ledande position och aktiv 

omvärldsbevakning av teknik och 

kompetens

Hållbart Samhälle 
Klimatneutral produktion där värdekedjan 

”produktion till användning” är optimalt 

resurseffektiv

Utmärkt Säkerhet
En stark säkerhetskultur med maskiner 

som är utformade för minimal risk för 

skador

Hållbar materialförsörjning i världsklass – från berg
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Världsledande Teknologi 

Man behöver inte tillverka varje 

liten detalj själv, men man 

måste veta hur processer går till 

och vad som är möjligt. Det 

handlar om kunskap och 

orientering – i stort och smått 

och vad som är relevant och 

viktigt för vår industri, vår 

forskning och vårt samhälle. 

Genom svensk forskning och 

industri har vi inom de flesta 

viktiga områden redan 

kompetens i världsklass. 

Här finns kontakter med 

personer och organisationer på 

andra platser och världsdelar, 

som gör att vi kan bevaka vad 

som händer.  Det är viktigt att 

fortsätta med dessa kontakter 

och en del av MinBaS 

Innovations vision är att bygga 

vidare på nätverken och att se 

till att yngre medarbetare får 

tillfälle att vara med i 

kompetensbyggandet. Det som 

var relevant kunskap för 5 år 

sedan kan ha förändrats, och 

det gäller att känna av dessa 

förändringar och ha möjlighet 

att ta ställning till vad de 

innebär för vår svenska industri 

och forskning. 

Hållbart Samhälle 

Utvinning och framställning av 

produkter sker utan onödiga 

förluster och med sådana 

metoder att produktionens 

avtryck totalt sett blir noll. 

Visionen bygger på nya och 

utvecklade produktionssätt, 

framtidens maskiner och övriga 

utrustningar, god planering, 

användning av energikällor 

utan klimatpåverkan, minimum 

av spill, återanvändning av 

material och säkerhet i arbetet. 

Hela värdekedjan från utvinning 

till användning och återvinning 

är optimalt resurseffektiv. Det 

innebär att kundanpassade 

produkter når kunderna efter att 

ha framställts utan spill av 

resurser. Materialen har 

egenskaper som ger lång 

livslängd och låg 

livscykelkostnad. 

Man måste ha en helhetssyn, 

som tar hänsyn till produktion, 

användning, återvinning och 

avfall. 

 

Utmärkt Säkerhet 
Risken för olyckor minskas 

genom framtagning av nya 

säkerhetsanordningar och 

säkrare maskin-utformningar. 

Insatser för ren luft i och omkring 

anläggningar kommer precis 

som i EU:s miljöpolicydiskussioner 

2013 vara i fokus såväl som 

åtgärder för minskning av 

vibration och buller.  

Risker kopplade till interna 

transporter i täkterna skall 

identifieras och minimeras.  

Säkerhetskulturen hos de 

anställda i branscherna 

förbättras genom ökad 

medvetenhet och bättre rutiner. 

Gemensamma utbildningar 

gällande arbetsmiljö och 

säkerhet utformas. 

Den förbättrade arbetsmiljön 

och säkerhetskulturen leder 

tillsammans till en realistisk 

nollvision i antal olyckor. 
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MÅL

Målen för agendan indelas i mål på kort, 

medellång och lång sikt. 

Mål på kort sikt (2016) 
Målen på kort sikt är att MinBaS Innovation 

kommit igång och i huvudsak slutfört de projekt 

som startats år 2013-2014 och som har sluttid 

2016. Projektens mål framgår ur 

projektbeskrivningar för varje enskilt arbete. 

Mål på medellång sikt (2020-2030) 
På medellång sikt skapas mätetal (indikatorer) 

som kan användas för att visa effekterna av 

arbetet. På detta vis kan  man börja mäta och 

verifiera förändringar. 

Dessa mätetal inkluderar främst:  

 Säkrade råvarutillgångar och optimal lokalisering  

 Kompetensförsörjning och samverkan industri-

akademi 

 Internationell samverkan 

 Effektiva och hållbara produktionsprocesser 

 Hållbara produkter och applikationssystem 

Gemensamma mål bortom 2030  
Med utgångspunkt från de utmaningar som 

beskrevs i första kapitlet, blir de långsiktiga målen 

för MinBaS Innovation att bearbeta dessa 

utmaningar och uppnå förändring och märkbara 

förbättringar inom varje område. Det kan vara 

svårt att mäta och sätta måltal för de 

övergripande utmaningarna. 

Optimal lokalisering innebär lägre 

transportkostnader, trafikrisker och miljöutsläpp, 

liksom minskat vägslitage. Optimal lokalisering av 

täkter skulle bland annat bygga på tydligare 

kriterier för hur lämpligheten av en plats för en 

täkt ska bedömas jämfört med alternativa 

platser och möjligheten att bättre belysa hur 

täkter kan använda på nya sätt, både parallellt 

med täktverksamheten och efter 

täktverksamheten har avslutats. 

Kompetensförsörjning: Att kunna skapa attraktiva 

arbetsplatser för unga, som ställer andra krav än 

tidigare generationer, är en nyckelfråga för att 

kunna attrahera nya unga högproduktiva 

medarbetare. Samtidigt måste fler äldre vara 

kvar i arbete efter 65 års ålder Båda dessa behov 

innebär att framtidens arbetsplatser med fokus 

på människa-maskin, automation och ergonomi 

måste se väsentligt annorlunda ut än dagens 

arbetsplatser gör, särskilt i mineralindustrin. 

Internationell samverkan och effektiva 

produktions-processer: Framtidens produktion 

kännetecknas av komplexa system, hög 

tekniknivå och förändringsförmåga i 

organisationerna. Mineralbranscherna har varit 

relativt lågteknologiska och har därför troligen en 

stor potential för effektivisering. Nya teknologier 

och system kan bara fungera optimalt om 

samverkan mellan människa och 

produktionssystem utvecklas. I vår vision om 

”världsklass” ryms att vi ska vårda nätverk och att 

se till att yngre medarbetare får tillfälle att vara 

med i kompetensbyggandet. 

Förändringskompetens, förmåga till ständig 

verksamhetsutveckling och innovationsledning 

kommer alltid att vara viktiga kompetenser.
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Mål 2016 

•MinBas Innovation är väl 
etablerat 

•De första projekten har 
rapporterats 

Mål 2020 

• > 30 % reducerat CO2 utsläpp 

• > 20 % minskad energiförbrukning 

• > 30 % minskade restprodukter 

• > 80 % minskat naturgrusuttag 

• > 70 % av bygg- & rivningsavfall 
återvinns 

• Accepterade indikatorer för 
miljövärdering av täkter 

• Tekniska standarder implementerade i 
alla led 

 

Mål 2030 

• Kortare Transporter 

• > 90 % Återvinns 

• Inget avfall i produktionen - 
värdekedjan sluts 

• Halverade CO2 utsläpp 

• Sänkta totalkostnader för väg 
& järnväg 
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FOKUS

Forskningsområden 
Tre strategiska forskningsområden har 

utkristalliserat sig som de mest prioriterade:  

Produktionsprocessen, Produkter/ Applikation 

och Berget i samhället. 

För dessa områden har ett antal insatser 

identifierats som svarar mot forskningsbehoven 

och utmaningarna. Under agendaarbetet 

gjordes en öppen utlysning bland aktörerna i 

agendan, företag och forskargrupper, där alla 

ombads att komma in med förslag på 

forskningsinsatser inom de tre strategiska 

forskningsområdena.  

Insatserna är i vissa fall specifika för varje sektor, 

andra gemensamma för alla tre. Några 

forskningsområden har drivits från MinBaS I via 

MinBaS II eller inom Energiprogrammet 2007-2010.  

I vissa fall skall resultaten från forsknings- och 

utvecklingsarbetet nu drivas inom MinBaS 

Innovation i form av t.ex. demoprojekt och/eller 

marknadsföras/appliceras tillsammans med 

kunder. Dessa kommer alltså att vara av typisk 

innovationskaraktär. Andra områden har visat sig 

kräva fortsatt forsknings- och utvecklingsarbete. 

Nya utmaningar har dykt upp som motiverar 

forsknings- och teknikutvecklingsinsatser.  

Genom MinBaS Innovation förbättras 

möjligheterna kraftigt att den kunskap som 

successivt byggts upp i tidigare 

forskningsprogram som MinBaS I och II och 

Energiprogrammet kommer närmare en bred 

implementering i industrin hos användarna och 

samhället.  

Förväntade resultat och effekter 

Som framgår av nedanstående bild bidrar 

resultaten i de insatsområden som prioriterats 

inom agendan i hög grad till att agendas visioner 

och mål uppnås. Detta på kort, medellång och 

lång sikt.

 

Produktionsprocessen 
Produktionsprocessen för finkrossat bergmaterial, 

industrimaterial och natursten effektiviseras och blir 

optimalt resurseffektiva. Detta uppnås genom 

utvecklad teknik och nya undersökningsmetoder 

och planeringssystem. Hållbara brännprocesser för 

cement och bränd kalk utvecklas. Branschernas 

arbetsmiljö förbättras och risken för olyckor minskas 

genom säkrare maskiner och förbättrad 

säkerhetskultur. 
 

Produkter & Applikation 
Hållbara produkter för samhällsbyggnad och 

infrastruktur utvecklas för bergmaterial, mineral och 

natursten. För bergmaterial inkluderar detta att 

utveckla ersättningsmaterial för alla 

applikationsområden för naturgrus. Inom 

naturstensindustrin utvecklas nya produkter och 

applikationssystem. För cement och kalkindustrin 

ligger fokus på att utveckla produkter med mindre 

inverkan på miljön.  

Berget i Samhället 
Fler indikatorer för att bedöma branschernas 

miljöpåverkan tas fram, detta för att underlätta 

framtagande av gemensamma mål och riktlinjer. 

Kunskapsöverföring till framtida generationer säkras 

genom kompetensbyggande utbildning. 

Samverkan mellan industri och högskola ökar och 

internationella samarbeten stärks. 
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Förnyelse  
De förslagna insatsområdena för forskning och 

innovation inom MinBaS Innovations agenda 

innehåller projekt inom hela värdekedjan av 

produktionsprocessen: 

från karakterisering av råvaran, via brytning och 

upparbetning till utveckling av färdig produkt 

och applikation samt tillvaratagande av 

mineralinnehållande produkter för recirkulation 

och upparbetande av restmaterial från 

produktionen till säljbara produkter i nya 

användningsområden.  

Inom varje insatsområde kommer detta 

program att ligga högre upp i värdekedjan än 

tidigare program, vilket innebär en förnyelse. 

Många projekt är långt framme i utvecklingen 

och vissa redan klara för att demonstreras i 

större skala i samverkan med industrin.  

De tekniska utvecklingsprojekten stöds också 

med pågående teoretiska kompetensupp- 

byggande projekt, vilket gör att värdet på 

dessa projekt höjs, genom att ”processerna” 

kan förbättras successivt. Möjligheterna att 

snabbt kunna tillgodogöra sig fördelarna med 

de nya processerna och produkterna är stora 

för såväl råvaruproducenter som kunder då 

flera projekt ligger långt framme och är klara 

för demonstration. För medverkande 

leverantörer av utrustning och tjänster innebär 

detta att man ligger närmare kommersialisering 

av utvecklade tekniker & system. 

Helhetssyn och koppling till 

värdekedjor 
Genom att se till hela värdekedjan kan nya 

möjligheter upptäckas som inte blir tydliga om 

man fokuserar på en liten del av värdekedjan 

(totaloptimering istället för suboptimering).  

För bergmaterial kan man utgående från en 

principiell bild av nyckelfaktorer utveckla olika 

delar. Med en livscykelbaserad produktion och 

en insikt att marknaden behöver funktionella 

produkter inses att möjligheterna till återvinning 

bör beaktas i högre utsträckning än idag.  

Genom att utveckla och implementera 

produktionssystem och processer som 

återanvänder resurser, möjligen i kombination 

med jungfruligt material, kan det som idag är 

ett kvittblivningsproblem hos rivningsföretag, bli 

en resurs för samhället. Kostnaderna för 

deponering talar för att återvunna produkter 

kan konkurrera. 

Exempel på kopplade värdekedjor för just ballast och krossning. Genom att identifiera 

värdekedjor kan forsknings- och utvecklingsinsatser länkas till mål och effekter

BALLAST

NATUREN

RÅMATERIAL

PRODUKTION

PRODUTER

KONSUMENT

AVFALL

PRODUKTION

SPRÄNGNING

HANTERING

KROSSNING

SIKTNING

LAGRNG

BORRNING

KROSSNING

MATNING

SELEKTERING

APPLICERA 
KRAFT

SÖNDERDELNING

UTFALL

LASTNING

Kunskap om 

optimal 

sönderdelning

Optimering av 

kross-prestanda

Effektivitets-

förbättringar

Hälsa & Säkerhet

Förbättrad logistik

Eliminera 

stendamm
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Exempel på hinder för att uppnå en sluten 

värdekedja är standards, regler och 

förordningar, men även en traditionsbunden 

kundkrets. Teknikutveckling i bearbetning och 

verifiering av egenskaper (för CE-märkning) är 

nödvändiga element för att överbrygga dessa 

hinder. 

Nya mineraltekniska metoder, exempelvis 

utvecklade krossmetoder, torr- och 

våtklassering, samt malning och 

separationsmetoder kan utvecklas. Mer 

energisnåla produktionsprocesser liksom 

optimering av hela produktionskedjan bör 

undersökas. Ytterligare tillämpningar av IT-stöd, 

särskilt maskin- och processtyrning bör utvecklas 

så att produktionen blir mer industriell, liksom 

exaktare sprängteknik med mindre rester av 

sprängmedel. 

Systembrister och utmaningar i 

värdekedjor  
Av tradition ser varje del i värdekedjan till sina 

behov och möjligheter – som exempel kan den 

tekniska värdekedjan från borrning-sprängning 

till färdig och godkänd väg betraktas likt 

exemplet för krossprocessen i bilden ovan. Till 

denna kan läggas arbetet innan täkten 

kommer till med platsundersökningar, 

markägaravtal, ansökan om täkttillstånd, 

överprövning till högre instans, med mera. 

Genom kommunikativa brister mellan olika 

aktörer i värdekedjan har av tradition möjliga 

rationaliseringar som berör flera led i 

värdekedjan inte identifierats eller negligerats 

då de ansetts ligga vid sidan av det område 

där man haft egen beslutskraft. MinBaS agenda 

ska verka för att beakta hela kedjan fram till en 

samhällsnyttig funktion. 

De olika processtegen inom industrin utvecklas 

och effektiviseras i alltför hög grad var för sig. En 

bättre samordning av värdekedjans delar kan 

skapa betydande effektivitetsvinster. Som 

exempel kan nämnas sprängning av berg, som 

sedan ska förädlas. En optimal sprängning med 

gott styckefall innebär att lastning, krossning, 

malning mm kan ske med betydligt mindre 

insats av energi, tid och övriga 

kostnadskrävande resurser.  Totalt sett kan det 

vara värt att lägga en extra insats på 

delmomentet sprängning.  

Livscykelanalyser, LCA, av värdekedjan från 

prospektering till användning, och eventuell 

återanvändning, av materialet saknas. LCA 

analys skulle vara ett bra underlag för 

bedömning av en åtgärds miljöpåverkan. 

Branschen upplevs i dag inte som en särskilt 

attraktiv arbetsplats vilket försvårar 

rekryteringen av duktiga ungdomar till 

branschen. Antalet platser på relevanta 

högskoleutbildningar är för liten. Industrin 

upplevs som smutsig och farlig av vissa. Den 

måste bli säkrare för att locka till sig fler. Här kan 

samverkan inom EU och med likartade 

branscher ge resultat.  

Produktionsutrustning som krossar, siktar och 

transportfordon utgör tunga och långvariga 

investeringar. De utrustningar som används 

idag är ibland inte konstruerade med särskilt 

höga ambitioner avseende buller och andra 

miljöeffekter. Med bättre teknik skulle 

möjligheterna öka att använda investeringarna 

under större del av dygnet. 

Miljö-, kultur- och naturvärden är svåra att 

värdera i kronor men ska ändå summeras på 

ett jämförbart sätt. Det saknas i dag verktyg för 

att kvantifiera och värdera störning av natur-

miljön och värdera den av människan skapade 

miljön i olika tänkbara lokaliseringar, vilket krävs 

vid tillståndsprövning av verksamheter. Ett mer 

objektivt verktyg för sådan vägning saknas för 

både sökande och prövningsmyndigheten.  

Implementering av kunskap kräver 

demonstratorer där finansieringen är en stor 

osäkerhet. Testanläggningar och 

demoanläggningar är mycket kapitalkrävande. 

Implementeringen i industri och samhälle av ny 

teknik och produkter och applikationssystem 

och därmed målen och effekterna på 

medellång och lång sikt styrs av konjunkturerna 

och en allmän nedgång kan starkt påverka 

möjligheterna till implementering, liksom också 

kraftiga förändringar i pris och tillgång till t.ex. 

energi eller bränsle. 

I området Kompetensdriven utveckling 

förutsätts en mycket starkare samverkan mellan 

företagen och akademin; här finns viss 

osäkerhet kring måluppfyllelsen på medellång 

och lång sikt, då den blir påverkad både i hög- 

respektive lågkonjunktur. Detta gäller främst i 

de små företagen, där en högkonjunktur 

innebär att de oftast har för mycket att göra 

och kan inte avsätta personal att delta i 

samverkansprojekt och utbildningsaktiviteter.    
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POTENTIAL FÖR INNOVATIONSOMRÅDET 

Innovationsområdets position 
De aktörer och organisationer som står bakom 

agendan har gedigen erfarenhet av såväl 

samarbete inom forskning såväl som innovation. 

Detta ger en hög potential för att nå de 

uppsatta mål och visioner som agendan 

beskriver. 

Branschstruktur inom bergmaterial, 

industrimineral och natursten 

MinBaS-branscherna marknadsför produkter 

baserade på utvinning och återvinning av 

bergmaterial, industrimineral och natursten som 

tidigare beskrivits. Årlig svensk produktion av 

dessa material är sammantaget ca 100 miljoner 

ton med ett värde av ca 10,5 miljarder SEK och 

sysselsätter drygt 9 000 personer.  

MinBaS-industrierna består av ett mycket stort 

antal produktionsenheter och företag av 

varierande storlek. Inom bergmaterialindustrin 

finns mindre företag, men speciellt inom 

naturstensindustrin är antalet små familjeföretag 

markant. År 2009 (senaste året som officiell 

statistik finns publicerad för bergmaterial) fanns i 

Sverige totalt 1 589 produktionsställen för 

bergmaterial i form av naturgrus och krossad 

ballast. Nästan hälften (705 st) av de 

producerande täkterna levererade mellan 1 och 

upp till 10 000 ton ballast. Samtidigt fanns 884 

täkter som levererade över 10 000 ton 

grusmaterial. I norrlandslänen finns ett relativt 

stort antal mycket små täkter, oftast naturgrus- 

eller moräntäkter med leveranser i många fall 

bara upp till 500 ton. I storstadslänen återfinns å 

andra sidan de flesta mycket stora täkterna och 

då ofta i form av bergtäkter, vilka ingår i större 

koncerner. I gruppen med över 110 000 ton i 

årsproduktion redovisades flest täkter inom t.ex. 

Stockholms län, Skåne län respektive Västra 

Götalands län.  

Ur SGU:s Bergverkstatistik 2011 framgår att 41 

täkter levererade industrimineral, varav tre 

företag dominerar inom produktionen av 

kalksten; det finns endast ett företag som 

producerar cement i landet. 58 täkter 

levererade natursten och det finns några större 

företagsgrupper i denna bransch. Produktionen 

av industrimineral och natursten ligger främst i 

södra delen av landet. Industrimineralindustrin 

och naturstensindustrin verkar på en marknad 

som är utsatt för internationellt konkurrens såväl 

som inhemsk dito. Industrimineralen har en 

exportmarknad och en hög andel av 

blockproduktionen inom natursten går på export 

(85 %) Bergmaterialindustrin har hittills inte haft 

stor konkurrens av import, medan den inhemska 

marknaden är konkurrensutsatt.  

Denna industristruktur med ett stort antal 

produktionsställen och en blandning av små och 

stora företag ställer speciella krav, när 

forskningssamarbetet skall bedrivas i 

gemensamma program och projekt. Detta har 

varit en av MinBaS - programmens styrkor att 

man lyckats att tillgodose behoven hos alla 

typer av företag och att utvecklingen drivits på 

inom alla delsektorer. Detta är också en av de 

faktorer som skall beaktas inom denna agenda.  

Utrustningsleverantörer och tjänsteföretag 

I Sverige finns flera internationellt teknikledande 

tillverkare av utrustning och varor för 

bergmaterial och mineralproduktion, såsom 

Atlas Copco, Sandvik, Metso, Orica, Kimit, ABB 

m.fl., vilka kontinuerligt driver forsknings- och 

utvecklingssamarbeten med producenter av 

bergmaterial och industrimineral. Nu pågår ett 

antal sådana projekt och det är viktigt att 

samarbetet kan vidareutvecklas för att driva på 

implementeringen i industrin av nya processer & 

system. Vidare kan detta skapa möjligheter för 

deltagande utrustningsleverantörer och 

tjänsteföretag att utveckla maskiner & system 

och tjänster för en global marknad.  

Det finns också flera ledande mindre företag, 

som marknadsför maskiner och andra produkter 

för bergsektorn, t.ex. Norab, Maskinmekano, 

Mogensen och Tesab. Bland de svenska 

konsultbolagen finns ett antal stora och många 

mindre, som har specialkompetens inom 

bergbyggnadsteknik och användning av 

bergmaterial och mineral.  

Högre produktivitet och mindre störningar för 

närboende är två mål: ju mindre buller och 

damm som läcker ut från täkter, ju lättare blir det 

att få etablera nya täkter och att få driva täkter 

på kvällar och nätter, vilket gör att 

produktionskapitalet utnyttjas effektivare.  

Forskningsstruktur i Sverige 

Sverige är ett litet land, men detta kan ibland 

vara till fördel. Kontaktvägarna blir korta och 

informella. Genom det långvariga samarbetet 

mellan berg- och mineralindustrin och universitet, 

högskolor och institut har en god kännedom om 

företagens utmaningar och utvecklingsbehov 

byggts upp i akademin. Det finns idag ett antal 

forskargrupper inom akademin på skilda ställen i 

landet, som har expertis inom olika delar av 
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produktionskedjan - från geologisk 

karakterisering och produktionsmetoder till 

produktutveckling. Sverige är också 

internationellt ledande inom flera 

forskningsområden som rör produktion av 

malmer, bergmaterial och mineral.  

För MinBaS- branscherna med dess inriktning 

med brytning i dagbrott, torra processer och en 

diversifierad marknad för produkterna, ofta 

riktad mot samhällsbyggnad, har man haft ett 

behov av ett mycket stort antal olika 

forskarkompetenser för att kunna driva sin FoU-

samverkan. Teknikerna och behoven inom 

produktionsutveckling och produktutveckling 

skiljer sig åt mellan MinBaS delbranscher, där 

naturstensproduktionen är specifik. Detta gäller 

även gentemot gruvornas malmproduktion, men 

där vissa enhetsprocesser inom brytning, 

fragmentering, klassering och 

separationsprocesser har beröringspunkter. En 

del projekt måste därför drivas som 

delbranschspecifika och med andra 

forskargrupper än de som centrerats till Luleå 

tekniska universitet, specialiserade mot 

gruvindustrins problematiker.  

Detta har inneburit att forskargrupper vid 

Chalmers, högspecialiserade mot utveckling av 

krossnings- och klasseringsteknik för bergmaterial, 

industrimineral och malmmineral och Cement 

och Betong Institutet/SP med specialister inom 

såväl natursten som bergmaterial utgör viktiga 

samarbetspartners. Umeå universitet med 

experter inom förbränningsteknik är viktiga för 

utvecklingen inom sektorerna cement och 

bränd kalk. Lunds universitet med expertis inom 

kalkstensgeologi har varit naturlig part för 

kalkindustrin. SLU, Alnarp med sin inriktning mot 

landskapsarkitektur är viktiga för produkt- och 

applikationsutvecklingen inom naturstenindustrin. 

Även vid KTH, Stockholm har ett stort samarbete 

förekommit med bergmaterialindustrin inom 

samhällsbyggnadssektorn; vid KTH finns också 

expertis inom vattenrening, vilka bedrivit 

samarbeten med MinBaS-branscherna, då dessa 

sektorer levererar filtermaterial till 

vattenreningssidan. Kalkindustrin har ett nära 

samarbete med stålindustrins forskningsinstitut 

MEFOS för utveckling av slaggbildare och andra 

tillsatsprodukter till järn- och stålprocesserna. Vid 

Luleå tekniska universitet(LTU) har samarbeten 

bedrivits främst med experter inom sprängteknik 

och betongproduktion. Tidigare fanns också ett 

omfattande samarbete inom 

mineralteknikområdet vid LTU, då främst kring 

processer för finmalning, klassering och 

separationsprocesser riktade mot industrimineral. 

Inom nu pågående projekt listade nedan finns 

ytterligare exempel på forskargrupper som 

samverkar med MinBaS-branscherna. 
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Pågående tvärvetenskapliga FoU-arbeten 

FoU-arbeten, många med statlig 

medfinansiering, som involverar MinBaS-

gruppen: 

 F.n. pågår två stora samarbetsprojekt inom 

Vinnovas satsning på Utvecklingsdriven 

Innovation med flera av aktörerna inom MinBaS 

innovations agenda. Dessa projekt planlägger 

redan en fortsättning med s.k. C-projekt med 

ansökan om detta hösten 2014.  MinBaS AB 

bedriver i samverkan med producenter av 

bergmaterial, industrimineral och 

betongtillverkare samt maskintillverkare, 

myndigheter som SGU och Trafikverket samt 

forskningsorganisationer som Chalmers, SLU, 

Roctim ett s.k. B-projekt benämnt Uthållig 

produktion av finkorniga produkter från 

bergmaterial med Magnus Evertsson, Chalmers 

som projektledare. Naturstensindustrin 

tillsammans med producenter av bergmaterial 

och cement- och betongprodukter, 

forskargrupper (CBI, SP, SLU, JTI, Stenforsk m.fl.) 

samt städer och kommuner (Stockholms och 

Malmös gatukontor) är engagerade i UDI B-

projektet Grå-gröna systemlösningar för hållbara 

städer med CBI, Björn Schouenborg som 

medelsmottagare och projektledare.  

 Delar av dessa grupper har också ansökningar 

inne för start av nya s.k. A-projekt inom Vinnovas 

UDI-satsning under 2013. SLU, Landskapsarkitektur 

tillsammans med stenindustrin, CBI och städer 

och kommuner ansöker om ett nytt A-projekt 

benämnt Nya system för sten- och plattytor för 

hållbart stadsbyggande. Chalmers nu i 

samverkan med maskinleverantörer(Metso, Atlas 

Copco, Outotec m.fl.) och gruvindustrin ansöker 

om A-projektet Energieffektiv sönderdelning.  

 Det pågår också två doktorandprojekt vid 

Chalmers avseende riktade mot utveckling av 

krossnings- och klasseringsteknikerna, vilka stöds 

av industrin och industriella stiftelser. F.n. är de 

industriella stiftelser, som stöder projekt i 

samverkan med MinBaS-gruppen SBUF, 

Byggindustriernas utvecklingsfond och den s.k. 

Hesselmanska fonden, en familjestiftelse, vilken 

stöder forskning riktad mot utveckling av maskiner 

för gruv- och mineralindustri. 

 Inom industrimineralindustrin pågår två 

industridoktorandprojekt vid Umeå riktade mot 

utveckling av oxyförbränningstekniken och CO2 

avskiljning genom mineralkarbonatisering samt 

utveckling av simuleringsverktyg för att underlätta 

införandet av alternativa bränslen i cement- och 

kalkindustrin. Ett närliggande Mistra finansierat 

projekt Slagg to Cement/Increased use of by-

products and wastes from steel industry in 

cement production pågår vid Umeå universitet 

med cementindustrin i samverkan med järn – och 

stålindustrins restproduktbolag Merox. 

Cementindustrin deltar också i det Vinnova-

finansierade projektet Algodling hos massa- och 

pappersbruk för hållbar produktion av bioolja 

som bedrivs med SP som projektledare i 

samverkan med massa & pappersindustrin och 

kemiföretag.  

 Cement- och kalkföretagen deltar i samarbete 

med stålindustrin, petrokemisk industri och 

kraftindustrin i ett projekt som leds av Elforsk kallat 

Bastor II, som finansieras av Energimyndigheten. 

Projektet syftar till att bedöma möjligheterna för 

lagring av CO2 i akvifärer i Östersjön; det 

förväntas fortsätta med en ansökan under 2014 

för en tredje etapp.   

Pågående internationella samarbeten 

Nedan listas några av de samarbeten som 

pågår inom och EU och internationellt:  

 ETP SMR (European Technology Platform 

Sustainable Mineral Resources). MinFo som 

representant för MinBaS-gruppen deltar sedan 

många år i detta industriledda samarbetsorgan 

på EU-nivå där man nu utvecklar en strategisk 

forsknings- och innovationsagenda. Man planerar 

även att i samverkan med andra grupper ansöka 

om att få bilda ett s.k. KIC (Knowledge and 

Innovation Communities) för Raw Materials inom 

ramen European Institute of Innovation and 

Technology (EIT) satsningar på 

innovationsstödjande aktiviteter.  

 ERA -MIN (European Research Area – Minerals): 

MinFo som representant för MinBaS-gruppen 

deltar i denna arena som verkar för samordning 

av forskningen mellan medlemsländer inom 

mineralområdet med ett starkt stöd av VINNOVA, 

SGU och CBI. 

 EIP (European Innovation Partnership on Raw 

Materials). Ett samarbete på europanivå med 

alla intressenter (EU, medlemsländer, industri, 

akademi och forskningsinstitut). Berör forskning, 

innovation, utbildning, lagstiftning längs hela 

värdekedjan inkl. återvinning.  Utmärkta 

kontakter inom byggsektorn finns etablerade via 

ECTP (European Constraction Technology 

Platform), 

 På EU-nivå samarbetar bergmaterialindustrin 

med sin Europeiska branschorganisation UEPG i 

frågor som rör bl.a. standardisering.  

 Naturstensindustrin samarbetar på EU-nivå med 

sin Europeiska branschorganisation Euroroc och 

driver samarbetsprojekt inom utbildning och LCA 

för natursten. Stenföretag deltar också i EU-

projektet Hydrasplit som leds av CBI/SP.  

 CBI deltar i Euroroc’s expertgrupp (Natural Stone 

Workshop) för aktiviteter knutna till 

standardisering 

 CBI representerar Sverige i samtliga arbetsgrupen 

inom CEN TC 246 Natursten 

 CBI innehar ordförandeposten i IAEGs 

(International Association of Engineering 

Geologist and the Environment) tekniska 

kommitté C10 Natursten 

 Cementa och flera av kalkföretagen, som 

Nordkalk och Omya ingår i internationella 

koncerner och har ett starkt samarbete internt i 

koncernerna inom FoU.  Cementa deltar också 

via moderbolaget i ett omfattande europeiskt 

forskningsprogram inom CCS-området inom 

ramen för ECRA (European Cement Research 

Academy), där 40 cementproducenter deltar. 

Nordkalk deltar i forskningssamarbetet inom det 
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finska programmet CLEEN (Cluster for Energy and 

Environment) CCS program).  

 Cement- och betongindustrin har även 

samarbete inom det norska programmet COIN 

som arbetar bl.a. med problematiken kring 

krossballast.  

 Forskargrupperna inom MinBaS Innovation har ett 

omfattande forskningssamarbete på såväl EU-

nivå som internationellt. CBI/SP driver EU-projekt 

inom cement-betong och natursten.  Chalmers 

deltar i den internationella gruvindustrins program 

inom forskningsorganet AMIRA.  

 Maskinleverantörerna och varuleverantörerna 

ingår ofta i stora koncerner och bedriver FoU-

arbeten i samarbete med kunder på 

internationell basis. 

Varför området är ett styrkeområde 

för Sverige 
Det svenska berget är inte bara starkt i geologisk 

och bokstavlig bemärkelse. Det är också ett av 

landets viktiga styrkeområden. Det innehåller 

värdefulla mineral för industriella processer och 

för byggande och anläggningsverksamhet. Kring 

det har utvecklats en framstående 

utvinningsindustri och en tillverkning av 

världsledande utrustning för 

bergmaterialhantering. Potential finns för ökad 

export av blocksten och bergmaterial. 

Det finns idag inga tekniska eller ekonomiska 

alternativ för bergmaterial och industrimineral i 

sina applikationer. Bergmaterial behövs ständigt 

för infrastrukturen och dess underhåll, 

industrimineral försörjer bland annat cement- 

och kalkindustrin och stålindustrin. Natursten är 

ett byggmaterial med låg miljöpåverkan, som 

har mycket lång hållbarhet och stora 

skönhetsvärden.  

Det har också byggts upp en långvarig 

samverkan mellan maskintillverkare forskning och 

industri. Detta förhållande ger landet en hållbar 

fördel i den internationella konkurrensen, om det 

förvaltas rätt. 

Nedan sammanfattas de viktigaste faktorerna, 

som visar potentialen att uppnå konkurrenskraft 

och tillväxt. 

 Forskning av internationell klass inom 

produktionsteknik och produktutveckling 

 Stor kunskap och erfarenhet inom tillverkande 

företag  

 Ledande tillverkare av maskinutrustning och 

produkter för bergutvinning och förädling. Vårt 

hårda berg har medfört utveckling av robusta 

produkter 

 Kunniga konsulter inom bergbyggande och berg-

och mineralteknik 

 Korta och informella kontaktvägar mellan industri, 

leverantörer och forskning/utveckling. Sveriges 

litenhet kan betraktas som en styrka 

 Branschernas medvetenhet om miljöfrågor 

inklusive energihushållning 

 Personal med god utbildning och hög flexibilitet 

 Erfarenheter från arbete i mångåriga 

utvecklingsprogram med stöd från staten 

Nationell fokus och spets i en 

internationell kontext - Exempel 
Nedan ges exempel på några områden som 

ingår i agendan, där stark utveckling sker och 

där metoder och system är på gång att 

introduceras i industrin:  

Realtidsoptimering av krossanläggningar är 

resultatet av ett långt utvecklingsarbete vid 

Chalmers, där styrning av krossprocessen sker 

momentant och efter mätning av utfall i realtid. 

Arbetet har drivits målmedvetet under ca 10 års 
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tid som ett flertal doktorandprojekt i nära 

samarbete med industriföretag.  

Nu finns totalt 8 svenska krossar utrustade med 

detta styrsystem. Det innefattar bland annat 

kontinuerlig varvtalsreglering, vilket är ett 

tekniksprång i krossbranschen. Man har påvisat 

ökad produktion och möjlig styrning mot 

önskade fraktioner. Dessutom har slitaget på 

slitstålet i krossarna minskat. Sammantaget ger 

detta möjligheter för industrin att minska 

energibehovet och övriga resurser med troligtvis 

5-15 % (olika i olika tillämpningar). Ett företag har 

bildats för en vidare utveckling av styrsystemet. 

Här behövs flera goda exempel, som visar på 

möjligheterna under olika 

produktionsförhållanden, dvs. demonstrations-

anläggningar som för resultaten till 

innovationsstadiet. Potentialen för export av 

svensk spetsteknik inom detta område är stor.  

Övergång från naturgrus till krossmaterial vid 

betongtillverkning. Vid genomförda projekt har 

ett stort antal materialfall testats och man vet nu 

i huvudsak vad som är viktigt att uppfylla vid 

tillverkning av resurssnål betong med helkrossat 

material. Omfattande utbildningar har 

genomförts för att föra ut kunskapen i industrin 

och programvaror för optimering av 

betongrecept har utvecklats. I anslutning till 

detta har också nya produktionsmetoder 

introducerats i Sverige med s.k. torrklassering av 

finmaterial.  

De större krosstillverkarna genomför tester vid 

industrin för alternativa krossprocesser för 

anpassning till betongens krav (VSI-krossar, 

kubiceringsutrustning mm). Projektet har fått en 

uppföljning i ett Vinnova-stött UDI projekt där en 

vidareutveckling sker för fullskaleprovning och 

introduktion av resultaten. 

Fortsatta insatser för implementering av den nya 

produktionstekniken och insatser för en ökad 

acceptans för krossmaterialen i olika 

användningsområden bidrar till att de svenska 

miljömålen om en successiv utfasning av 

naturgruset snabbare kan uppnås. 

Karakterisering av bergets mikrostruktur och 

koppling till materialfunktion och bergmekaniska 

egenskaper. Under en 15 år lång period har 

CBI/SP byggt upp en spetskompetens inom 

området karakterisering av bergmaterialets 

egenskaper kopplat till deras funktion i olika 

produkter såsom ballast och natursten. 

Identifikation av kritiska mikrostrukturer som 

kvantifieras med hjälp av datoriserad 

bildbehandling har bidragit till att öka förståelsen 

för de geologiska processernas betydelse för 

bergets användbarhet till olika produkter. Några 

exempel är Urban Åkesson som i sin 

doktorsavhandling påvisade kopplingen mellan 

graniters mikrostruktur och deras fragmenterings-

egenskaper vid Los Angelestest. Vidare har 

mikrostrukturen hos marmor kunnat kvantifieras 

och användas som kriterium för urval av marmor 

lämpliga för utomhusanvändning. En ny 

Europastandard baseras på den metoden. 

Genom kvantifiering av kritiska mikrostrukturer, 

koppla samman med laboratorieförsök har det 

visat sig möjligt att simulera hur berget uppför sig 

vid lika typer av laster. Kompetensen bör 

vidareutvecklas för fler egenskaper, bergarter 

och applikationer. Tekniken kan öka 

effektiviteten i samband med val av krossteknik 

beroende på bergettyp. Dessutom är 

möjligheterna stora att framöver kunna simulera 

produkters funktion i hela konstruktioner och på 

så sätt optimera val av material och mängd för 

ett mer resurssnålt byggande.   

Naturstensindustrins samverkan med akademin 

inom landskapsarkitektur. Naturstensindustrin har 

genom engagemanget i MinBaS- programmen 

fått sin första professur vid SLU med inriktning på 

användning av stenmaterial i såväl byggande 

som landskapsarkitektur. Här finns nu en 

plattform för vidare arbete med 

naturstensforskning och utbildning i samverkan 

med landskapsingenjörs-utbildningen. Man 

behandlar allt från råvarutillgångar till 

produktion, montering, underhåll och utbildning 

av framtidens arkitekter och ingenjörer.  

Stenindustrin driver forskningssamverkan ett 

tvärvetenskapligt UDI-projekt som syftar till 

utveckling av nya system och metoder för 
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utformning av framtidens städer där 

markbeläggning med betongplattor och 

natursten samsas med träd och annan 

vegetation. Detta motverkar de risken för 

översvämningar p.g.a. klimatförändringarna. 

Vidareutveckling av stabilisering av 

markbeläggning planeras. De nämnda 

projekten berör områden där kommuner och 

fastighetsägare årligen lägger ner stora pengar 

på underhåll. Med rätt utformning av moderna 

markbeläggningssystemen ska detta minimeras.  

Stenindustrin driver forskningssamverkan ett 

tvärvetenskapligt UDI-projekt som syftar till 

utveckling av nya system och metoder för 

utformning av framtidens städer där 

markbeläggning med betongplattor och 

natursten samsas med träd och annan 

vegetation. Detta motverkar de risken för 

översvämningar p.g.a. klimatförändringarna. 

Vidareutveckling av stabilisering av 

markbeläggning planeras. De nämnda 

projekten berör områden där kommuner och 

fastighetsägare årligen lägger ner stora pengar 

på underhåll. Med rätt utformning av moderna 

markbeläggningssystemen ska detta minimeras. 

Energibesparing och reducerade CO2 utsläpp 

inom cement- och kalkindustrin. Inom ramen för 

MinFos projektpaket med Energimyndigheten 

sker ett unikt samarbete mellan Cementa och 

Nordkalk inom ett mångårigt forskningsarbete 

med syfte att minska energiförbrukningen och 

reducera CO2-usläppen i brännprocesserna vid 

tillverkning av cement- respektive bränd kalk. 

Två industridoktorander från vartdera företaget 

har arbetat vid Umeå universitet med metod- 

och systemutveckling för att införa en 

energieffektivare oxyförbränningsteknik, öka 

användningen av alternativa bränslen samt 

utveckla energieffektivare CCS (Carbon 

Capture & Storage) tekniker än de som idag 

finns på marknaden.  

En programvara har utvecklats, vilken medger 

simuleringar av brännprocesserna med olika 

typer av bränslen, vilket lett till en ökad 

användning inom cementindustrin av alternativa 

bränslen och att kalkindustrin kunna påbörja 

denna användning.  

Utvecklingen av oxyförbränningstekniken för 

cement- och kalkindustrin och nya metoder för 

CCS har lett lovande resultat och 

utvecklingsinsatserna har ökats inom områdena. 

Utvecklingen bedrivs nu som internationella 

samarbeten, en testanläggning för nya 

effektivare CCS- tekniker är t.ex. under 

uppförande i en av Cementas norska 

anläggningar. På svensk basis har projektet 

startat ett branschöverskridande samarbete 

kring lagringsmöjligheter för CO2 i Östersjön; en 

samverkan mellan cement- och kalkindustrin 

stålindustrin, kraftproducenter och den 

petrokemiska industrin.  

Ett annat samarbetsprojekt inom kalkindustrin 

som drivits vid Lunds universitet har utvecklat 

metoder och system för att förutsäga olika 

kalkstenars brännegenskaper, vilket lett till att 

man kan styra produktionen bättre och få ett 

minskat sönderfall i brännprocessen, vilket har 

potential att ge stora energibesparingar.  

En kraftigt reducerad energiåtgång och 

minskade CO2-utsläpp är en stor vinst för 

industrin och samhället och det är viktigt att 

förutsättningar ges för att utveckla 

demonstrations-anläggningar och för vidare 

implementering i industrin av utvecklade 

processer och system. 

Samhällsnytta 

För samhället finns effekter av en genomförd 

agenda, dels av ekonomisk art, men också 

miljömässiga och kunskapsmässiga förbättringar 

kan förväntas.  

 En säker och långsiktig försörjning av inhemska 

produkter, som behövs för att samhället ska 

fungera  

 Resurssnål produktion, lägre avfallsmängder, 

produkter med lång livslängd, ökad återvinning 

medför lägre energibehov och därmed 

motsvarande lägre utsläpp av växthusgaser. Man 

kommer närmare miljömålen och de 

energipolitiska målen. 

 Målet att säkra allt naturgrus av behov för 

vattenförsörjningen kan uppfyllas  

 

A B

C D
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 Minskade störningar i form av vibrationer, buller, 

damm samt en optimal markan-vändning, vilket 

medför större acceptans från kringboende och 

attraktivare arbetsplatser.  

 Minskat transportarbete av tunga volymer 

genom bästa lokalisering, god planering och 

övergång från vägtrafik till andra alternativ där så 

är möjligt och motiverat  

 Nya arbetstillfällen vid stora, men även vid små 

och medelstora företag  

 Underlättad internationalisering genom 

branschernas och myndigheternas kontakter  

 Den geologiska kunskapen och informationen 

används så att viktiga samhällsbeslut kan tas 

med rätt underlag  

 Den geologiska kunskapen används så att rätt 

kvalitet används på ett resursoptimalt sätt 

 Innovationssystem utvecklas i samhället, där 

MinBaS-industrierna och deras partners ingår  

 Rekrytering och utbildning av nya medarbetare 

underlättas och mångfaldsfrågor kan lyftas fram 

på ett naturligt sätt 

Energirelevans 

Flera av de insatser som pågår och planeras 

inom agendan MinBaS innovation har stark 

energirelevans. Inom området 

Produktionsprocesser är följande pågående och 

planerade insatser inriktade mot 

energibesparing och minskade utsläpp av CO2 

antingen direkt i processerna och/eller indirekt 

genom ett bättre resursutnyttjande genom 

minskade mängder restmaterial och ökade 

produktutbyten. 

 Projekten inom cement- och kalkindustrin är starkt 

energirelevanta och har ett fokus mot minskade 

CO2-utsläpp och koncentrerar mot effektivisering 

av brännprocessen genom införande av 

oxyförbränning och ökat användande av 

alternativa, koldioxidneutrala bränslen samt 

utveckling av avskiljningstekniker för CO2, som 

förväntas ha väsentligt lägre i energiförbrukning 

än de idag använda Best Practice –teknikerna. 

Vidare skall noggrann produktionsplanering 

reducera sönderfallsförlusterna och förbättra 

produktkvaliteten i kalkbränningsprocessen, vilket 

medför kraftigt reducerade energiförbrukning 

och därmed sammanhängande CO2-utsläpp. 

 Projekt inom optimering av kross- och 

klasseringsprocesserna är inriktade på en 

reducering av elenergiförbrukningen vid 

produktionen av finkorniga bergmaterial, 

industrimineral och malmmineral genom 

förbättrad processtyrning och varvtalsreglering 

av krossarna. 

 Projekt riktade mot såväl interna transporter som 

externa material transporter syftar till att minska 

förbrukning av fordonsbränsle(diesel) genom 

optimering av transportsträckorna och även att 

finna alternativa transportlösningar med fordon 

eller andra system som ej drivs med kolbaserade 

bränslen, vilket minskar förbrukningen och sänker 

CO2-utsläppen.  

 Projekt med testning och utvärdering av nya 

produktionstekniker för brytning och bättre 

produktionsplanering inom naturstensindustrin 

syftar till att använda linsågning som generell 

metod i flera led av produktionen, vilket förväntas 

ge lägre energiförbrukning och också ett 

förbättrat utbyte i produktionen. 

 Planerade projekt med livscykelanalyser av såväl 

produktions- som produktframställningen ger ett 

bra verktyg för bedömningen av 

energibelastningen och bidrar till ett ökat 

medvetande i industrin om var det finns områden 

för förbättringar. 
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GENOMFÖRANDE

Involverade aktörer 
Bakom denna agenda står ett redan väl 

etablerad samverkansgrupp i form av de tre 

organisationerna, Sveriges Bergmaterialindustri- 

SBMI, Föreningen Mineralteknisk Forskning - 

MinFo, och Stenindustrins Forskningsinstitut - 

Stenforsk och deras medlemsföretag 

(bergmaterial, natursten och 

industrimineralproducenter, maskintillverkare, 

material- och tjänsteleverantörer, konsulter) 

samt ett nätverk av forskningsgrupper vid 

universitet, högskolor och institut och ett antal 

offentliga aktörer såsom Sveriges Geologiska 

undersökning SGU och kunder inom de 

segment där man idag bedriver samverkan.  

Nätverket omfattar 150-talet företag och 

organisationer i samverkan med ett 15-tal 

forskargrupper. Bilaga 2 visar nätverket under 

MinBaS II. Samtliga organisationer som 

medverkat i MinBaS II har uttryckt ett intresse att 

fortsätta samarbetet.  

Resultaten av MinBaS I och II har utvärderats 

och även legat till grund för ett akademiskt 

forskningsarbete om framväxande 

innovationssystem (Frykfors 2010). 

MinBaS-gruppen har en lång erfarenhet av 

samverkan mellan industri och akademi och 

har drivit ett stort antal kollektiva FoU-

utvecklingsprojekt och program med statligt 

stöd och med stark finansiering från industrin. 

Samverkan över branschgränser är 

fundamentet för MinBaS bildande. Ett flertal 

samverkansprojekt har också genomförts under 

årens lopp med andra sektorer av svenskt 

näringsliv, såsom det mångåriga Vinnova 

stödda programmet MiMER-Metals and 

Minerals Recycling som drevs vid Luleå tekniska 

universitet med inriktning mot restprodukter från 

gruv, järn-och stål och industrimineralindustrin, 

med kraftvärmeverken inom Värmeforsks stora 

projekt kring Askor och med kraftproducenter, 

gruv-, stål- samt petrokemisk industri i Elforsks 

program rörande Carbon Capture & Storage.  

Gruppen har en uppbyggd organisation för 

forskningssamverkan genom ett samägt 

forskningsbolag MinBaS AB med kansli och 

samordnare. Två stora industriella program, 

MinBaS I och II, involverande alla tre 

delbranscherna har genomförts 2003-2005 och 

2007 - 2010 med statlig medfinansiering via 

SGU. Parallellt har två projektpaket med stöd av 

Energimyndigheten drivits inom MinFo mellan 

åren 2002-2004 och 2007-2010; det senare 

främst riktat mot industrimineralsektorn.  

För MinBaS II programmet har en utvärdering 

skett under år 2011, som visar att programmet 

har goda kvaliteter, hög additionalitet vad 

gäller statliga medel och rekommenderas en 

fortsättning, då det anses utgöra basen för ett 

framväxande innovationssystem. Motsvarande 

utvärdering av projektpaketet med 

Energimyndigheten, som blivit klar under början 

av 2013, visar att projekten har till övervägande 

del hög industrirelveans, vetenskaplig kvalitet, 

kunskapsspridning och hög potential att nå 

uppsatta energimål.   

Det faktiska arbetet med agendan under tiden 

september 2012 – mars 2013 har bestått i att 

projektledningen samlat industriintressenter och 

forskare till workshops och branschspecifika 

arbetsgrupper. Dessa arbetsgrupper har vid ett 

stort antal möten analyserat industrins 

utmaningar idag och kända framtida dito, satt 

upp målsättningar för forsknings- och 

innovationsarbetet samt gjort prioriteringar av 

åtgärder som behöver genomföras för att 

uppnå satta mål. Man har också identifierat 

partner och nätverk för samverkan. Såväl 

tidigare utarbetade projektförslag som idag 

pågående FoI-aktiviteter har inlemmats i 

underlagen.   

För sammanställningen av Agendan svarar en 

Redaktionsgrupp bestående av projektledaren 

och ett 10 tal representanter för industrin i de 

tre delbranscherna, stora & små företag, och 

representanter för forskargrupper. 

Ett sammanhållet SIO- program för 

att genomföra agendan 
För att förverkliga ambitionerna i agendan 

krävs långsiktig finansiering (4-10 år) som gör att 

branscherna och övriga aktörer har en 

möjlighet att planera, genomföra och 

implementera förändringar, som är viktiga för 

både näringslivet och samhället. Programmet 

spänner över hela processkedjan från utvinning 

till återvinning och innehåller även speciella 

satsningar på energi-och miljöteknik samt 

säkerhet. Det handlar om att optimera hela 

processkedjan och att arbeta parallellt med 

miljö-och kulturfrågor. Givetvis måste 

prioriteringar ske till de delar som ger största 

effekterna i samhället och i industrin. 

Programskiss återfinns som bilaga. Avsikten är 

att: 
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 Använda kunskaperna från tidigare 

industriutvecklingsprogram 

 Fortsätta pågående forskning och utveckling 

 Skapa några nya inriktningar 

 Arbeta med innovation och tillämpning av 

resultat 

Utveckla samarbete med andra agendor och 

andra aktörer i samhället 

Former för samverkan - andra 

agendor, högskolor och 

myndigheter 
Flera möjligheter till samverkan med SIO 

Metalliska mineral finns. Mineralområdet avser 

därför att samverka med detta SIO Metalliska 

mineral i olika projekt och även undersöka om 

man kan slå samman de båda områdena till 

ett gemensamt område för mineral- och 

metallindustrin. Denna sammanslagning 

kommer i så fall av praktiska skäl att ske senare. 

Gruvindustrin 

De utmaningar som identifierats som 

gemensamma inom MinBaS-branscherna gäller 

också för gruvindustrin, dvs. Hållbar försörjning 

av bergbaserade produkter till samhället, 

Konkurrenskraft och implementering, 

Kompetensförsörjning, Ökat internationellt 

utbyte samt utmaningarna i form av de 

energipolitiska målen. Nedan ges exempel på 

tänkbara samarbetsområden mellan MinBaS-

gruppen och gruvindustrin, där behov 

föreligger av insatser i form av forskning och 

innovationsstödjande insatser. 

Utvecklingsprojekt formas i ömsesidig 

samverkan med främst CTH och LuTH 

 Automation och processkontroll  

 Säker och resurseffektiv produktion 

 Effektiv fragmentering: borrning och 

sprängning 

 Energieffektiv utlastning och transport 

 Energieffektiv sönderdelning: krossning och 

malning   

 Effektiv siktning och klassering 

 Tillståndsprocesser 

 Attraktiva arbetsplatser - säkra och hälsosamma 

 Miljövänlig teknik – Yttre miljö/Arbetsmiljö 

 Europasamarbete 

Stålindustrin 

Några av de utmaningar som identifierats som 

gemensamma inom MinBaS-branscherna gäller 

delvis också för stålindustrin, dvs. 

Konkurrenskraft och implementering, 

Kompetensförsörjning, Ökat internationellt 

utbyte samt främst utmaningen i form av de 

energipolitiska målen. Nedan ges exempel på 

tänkbara samarbetsområden mellan MinBaS-

gruppen och stålindustrin, där behov föreligger 

av insatser i form av forskning och 

innovationsstödjande insatser.  

 Kalkprodukter i järn-och stålprocesserna 

 Användning av järn- och stålindustrins 

restprodukter i cementbundna produkter och 

vägbyggnad. 

 Utveckling av energieffektiva CCS-system  

Infrastruktur 

Kontakter och möten/seminarier där 

projektledningen deltagit, har genomförts för 

att vidareutveckla idéer för samverkan i 

projektform med två agendor inom 

Samhällsbyggnad: 

 GIMI -Green Infrastructure Material Innovations 

Program Development, som är en samverkan 

mellan olika KTH plattformar inriktade på 

material och trafik och där företag inom 

MinBaS-nätverket redan ingår som intressenter. 

Projektsamarbete för utveckling av ”gröna” 

konstruktionsmaterial har diskuterats.  

 IQ Samhällsbyggnad för att vidareutveckla ett 

projektsamarbete inom t.ex. planering av 

råvaruförsörjningen och dokumentation av 

materialflöden och -användning. Nätverket ska 

utökas med fler offentliga aktörer, t ex 

Trafikverket. Specialistkompetens inom 

vägbyggnad skall tillföras nätverket som t.ex. 

VTI. 

Hur befintliga resurser och infrastrukturer kan 

utnyttjas smartare 

Flera projekt i kommande SIO-programmet från 

MinBaS syftar till att använda råvaran berget 

mer effektivt. I programklustret 

“Produktutveckling för samhällsbyggande och 

infrastruktur” avses exempelvis att med 

projektet “Återvinningsprocesser – incitament 

och regelverk” öka återvinningen av 

bergmaterial i betong och asfalt samt berg som 

brutits i entreprenadprojekt. Detta skall minska 

behovet av att utvinna nytt berget. 

Genom att bättre samordna olika processer i 

värdekedjan prospektering- brytning – 

bearbetning – leverans av bergmaterial och 

andra mineral kan ett bättre utnyttjande av 

materialet åstadkommas och mindre 

produktionsresurser (främst energi) förbrukas 

under kortare ledtider. 

Genom att utveckla transportsystem i vilket 

exempelvis optimal väg med hänsyn till 

avstånd, väder, trängsel, bränslekostnader, 

förartid och ev vägavgifter beräknas, kan 

transportkostnaderna minska. Om också 

miljöanpassade fordon används kan dessa 

utnyttjas även i en framtid där hinder finns för 

miljöstörande transporter. 

I dag återvinns sekundärt bergmaterial från 

betong, asfalt och entreprenadverksamhet 

liksom andra material sällan på samma plats 

som nytt berg bryts och bearbetas. Detta 

medför onödiga transporter och dåligt 

utnyttjande av mark. Genom att planera och 

uppföra anläggningar för produktion och 
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återvinning gemensamt kan transporter minska 

och mark utnyttjas bättre. 

Ledning 

Arbetsmetodik och organisation 

Inom MinBaS AB finns en beprövad modell för 

hur arbetet drivs på olika nivåer i programmet 

för att öka engagemanget hos deltagarna 

enligt följande: 

Det övergripande ansvaret och ledningen 

ligger på en programstyrelse.  

I programstyrelsen sitter främst företrädare för 

näringslivet med lång erfarenhet och god 

kännedom om forskning och utvecklingsfrågor 

och industrins behov representerande olika 

delbranscher inom MinBaS Innovation. 

Programstyrelsen indelas i arbetsgrupper med 

ansvar för specifika programområden; dessa 

arbetsgrupper kan till sig adjungera experter vid 

behov.   

Den dagliga ledningen med 

programadministration, programledning och 

uppföljning ansvarar ett av programstyrelsen 

utsett programsekretariatet.  

På programområdesnivå tillsätts styrgrupper, 

bestående av representanter för företag, 

forskargrupper, myndigheter m.fl. som är 

engagerade i de projekt som bedrivs inom 

programområdet. De ansvarar för att följa upp 

programarbetet mot mål, vision och strategier 

inom given budget, att redovisning sker enligt 

avtal och för att föreslå förändringar i 

projektplan och initiera nya projekt.  

För större enskilda projekt tillsätts 

projektarbetsgrupper till stöd för 

forskningsutförarna med representanter för 

deltagande företag och forskargrupper. De 

ansvarar för att följa upp projektarbetet mot 

mål, vision och strategier inom projektets givna 

budget, att redovisning sker enligt avtal och för 

att föreslå förändringar i projektplan och initiera 

nya projekt.   

Innovationsprocess  
MinBaS Innovation kommer att verka inom ett 

”innovationssystem under uppbyggnad” för att 

nå målen om hållbar utveckling, 

kompetensutveckling och konkurrenskraft. Den 

förnyelseprocess, även kallad 

innovationsprocess, som pågått i närmare 20 år 

inom bergmaterial, industrimineral och 

naturstensindustrin (Frykfors & Klofsten 2010) har 

nu nått en nivå, där man kan skönja 

framväxten av ett fullt utvecklat 

innovationssystem. Successivt har industrins 

engagemang ökat.  

Ett par huvudområden, vissa specifika för varje 

industrigren, andra gemensamma för alla tre, 

har utkristalliserat sig som mest prioriterade i det 

gemensamma utvecklingsarbetet. De har drivits 

från MinBaS I via MinBaS II och STEM 

programmen och resultaten från forsknings- 

och utvecklingsarbetet skall nu föras ut i MinBaS 

Innovation i form av t.ex. demoprojekt och/eller 

marknadsföras/appliceras tillsammans med 

kunder. Andra områden har visat sig kräva 

fortsatt utvecklingsarbete. Nya utmaningar har 

dykt upp som motiverar ett fortsatt 

teknikutvecklingsarbete.  

Genom MinBaS Innovation förbättras 

möjligheterna kraftigt att den kunskap som 

successivt byggts upp i tidigare 

forskningsprogram som MinBaS I och II kommer 

närmare en bred implementering i industrin hos 

användarna och samhället. Hastigheten i 

innovationsprocessen kan ökas med det 

arbetssätt som avses inom agendan MinBaS 

Innovation.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 – Om Industrierna

Bergmaterial 

Bergmaterial, d v s bergkross, sand 

och grus, används för bygg- och 

anläggningsändamål. Bergmaterial 

är en oundgänglig lokal svensk 

råvara. Den är nödvändig för en 

fungerande infrastruktur i form av 

vägar, järnvägar, hamnar och 

flygplatser och därmed för 

näringslivets utveckling och 

sysselsättning. Det behövs också för 

byggande av industrilokaler, 

bostäder, kontor, sjukhus och andra 

offentliga byggnader och därmed för 

människors hälsa och välbefinnande. 

Det största användningsområdet är 

vägbyggande där materialet både 

används för att bygga upp 

vägkroppen och slitlagret. Väl 

utbyggd infrastruktur underlättar 

miljövänliga transporter och därmed 

näringslivets konkurrenskraft. 

Materialet används också för 

järnvägsbanvallar, markplanering 

och som insatsvara för betong och 

asfalt, där det utgör ca 80 respektive 

90 procent av innehållet. Totalt 

produceras och levereras cirka 90 

miljoner ton bergmaterial varje år. Det 

gör bergmaterial till landets 

viktmässigt största produkt. Värdet av 

årsproduktionen är cirka 6 miljarder i 

täkt och cirka 9 miljarder kronor efter 

leverans till användningsområdet. 

Bergmaterialindustrin sysselsätter ca 

6000 personer. 

Natursten 

Sverige har en berggrund som är 

gammal och till vissa delar unik. Den 

svenska naturstenen har därmed ett 

väldigt högt anseende bland 

världens naturstensanvändare på 

grund av dess mycket goda tekniska 

egenskaper och utseende i 

kombinations med noggrann 

kvalitetskontroll vid produktionen. 

Naturstenens vanligaste 

användningsområden är marksten 

(gator, torg, rondeller och 

garageuppfarter), murar, husfasader, 

tak, trappor, golv, bänkskivor, 

gravstenar och konstverk. 85 % av 

blockstensproduktionen går på 

export över hela världen. 

Sekundärmaterialet används av 

bergmaterialindustrin för bygg- och 

anläggningsändamål som 

krossprodukter och sjösten. Värdet av 

årsproduktionen är ca 1,3 miljarder i 

täkt och fabriker; värdet efter 

leverans till användningsområdet och 

färdig vara är betydligt större 

eftersom branschen levererar en stor 

del råblock och halvfabrikat. Värdet 

av monteringssidan tillkommer, då en 

stor del av monteringen sker av 

företag relaterade till andra 

branscher som byggindustrin. Det 

finns ca 1200 anställda i stenindustrin.  

Industrimineral  

Krossad kalksten, råvara för bränd 

kalk och cement är tonnagemässigt 

det största industrimineralet. 

Årsproduktionen var ca 7 Mton år 

2010 varav ca 4 Mton går till 

cementproduktion. Gotland är den 

viktigaste regionen för produktionen 

av kalksten. Värdet av årsproduktion 

är ca 2 miljarder kronor. 

Industrimineralsektorn sysselsätter ca 

2000 personer. 

Cement används huvudsakligen i 

betong, som är ett av de viktigaste 

konstruktionsmaterialen för bygg- och 

anläggningsindustrin (husbyggnad, 

broar, tunnlar, väg- och järnväg, 

dammar, vatten – och 

avloppssystem). Utan 

betongbyggande är det inte möjligt 

att konstruera framtidens samhälle 

med energieffektiva hus, infrastruktur 

som möjliggör energieffektiva 

transporter samt garanterat tryggad 

försörjning av elektricitet och vatten. 

Produktionen av cement i Sverige är 

drygt 3,2 Mton. Ca 0,8 Mton av 

produktionen exporteras och ca 0,45 

Mton importeras.  

Malda och brända kalkprodukter har 

en mycket bred användning i vårt 

samhälle. Det finns idag inga 

alternativa material som tekniskt-

ekonomiskt kan ersätta 

kalkprodukterna i de industriella 

processerna. Brända kalkprodukter 

har den största marknad inom järn-

och stålindustrin och massa- och 

pappersindustrin där de utgör viktiga 

tillsatsmaterial. De avsätts också inom 

bygg- och anläggningsindustrin, inom 

rökrening, vattenrening och 

kemisektorn. Malda kalk- och 

dolomitprodukter har också ett lika 

stort användningsområde, men därtill 

också inom jordbruket och för 

sjökalkning. Den totala produktionen 

av kalksten och dolomitkalksten för 

andra ändamål än 

cementproduktion var år 2010 ca 

3,16 Mton (dolomitens andel var ca 

0,4 Mton). Av dessa exporterades 1,0 

Mton. Resterande 2,1 Mton utgjorde 

råvara för malda kalkprodukter och 

bränd kalk. Produktionen av bränd 

kalk och dolomit var 700 000 ton, 

vilket motsvarar en råvarumängd på 

ca 1,26 Mton. 
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Bilaga 2 - Deltagare inom MinBaS II – nätverket 
Aros Mineral AB  
Bergsskolan  
Betongindustri AB  
Bioptech AB  
Björka Mineral AB/Omya AB  
Bohusläns Kooperativa Stenindustri AB  
CBI Betonginstitutet AB, (SP) Borås  
CBI Betonginstitutet AB, Stockholm  
Cementa AB  
Chalmers tekniska högskola, Inst. f Produkt och Produktionsutveckling  
Emmaboda Granit AB  
Hallinden Granit AB  
KTH, Mark& Vattenteknik  
Metso Minerals(Sala)AB  
Misec AB  
NCC Roads AB  
NCC Roads, Väst  
NCC Teknik  
Nordkalk AB  
Nordkalk AB, Storugns  
Nordkalk Abp,Pargas  
Nordkalk Köping  
North Cape Minerals AS  
Orica  
Sand & Grus AB Jehanders  
Sandvik Mining & Construction  
SBUF  
SBMI  
SMA Mineral AB  
SKANSKA  
SSAB Merox AB  
Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)  
Stenindind. Forskningsinst. AB  
Sv. Vanadin AB  
SWEBREC  
Swerock AB  
Bohusläns Koop. Stenindustri  
Borghamns Natursten  
Borghamns Stenförädling  
Emmaboda Granit AB Göinge Utbildningscenter  
Jananders Consulting  
Lennart Selrot Marknadskonsult  
Marmor&Granit AB  
Naturstenskompaniet  
SFI AB  
Sjöstöms Stenförädling AB  
SLU  
CBI Betonginsitutet AB, (SP) Borås  
Stenmontering Hässleholm  
Stenrådgivning  
Stenutveckling Nordiska AB  
Thorsbergs Stenhuggeri AB  
Triotensid AB  
Zaar Granit AB  
 
Efter starten av MinBaS II har också några nya intressenter tillkommit via branschorganisationerna (ex. 
Skanska, Bergsprängningsentreprenörernas Förening). 
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