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Sammanfattning 

 
Ekonomi 
MinBaS II programmet startade den 15 juni 2007 och har pågått 30 månader vid utgången av 2009. 
Programarbetet planeras pågå 2007-2010. Budgeten är satt till minst 55 Mkr, varav industrin skall bidra med 
29 Mkr och SGU:s anslag utgör 26 Mkr.  
 
Den ackumulerade kostnaden för programmet från start till 31 december 2009 är totalt ca 55,8 Mkr. 
Industrins engagemang är starkt. Företagen har hittills bidragit med ca 38,8 Mkr i arbetet eller 69,5 %. 
Industrin medfinansierar projekten med egna insatser och med stora kontanta insatser till forskargrupperna, 
vilket bl.a. bidrar till att flera doktorandprojekt kan drivas inom ramen för detta industriella 
utvecklingsprogram.  
 
Deltagare 
Närmare ett 50 - tal företag i samarbete med universitet/högskolor, branschinstitut och –organisationer deltar 
i arbetet. Några nya har tillkommit under 2009. Deltagande företag är verksamma dels inom bergmaterial, 
industrimineral- och naturstensbranscherna, dels är de leverantörer och kunder till dessa. Sammanlagt är 
nära 200 personer engagerade i programarbetet. Även ett antal kommuner, länsstyrelser och statliga 
institutioner har involverats i samband med regionala kontakter.  
 
Ett stort antal forskargrupper är engagerade i arbetet, bl.a. vid Chalmers tekniska högskola, Göteborg, vid 
KTH, Stockholm, vid Luleå tekniska universitet och MeFoS, vid SLU, Alnarp och vid CBI Betonginstitutet AB i 
Stockholm och Borås, vid Bergsskolan i Filipstad samt ett antal specialistkonsulter. 
 
MinBaS AB: s styrelse, som också utgör styrgrupp för område 5, ansvarar för styrning och ledning av 
programmet. Vid stämman i april 2009 gjordes ett byte av en suppleant i styrelsen, så att Mattias Bäckström, 
ordförande i MinFo ersätter Paul Hammargren. Jan Bida har den 1 november 2009 efterträtt Marianne 
Thomaeus som forskningsdirektör i MinFo och som programkoordinator för MinBaS II – programmet. 
 
Tidigare utsedd arbetsgrupp ur styrelsen och utsedd programkoordinator svarar för den dagliga 
verksamheten. Utsedda ansvariga områdeskanslier bistår i styrgruppernas arbete. MinFo är ansvarigt kansli 
för område 1,2 och 3, SFI AB för område 4. De fyra tekniska programområdenas styrgrupper planerar och 
följer upp projektarbetet och ansvarar för att inom ramen för tilldelad budget för programområdet besluta om 
medelstilldelning till enskilda projekt. Styrgruppernas ledamöter är personer från deltagande företag och 
adjungerade experter från SGU och forskningsorganisationer. Enstaka förändringar har skett i 
styrgruppernas sammansättning under 2009, vilka framgår av lista i bilaga 2. 
 
Under 2009 har inom programområdena 1-2 genomförts fem styrgruppsmöten, inom område 3 och 4 fyra 
möten, d v s totalt 13 styrgruppsmöten för uppföljning av projektverksamheten. Flera av projekten inom 
område 1 och 2 har omfattar hela kedjan process - produktutveckling och håller normalt gemensamma 
styrgruppsmöten. Område 5 som leds av styrelsen har haft tre protokollförda möten under året. 
 
Programarbete 
Totalt bedöms per 31 december 2009 det pågå 44 projekt i MinBaS områden 1- 4. Sedan start har ytterligare 
3 projekt och 5 förstudier avslutats och slutrapporterats. Inom område 5 pågår ett antal delprojekt. Två nya 
projekt har beviljats medel ett projekt har dragits tillbaka inom område 1 Produktion/Processutveckling. Inom 
område 2 har ett nytt projekt beviljats medel medan inom område 3 har tre projekt beviljats medel. 
 

 Område 1 Produktions/processutveckling: 10 projekt och en förstudie. Det innebär att ett projekt 

avslutades och slutrapporterades hösten 2009, tre förstudier avslutades 2008, ett projekt har avförts 

under hösten 2009. 

 Område 2 Produktutveckling: 10 projekt (ett industrifinansierat projekt och två industrifinansierade 

förstudier har avslutats 2009) 

 Område 3 Miljö – Hållbar utveckling: 8 projekt  (ett förprojekt avslutades under 2008)  

 Område 4 Applikationsutveckling – Stenindustrin 15 projekt 

 
För mer detaljerad information om projekten hänvisas till bilaga 3 Lägesrapport från programområdena. 
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Programområde 1 Produktions- och Processutveckling 
2009: Nya projekt inom området Förundersökningsmetoder,  
Projekt Optimal fragmentering vid sprängning är nu avslutad – slutrapporten kommer i februari 
 
Delområdet Nya förundersökningsmetoder, materialkarakterisering och täktplanering 
- Ett nytt projekt har startats 2009 med NCC Roads som projektledare. Det syftar till att koppla MWD-
tekniken till bergmaterialkvaliten och utveckla en metod baserad på borrkax.  
 
 - En ny förstudie kring användningen av täktplaneringsverktyg i MinBaS-branscherna och närliggande 
branscher har startat 2009. Den genomförs som ett examensarbete vid Bergsskolan med North Cape 
Minerals som handledare. Förstudien har försenats vid starten och kommer att fortsätta under 2010. 
 
 - Arbetet inom North Cape Minerals projekt rörande MWD-tekniken som kvalitets- och 
karakteriseringsmetod har fördröjts p g a lågkonjunktur 2008-2009. Investeringsansökan för inköp av MWD 
utrustning är godkänt och projektet är igång igen efter nerdragning under perioden med lågkonjunktur.   
 
 - CBI har drivit ett projektet riktat mot Karaktärisering av mikrosprickornas orsakade av 
fragmenteringsprocesser och produktionsmetodernas betydelse för ballastprodukternas slutkvalitet. 
Studien har genomförts i samma NCC bergtäkt vid Arlanda, som projektet Optimal fragmentering vid 
sprängning. Projektet har slutrapporterats hösten 2009.  
Resultaten indikerar att i den undersökta täkten så bildas inte så mycket mikrosprickor vid sprängningen på 
grund av bergartens goda mekaniska egenskaper. Produkternas kvalitet påverkades inte av högre specifik 
laddning, då spränginducerade sprickor försvinner i produktionsprocessen, däremot kan mängden 
producerat material påverkas vid högre specifik laddning. Det påpekas att om studien genomförts i en täkt 
med en annan, sprödare bergart, hade troligen den specifika laddningen vid sprängning påverkat mer.  
 
 - Under 2009 har beslutats att projektförslaget Utveckling av markradar som prospekteringsverktyg 
nedprioriteras inom nuvarande program pga. av att inga resurser finns i företagen att genomföra projektet 
nu. Det kan aktualiseras om industriellt intresse finns i ett framtida MinBaS-program.  
 
Delområdet Bergteknik. 
 - Målsättningen med det sprängtekniska projektet Optimal fragmentering vid sprängning är att validera 
de arbeten med designkurvor i Vändletäkten, som gjordes under MinBaS-I programmet, i en täkt med annan 
geologisk struktur. Vidare skulle man utvärderas användning av elektroniksprängkapslar och dess inverkan 
på produktionen vid pallsprängning. Arbetet utförs hos NCCs täkt Långåsen vid Arlanda med ett stort 
engagemang från industrin. Huvuddelen av det sprängtekniska arbetet slutfördes 2008 år. Totalt har sex 
salvor har skjutits med såväl Nonel/pyroteknisk upptändning som med elektroniska tändmedel, en 
varierande specifik laddning och varierande intervalltider. Sju examensarbetare från Bergsskolan i Filipstad 
har följt upp lastbarheten och styckefall och ett arbete har studerat vibrationer och luftstötvåg. 
Examensarbeten har presenterats 2008 och 2009.  
 
Resultaten från siktkampanjen har presenterats under 2009. En generell prognosekvation är framtagen. 
Omfattande analysering av data från borrningsmätningar och laddningsdata, bandmotoreffektmätningar och 
bandvågar har gjorts för att kunna tolka resultaten. Ett oväntat resultat  är att elektroniksalvorna gav grövre 
styckefall än upptändning med pyrotekniks tändmedel och Nonel vid samma specifika laddning. 

 
Slutrapportering sker under första kvartalet 2010.  
 
- Styrgruppen har under 2009 förslagit att om resurser kan avsättas inom programmet så bör en ”state of the 
art” studie kring Icke explosiva metoder genomföras. Eventuellt skall projektet utföras som ett 
examensarbete. 
 
Delområde Mineralteknik  
- En reviderad projektplan antogs våren 2009 för projektet som rör den processtekniska utvecklingen av 
vanadinfyndigheten Sumåssjön. På grund av förändrade förutsättningar (ägarfrågan och kraftig 
kostnadshöjning) har Svensk Vanadin beslutat återta sin projektansökan. Reserverade projektmedel har 
återförts till Område 1.  
 
- Två förstudier rörande nya klasserings- och separationsmetoder för fina partiklar slutrapporterades 2008.  
Två nya projekt har startat på basis av dessa studier. MISEC AB är projektledare för båda projekten.   
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- Ett projekt rör studier av inverkan av Tornadotekniken (virvelströmskvarn) på de elektriska och 
magnetiska egenskaperna hos hyttslam från Merox. Filtreringstester med VPA filter har genomförts hos 
Metso Minerals (Sala) AB för att få fram en hanterbar produkt som kan matas in i Tornado-kvarnen. 
Försöken som planerades kunna slutföras hösten 2009 har flyttats till 2010. Projektets slutrapportdatum har 
flyttats fram till 2010-06-30.  
 
 - Det andra projektet studerar möjligheterna att genom Luftklassering kunna avlägsna fraktioner som 
innehåller ej önskade komponenter och därmed kunna förbättra egenskaperna hos de testade materialen. 
Provtagning och leverans av försöksmaterial från NCC Roads Väst, Svenska Mineral AB, Nordkalk AB och 
Omya AB. har genomförts våren 2009. En försökskampanj har genomförts med en ny typ av luftklasserare 
från firma Comex AS med en avskiljning av material 0-30 µm. Projektet har beviljats ett tilläggsanslag under 
2009 för kompletterande analysarbete. Nu pågår sammanställning av en syntesrapport som utkommer 2010. 
  
 - Styrgruppen har under 2009 rekommenderat en fortsatt bevakning av området Åtgärder mot damning. 
Ett förslag är att uppdatera den Handbok Åtgärder mot damning som togs fram under MinBaS I, och att detta 
utförs som ett examensarbete.  
 
Delområde Krossat material i Framtida betong  
Två projekt drivs vid Chalmers, inst. för Produkt och Produktionsutveckling. Projekten är även kopplade till 
det pågående projektet vid CBI Betonginstitutet kring betong framställd med krossballast, vilket finansieras 
av Energimyndigheten (STEM) och industrin och drivs inom MinFo.  
 
 - Ett projekt är riktat mot Krossteknik för produktion av fina ballastfraktioner till betong med 
målsättningen att öka förståelsen om kornformsgenerering i fina fraktioner i mikrometerområdet under 500-
250 μm. Avsikten är att ge ballastproducenterna kunskap att välja krossutrustning. Ett utvecklingsarbete har 
genomförts kring krossmodeller främst inriktat mot sk VSI-krossar (Vertical shaft impactor). Arbetet är slutfört 
och slutrapportering pågår. Samverkan med STEM-projektet har skett genom att krossförsök genomförs hos 
Sandvik i en VSI kross på ett antal utvalda bergmaterial. Målet är att lyfta kvaliteten för ett antal medelgoda 
graniter. Förbättringsåtgärderna har riktats mot kornform, storleksfördelning och att bedöma möjligheterna 
att påverka mängden flakiga glimmerpartiklar i vissa specifika fraktioner.  
Slutrapporten kommer i början av 2010. 
 
 - Det andra projektet rör Torr klassering och syftar till att ge grundläggande och detaljerad förståelse för 
vindsiktars funktion, användning och utformning. Under våren 2009 har styrgruppen beviljat en ansökan om 
revidering av projekt plan och tidplan. Projektet har starkt försenats. Rekrytering av lämplig doktorand har 
inte kunnat slutföras förrän våren 2009. Revideringarna innebär en omplanering i tiden av de olika 
aktiviteterna.  Provning med Sandviks vindsikt av intercirkulerande typ har utförts vid en Skanska anläggning 
med goda resultat. Provtagningar samt koppling med CFD och DEM beräkningar behöver utföras. Försök 
planeras längre fram med vindsiktar av t.ex. Buell-typ.  
 
Delområdet Modellering, optimering av produktionsprocessen  
Två doktorandprojekt pågår vid Chalmers: 
 - I doktorandprojektet Realtidsoptimering av krossanläggningar avlade doktoranden E Hulthén 
licentiatexamen februari 2008. I projektet har redan utvecklats en sensor som utgör ett billigt alternativ till 
bandvåg, vilken baseras på effektmätning av starkt lutande transportband. Hård- och mjukvaror har tagits 
fram som medger en styrning i realtid via Internet. Arbetet utförs i nära samarbete med bergmaterialföretag 
och leverantörer. Testutrustning finns installerad i 2 täkter hos bolaget Jehander och i NCCs bergtäkt 
Glimmingen, Uddevalla. Det pågående forskningsarbetet riktas mot en vidareutveckling av mjukvaran och 
fortsatt utvärdering av styrparametrar som varvtal och spalt.  Modeller för styrning av krossprocessen via en 
reglering av krossens spalt och varvtal har utvecklats. Under 2009 pågår utvärderingstester i Glimmingen 
anläggningen av de utvecklade styrmodellerna. Varvtalsreglering av konkrossar är ett banbrytande koncept i 
likhet med varvtalsreglering av kvarnar och slurrypumpar som har använt inom gruvindustrin sedan 1980-

talet. Allt tyder på att en ökning på 10 % av önskade sorteringar är möjlig. Doktorsexamen planeras i slutet 

av 2010.  
 
 - I doktorandprojektet Optimal fragmentering genom krossning är syftet är att ta fram ett optimalt 
tillvägagångssätt för krossning av olika bergmaterial, beroende på deras fragmenteringsegenskaper och 
krossproduktens kvalitetskrav. Det innebär att man optimerar antal krossteg, kompressionsgrad i varje steg, 
med avseende på materialutnyttjande, kraftminimering eller energiförbrukning. Detta kan bidra till 
utvecklingen av en helt ny typ av maskiner. Nu pågår utveckling av i första hand dagens befintliga 
sönderdelningsmodeller. Flertalet material har under projektets gång karakteriserats enligt etablerad 
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metodik. Under 2008 genomfördes produktutbytesoptimeringar, energiminimerande optimeringar samt 
tryckspiksminimerande optimeringar för gnejs, diabas och marmor. Resultaten från de två första 
kategorierna av optimeringar tyder på att lägre kompressioner än vad som tillämpas i befintliga krossar 
borde användas för att uppnå optimalt resultat. Valideringsförsök har genomförts för optimeringarna som 
gjorts på gnejs och diabas. Laboratorie- som fältförsök har genomförts i Sandviks testanläggning. Under 
2009 har arbetet fortsatt enligt plan med att utvidga studien till fler material. Sönderdelningsmekanismen har 
studerats med hjälp av DEM-simuleringar och fler kompressionsförsök. Doktoranden Elisabeth Lee avlade 
lic. examen 4 december 2009. 
 
 - Ett projekt genomförs av Luleå tekniska universitet, centrumbildningen Process IT. Syftet är att utvärdera 
ett Bildanalyssystem (3D mätsystem) som utvecklats för bestämning av partikelstorlek on-line på 
transportband. Under 2009 har en testinstallation har gjorts vid Nordkalks Storugnsanläggning på Gotland. I 
samband med en lastning av en båt gjordes mätningar där 3D data insamlades på utlastningsbandet på två 

separata fraktioner, 20‐40mm and 40‐70mm. En slutrapport har lämnats i juni över den första delen av 

arbetet. Data visar att bildanalysmetoden stämmer relativt väl med siktanalysen, även om andelen fint 
underskattas. All hårdvara för en permanent installation är konstruerad och skulle installeras i Storugns 
under hösten. Den ekonomiska krisen har dock påverkat projektets slutfas. Den avslutande sikt- och 
kalibreringen av mätsystemet har kunnat genomföras först hösten 2009. För att kunna använda resultaten 
från steg I av projektet för kvalitetskontroll eller processtyrning krävs ytterligare analyser, varför ett andra 
steg av projektet har rekommenderats av projektledaren. Målsättningen är att även kunna introducera 
bildanalystekniken på transportband i bergmaterialindustrin. 
 
Delområdet Transporter och logistik  
Sandvik M&C förstudie rörande Interna transporter i täkter är avslutad. Förstudien slutrapporterades 
januari 2009. I projektet har man undersökt en befintlig modell och kartlagt vad för typ av information som 
kan genereras med hjälp av den. Under förstudien har det praktiska arbetet i täkt genomförts med två 
examensarbetare från Linköpings tekniska högskola. Arbetet har fokuserat på den del av transporterna som 
rör intern förflyttning av färdiga eller halvfärdiga produkter samt assistans vid utlastning. Arbetet har både en 
praktisk del i form av studier i täkt samt en teoridel med studier av befintliga metoder. Fn. finns från Sandvik 
M & C ingen plan för ett uppföljande projekt. Rekommendationen är att uppföljning bör ske inför ett framtida 
MinBaS – program. 
 

Område 2 Produktutveckling 
2009: Nytt projekt kring restmaterial och många reviderade projektplaner 
 
Delområdet Nya användningsområden för MinBaS branschernas material   
- Projektsamarbetet med Värmeforsks Askprogram 2006-2008, som finansierats av MinFo, har syftat till 
allmän bevakning och att öka medlemmarnas möjligheter att kunna samverka i projektarbeten där 
restmaterial används i nya applikationsområden.En slutrapport har lämnats 2009 från MinFo till styrgruppen. 
Arbetet inom Värmeforsks Askprogram har bedrivits inom fyra programområden; Miljö och kemi, Återföring 
till skog och mark, Geoteknik och Deponier och ett drygt 40-tal projekt har beviljats medel. Alla rapporter och 
sammanfattningar publiceras på internet www.askprogrammet.com. Intressenterna bakom Värmeforsks 
Askprogram har startat en ny programetapp för tiden 2009-2011, dock utan MinFos medverkan.  
 
 - Vid KTH, Mark och Vattenteknik bedrivs ett projekt för småskalig avloppsrening med mineraliska filter. 
Syftet är att belysa olika filtermaterials avskiljningsförmåga samt växttillgängligheten avseende fosfor. 
Projektet är inriktat mot ett fältförsök. I ett mobilt laboratorium i anslutning till enskilda avlopp från flera 
fastigheter skall studeras olika system med relevanta filtermaterial för att jämföra olika systems 
reningskapacitet under ett och ett halvt år. Material som har testats i försöket under hösten är Filtra P 
(Nordkalk Oyj Abp), hyttsand (SSAB Merox AB), wollastonit (Aros Mineral AB) samt Polonite (Bioptech AB).  
 
Under 2009 har genomförts materialkarakterisering och andra mätarbeten. Projektet har beviljats ett 
tilläggsanslag under 2009 pga. av ökade kostnader för analysering och byte av provplats. Försöket har hittills 
genomförs under mycket ”tuffa” förhållanden med hög, daglig hydraulisk belastning och med ett 
avloppsvatten med högt BOD. Trots detta uppvisar Filtra P och Polonite lovande resultat för fosforavskiljning, 
dock med vissa problem med igensättning. En första utvärdering av försöket kommer att göras vid årsskiftet 
2009/2010. 
 

 - Kalk- och cementproducenterna i MinFo har deltagit i en av Energimyndigheten utsedd styrgrupp för 

planering av ett nytt utvecklingsprogram rörande Carbon Capture and Storage – CCS, vilket startat juni 2009 
och pågår till 2011. I samband med planeringsarbetet startades år 2008 två förstudier med Elforsk som 

http://www.askprogrammet.com/
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samordnare. Studierna, som avslutats under våren 2009, har finansierats helt av industrin och 
avrapporterats som egeninsats inom MinBaS programmets projekt Fastläggning av CO2 med mineral.  
 

 Den ena studien utförd av SGU rör Lagring i geologiska formationer i Östersjön och Danmark. MinFo har 

distribuerat slutrapport av förstudien som en MinBaS-rapport innehållande en sammanfattning och 

SGU:s slutrapport.  

 Den andra förstudien rör den svenska implementeringen av CCS-direktivet. Det viktigaste resultatet av 

denna förstudie är en frågelista som ställts samman med synpunkter från olika industribranscher att 

beakta vid den svenska implementeringen. 

  MinFo har sedan hösten 2009 deltagit  i ett ELFORSK driven CCS-program som bl a behandlar  system 

för uppsamling och lagring av CO2 i gelogiska formationer i Östersjön samt  implementeringen av EU:s 

direktiv kring CCS  i svensk lagstiftning. Under CCS programmets Etap 1  tas bl.a. fram en ny 

forskningsplan. I programmet som samordnas av ELFORSK ingår tre av MinFo medlemsföretag 

Cementa AB, Nordkalk Oyi Abp och SMA Mineral samt flera energintensiva företag som SSAB, LKAB, 

Vattenfall, Fortum, EON och Preem. 

- Cementa driver projektet Dränerande markstensbeläggningar för förbättrad miljö med övergripande syfte 
att i samarbete med kommunerna, tillverkare av prefabricerade betongbeläggningar och bindemedels-
leverantörer utreda miljöpotential och konstruktions metodik för dränerande markstensbeläggningar. En 
förutsättning för överbyggnader med dränerande markstensbeläggningar är utveckling av ballastmaterial för 
öppna och dränerande överbyggnadslager med bibehållen bärighet. Under våren 2009 har styrgruppen 
beviljat en revidering av projektplanen och budgeten p g a försenad uppstart. Under 2009 har externa 
konsulter anlitats för marknadsanalys och erfarenhets- och litteraturstudier(Sweco och VTI). Dessa 
avslutades sommaren 2009.  
 
Inom område 2 pågår tre projekt rörande beständigheten hos betong baserad på krossballast.  
 – Ett rör Krympning där målsättningen är att kartlägga påverkan på krympning vid övergång till krossad 
ballast och att ta fram en modell/metodik som tar hänsyn till ballastens eventuella inverkan på krympning. 
Under våren har önskemål kommit från projektutföraren (LTU, Emborg) att arbetet inom detta MinBaS-
projektet samordnas med ett nordiskt forskningsprojekt kallat Crack Free Con. Motivet är att man därmed får 
ökade resurser för studier av krympning i betong. MinBaS-projektet genomförs som planerat.  
Projektet avgränsas till att undersöka förändring av egenskaper vid övergång till krossballast och hur detta 
kan modelleras. Den planering av provningsmatris som skulle göras i augusti 2009 i samordning med övriga 
projekt inom MinBaS/STEM har försenats.  Krympförsök skall startas i februari 2010, då provkroppar gjuts, 
sedan ligger dessa i klimatrum och krympförloppet mäts. Mätningar av krympning kommer att vara klar i 
oktober 2010. Rekommendationer mm utarbetas enligt plan till december 2010. 
 

- Det andra delprojektet rör Frostbeständighet (Cementa AB utförare). Målsättningen är att klarlägga om 

krossad ballast ger en annan frostbeständighet än naturgrus och att studera vilka egenskaper som mest 
inverkar på luftporbildningen och vad kan man göra för att förbättra frostbeständigheten. En 
Karakteriseringen av krossgrus från ett 20-tal bergtäkter inom STEM-projektet blev färdig först under våren 
2009. Den ligger till grund för urval av vilken krossballast som skall ingå i studien. Projektet samordnas med 
projekten Alkali-silka beständighet och Krympning. I februari 2010 gjuts provbalkar vid Cementa Researchs 
laboratorium och provkroppar tillverkas för frost- och krympningsstudier. Efter de första cyklerna (7 dygn) är 
tendensen att samtliga betonger kommer att klara frostbeständigheten. Tidplanen har reviderats och 
slutrapporten levereras i juni 2010. 

 

 - Det tredje delprojektet rör Alkali-silika reaktioner (ASR) med CBI Betonginstitutet som utförare. 

Delprojektets syfte är att få klarlagt vilka förändringar som sker i porlösningarna och om detta ökar risken för 
ASR. Under sommaren har åtta fillerprov ur krossberg (inklusive kalkstensballast) med olika 
sammansättning tagits fram. Dessutom har fem olika rena mineralprov tagits fram och provkroppar tillverkats 
för att klarlägga ASR-mekanismen. Arbetet kommer att ingå som en del av arbetet inom en RILEM kommitté. 
Resultaten hittills visar på att filler från krossberg inte medför någon extra risk för alkali-silika reaktion. 
Arbetet kommer att avslutas med en rapport i slutet av 2010. 
 

 - Styrgruppen har under 2009 stått kvar vid beslutet att projekt 2.1.2 Deponibyggande kvarstår för 

uppföljning av teknikområdet. Inget konkret projektförslag har inkommit. MinFo har under våren 2009 
distribuerat en rapport från Värmeforsks Askprogram som rör deponitäckning. Rapport 1097 Alternativa 

konstruktionsmaterial på deponier – vägledning.  
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Delområde Utveckling av industrimineralbaserade produkter  
- Under våren 2009 har ett nytt projekt startats rörande Partikelteknologi - Utveckling av 
separationsprocesser för restmaterial från industrimineral och ballastproduktion (Projektledare Dr. Mia 
Tossavainen) Syftet är att genom karaktärisering av restmaterialen och på basis av en 
marknadsundersökning och de potentiella marknadernas produktkrav inventera lämpliga 
separationsmetoder och föreslå lämpligaste metoder för upparbetning till säljbara produkter ur utvalda 
restmaterial från bergmaterial- och industrimineralproduktionen. Partikelegenskaper skall utvärderas och 
förslag ges till vilka produkter som kan utvinnas och på vilket sätt. Följande restmaterial ingår: Nordkalk: 
Filterstoft från roterugnen i Köping, SMA Minerals: Olika kvaliteter uppstartskalk samt filterstoft från Rättvik, 
NCC Roads: Finfraktionen från vindsiktning, 0 – 2 mm, från anläggningen i Stenugnsund. Under 2009 har ett 
omfattande planeringsarbete utförts för uttag av prov för karakterisering av restprodukterna.  
 
Provtagningsscheman och analysbehov har kartlagts av konsulten vid besök hos företagen. Besök har även 
gjorts hos MinFo för att samla dokumentation för litteraturstudier. Den inledande karaktäriseringen; 
partikelegenskaper, mineralogi och kemi, är i stort sett utförda. En delrapport över Inventering av 
applikationsområden har tagits fram (Delrapport 1 – mars 2010). Projektet har beviljats förlängd tid och är nu 
planerat att slutrapporteras 2010-10-31. Arbetet med fram för allt karaktäriseringen, har krävt mer arbetstid 
än planerat, och i dagsläget bedöms det behövas ett bidragstillskott 2010. Fortsatt arbete - karaktäriseringen 
av materialen skall rapporteras (Delrapport 2). Arbetet med behov av upparbetning för intressanta områden 
fortsätter. Arbetsgruppsmöte för diskussion Delrapport 1, fortsättning och begränsning/avslutning av 
projektet planeras i april. 
 
- NCC Roads projekt Aktiva filler i asfaltbeläggningar har som syfte att undersöka och kvantifiera inverkan av 
olika typer och halter av vidhäftningsförbättrande mineraliska filler på beständighet hos asfaltmastix mätt 
enligt vändskaksmetoden. Effekten av olika typer portlandcement samt s.k. filterkalk eller CKD (cement kiln 
dust) studeras. Projektet samfinansieras av NCC, Cementa och Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond 
(SBUF), vilka också ingår i projektets arbetsgrupp. Vad avser provning är huvuddelen av arbetet i 
provschemat genomfört juni 2009. Det återstår kompletterande provning samt extern provning vid KTH. I 
princip är alla laboratorieprovningar utförda. KTH skall göra om ett antal försök. Analysarbetet är slutfört. 
Litteraturstudier sker kontinuerligt men huvudinsatsen sker under senare delen av projektet i samband med 
dokumentation och publicering. Projektet ligger väl i takt med tidplanen och slutrapporteras under 2010.  
 

 - Våren 2009 har ett tidigare beviljat projekt som rör produktutveckling kring vanadinfyndigheten Sumåssjön 
på projektledaren Sv. Vanadins önskan borttagits ur MinBaS II-programmet, då projektet inte kommer att 
hinna genomföras inom programtiden.  

 

 - Hösten 2009 har ett nytt projekt startats med Sverea MEFOS som projektutförare tillsammans med 

Nordkalk AB och SSAB Strip Products. Detta är ett produktutvecklingsprojekt riktat mot den metallurgiska 
industrin som är en viktig marknad för brända kalkprodukter. Målsättningen är att genom utveckling av nya 
börvärden för driftsparametrar för schaktugn kunna anpassa ugnsdriften till råmaterialet och därigenom 
kunna säkerställa produktionen av högkvalitativa kalkprodukter. Mefos har arbetat på en flödesbalans över 
schaktugnen i syfte att studera hur olika inställningar på flamtemperatur, flöden, tryck och temperaturer 
påverkar gassammansättningen i ugnen. Projektarbetet är indelat i 4 delsteg innefattande ett antal 
försökskampanjer som genomförs 1:a halvåret 2010 och en slutrapporteringsfas. Som referensanläggning 
används Nordkalks kalkugn i Luleå. Projektet slutrapporteras 2010-12-31.  
 
Delområde Europastandardisering  
Under våren 2009 har styrgruppen beviljat revideringar av såväl projektplaner som tidplaner för de två 
delprojekten som leds av SBMI, då arbetet starkt försenats på EU-nivå.  
 - Ett projekt rör EU-standardisering. av ballastprodukter– Implementering efter 5-års översyn av 
produktstandarder. Arbetet syftar till att medverkan vid framtagning av modifierade/nya standarder, ta fram 
info/utbildningspaket och nationella bilagor inkl översättning av prioriterade standarder och genomföra en 
utbildningsinsats riktad till branschens personal, beställare, kunder och projekteringskonsulter.  
 
En 5 års översyn av produktstandarder har skett under 2007-2009. Revideringen av projektplanen innebär 
att förslagen till de nya produktstandarderna nu utarbetas huvudsakligen inom CEN/TC 154, även arbetet 

med Farliga ämnen för ballastprodukter, se projekt nedan. Totalbudgeten är den samma som tidigare men 

fördelningen mellan de olika momenten i genomförandet är något förändrad. Flera ändringar har tillkommit. 
En ny standard Produktionskontroll. Ett antal möten genomförs i arbetsgrupper på Europanivå. Modifierade 
förslag till produktstandarder har behandlats på CEN/TC 154 möte i Delft i september 2009: 
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Implementering av de nya standarderna kommer att kunna påbörjas efter att standarderna har fastställts av 
medlemstater – förhoppningsvis under sommaren-hösten 2010. Implementering av de nya standarderna bör 
kunna påbörjas parallellt under första halvåret 2010. 
 
 - Det andra projektet rör EU-standardisering av ballastprodukter – Farliga ämnen. Syftet att följa upp/bevaka 
framtagning av de nya provningsmetoderna och att implementera tillkommande nya provningsmetoder inom 
bergmaterialindustrin och hos dess kunder för EU-standarderna rörande Farliga ämnen. Under 2008 
konstateras en stor fördröjning i kommitténs arbete. Beslut togs att arbetet med Farliga ämnen för 
ballastprodukter skall utföras inom CEN/TC 154 Aggregates. Den reviderade planen innebär att framtagning 
av info/utbildningspaket och nationella bilagor inkl översättning av prioriterade standarder – kommer att 
utföras inom MinBaS projektet ”5 års översyn/ produkstandarder”. Inom projekt Farliga ämnen och CEN/TC 
351 kommer främst området strålning i inomhusmiljö att aktivt bevakas. Implementeringsinsatser planeras till 
hösten 2010. 
 

Område 3 Miljö - Hållbar utveckling 
2009: Många nya projekt startade inom miljö och hållbar utveckling 
 
Delområdet Miljöpåverkan från anläggningar  
 - Förstudien Miljöpåverkan från anläggningar, (utförare Monika Kontturi, NCC Teknik) slutfördes 2008. 

Rapporten har bearbetats vidare av styrgruppen och slutrapporten utkom första kvartalet 2009.  
State- of the art” rapporten är en sammanställning kring de utvalda miljöparametrarna Buller och Vibrationer 
inkl. luftstötvågen samt mätmetodiker och tillämpningen vid tillståndsärenden. Pågående och genomförda 
utvecklingsarbeten inom området i andra länder har dokumenterats. I sammanställningen finns identifierat 
olika myndigheter som berörs av frågorna och förslag lämnas till möjliga samarbetsprojekt mellan dessa och 
industrin. Diffus damning liksom bortledande av vatten finns med i dokumentationen. Beslut har tagits om 
fortsatt arbete inom områdena Buller samt Vibrationer och luftstötvåg. Arbetsgrupper har tillsatts, som under 
2009 arbetat fram planerna för fortsatta projekt, se nedan. 

 
 - Vid SBMI har genomförts projektet Precisering av kraven på täktansökan, vars syfte är att skapa en mer 
enhetlig bild av vilka krav som bör ställas på en komplett täktansökan och att via utbildning sprida kunskap 
om de krav som bör gälla till nytillträdande MPD-ordförande, täkthandläggare och kommunala handläggare 
vid planeringskontor och miljö- och hälsoskyddskontor. Målsättningen är att knyta projektarbetet till 
framtagningen av en Täkthandbok; ett projekt som bedrivs inom SBMI i samverkan med tillståndsbeviljande 
myndigheter. Långsiktigt är målet att alla som på något sätt kommer i kontakt med prövning av 
täktansökningar ska kunna få god vägledning i vad en sådan bör innehålla och i vilken ordning den bör 
skrivas. Under våren 2009 har synpunkterna insamlats och arbetet med ett utbildningspaket startats.  
 
Projektet har delrapporteras i form av dokumentet Grundkrav. Detta är en förkortad ”öppen” version av den 
sk Täkthandboken, vilken är förbehållen endast SBMI-medlemmar. Dokumentet Grundkrav ligger nu på 
SBMIs öppna hemsida. Den har presenterats för länsstyrelsens täkthandläggare för södra Sverige och MPD 
ordförandena under hösten. SBMI avsåg även att erbjuda branschens företag utbildning i slutet av 2009. För 
avrapporteringen av projektet inom MinBaS har styrgruppen önskat att en version av dokumentet Grundkrav 
utarbetas, där man redigerat bort hänvisningarna till SBMI: s Täkthandbok och i stället komplettera texten 
med några fler detaljupplysningar, om man anser att det krävs. Vidare skall försök göras att precisera texten 
i Grundkrav i MinBaS – versionen, vilken även omfattar industrimineral och stenbranschen 

 
 - Under 2009 har ett nytt delprojekt Buller startats.(Utförare GeoPro AB). Syftet är att genomföra fördjupade 
studier inom området Buller, vilka identifierats i den tidigare State-of-the art studien. Nya riktlinjer för buller 
skall utarbetas på basis av resultat som framkommer i projektet. Resultat/rekommendationer från detta 
projekt skall inarbetas i den dokumentation som framkommer i projekt Precisering av kraven på täktansökan. 
Under våren 2009 har tillsatt arbetsgrupp gjort en detaljplanering. Som första insats har en uppföljning av 
myndigheternas arbeten genomförts. Det framkom att Naturvårdsverket samtidigt under april 2009, när 
projektet startade, lämnat ett förslag till nya riktlinjer för buller på remiss. Remissen har besvarats av 
projektledaren via SFI AB. Då Naturvårdverket nu har nya riktvärden för buller på gång, innebär detta att 
MinBaS – projektet främst kan påverka genom att resultat/och rekommendationer inarbetas i den 
dokumentation som framkommer i projekt Precisering av kraven på täktansökan.  
 
Inventering av bullerbekämpningsmetoder sker kontinuerligt genom bl a kurser, seminarier, företags- och 
konsultkontakter m m.  
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- Under 2009 har också ett delprojekt Vibrationer/Luftstötvåg startats med SBMI som projektsamordnare. 
Syftet är att genomföra fördjupade studier inom området Vibrationer/Luftstötvåg, vilka identifierats i den 
tidigare State-of-the art studien. Nya riktlinjer för vibrationer/luftstötvåg skall utarbetas på basis av resultat 
som framkommer i projektet. Resultat/rekommendationer från även detta projekt skall inarbetas i den 
dokumentation som framkommer i projektet Precisering av kraven på täktansökan. I samband med att 
projektet startade har Rock Tech Centre (RTC) inviterat till deltagande i ett projekt initierat av gruvindustrin. 
Syftet med samarbetet i RTC konsortium är ”Framtagande av Guidelines/Rekommendationer avseende 
sprängningsinducerade vibrationer kontra mänsklig upplevelse”, där mätningar inomhus och psykosociala 
analyser ingår.  
 
Det långsiktiga målet är att skapa en komfortstandard vid sprängning för mineralindustri och bergbyggnad 
ovan och under jord.  Nuvarande komfortstandard är inte avsedd för gruvindustri och täktverksamhet. 
Styrgruppen har ställt sig positivt till att ansluta MinBaS-projektet till ett utvidgat projekt med Rock Tech 
Centre som koordinatör och Nitro Consult som utförare. Förutsättningen är dock att de krav rörande 
projektinnehåll som ställts från MinBaS styrgrupp tillmötesgås. Detta medför en breddning av MinBaS - 
projektet med större resurser och bättre möjlighet att påverka myndigheterna. I Rock Tech konsortiet ingår: 
LKAB, Boliden Mineral AB, MinBaS/SBMI, Nordkalk AB, BEF, BeFo, Nitro Consult och 
Bergsprängningskommittén. 
 
Projektet drivs i två arbetsgrupper som omfattar två moment. WP 1 skall definiera en överföringsfaktor 
mellan inkommande vibration i bärande grundkonstruktion och bjälklag inomhus som täcker in de flesta 
normala byggnader. I WP1 ingår även mätning av luftstötvåg vid ovanjordssprängning. Kompletterande 
mätningar/utvärdering i gruvor och bergtäkter har utförts under hösten 2009 och kommer att fortsätta under 
första halvåret 2010. WP 2 skall ta fram Guidelines/Rekommendationer för behandling/värdering av 
spränginducerade vibrationer kontra mänsklig upplevelse. Förslaget till Guidelines tas fram under hösten 
2010.  
 
- Under juni 2009 har ett nytt projekt rörande Undersökning av eventuella effekter av damning från täkter 
startats med Sand & Grus AB Jehander som projektledare och ProNatura, konsulter som utförare. Syftet 
med detta projekt är att genom olika typer av studier av växtligheten runt ett antal täkter och mätningar 
generellt öka kunskapsunderlaget avseende effekter av damning från täktverksamhet. Målet med projektet 
är att avgöra om det som konsekvens av damm från täktverksamhet uppstår effekter på fältskiktsvegetation 
och/eller på den epifytiska moss- och lavfloran samt på vilket avstånd de eventuella effekterna märks. 
Eventuella effekter kommer även att värderas på relativ basis. Inledningsvis genomförs studier av två 
pilotfall, två befintliga bergtäkter av olika storlekar. Efter analys av pilotfallen genomförs liknande studier på 
preliminärt 4 täkter till valda så att förutsättningarna (avstånd till dammkälla, skogstyper, vegetationstyper, 
geografisk spridning etc) varierar..  
 
Resultaten från pilotstudien visar att inga skillnader föreligger mellan undersökt vegetation nära en täkt och 
samma typ av vegetation på långt avstånd från en täkt vad gäller antal arter, kväve-index eller pH-index (se 
tabell 1, 2 och 3). Det eventuella damm som landar i vegetationen nära en täkt ger således ingen märkbar 
effekt på antal arter i vegetationen eller på kväve- och pH-index. En arbetsgrupp är tillsatt för projektet och 
nu pågår val av 4 nya lämpliga täkter att studera.  
 
Delområdet Arbetsmiljö  
Ett projekt pågår som hittills genomförts med egna insatser från industrin. Syftet är att skapa underlag för 
förbättringar i arbetsmiljön genom ökad kunskap och ett vidgat samarbete mellan involverade organisationer 
och företag. Speciellt har prioriterats insatser inom området RCS = Respirabel Crystalline Silica mot 
bakgrund av den frivilliga överenskommelsen på EU-nivå mellan kommissionen, EU –branschorgani-
sationerna och facken. Arbetsmiljöfrågorna hanteras i Sverige av arbetsgivarförbunden. Detta komplicerar 
bilden pga. av rapporteringskedjan i den frivilliga överenskommelsen går till de Europeiska bransch-
förbunden, som UEPG, Eurorock m fl. Frågan bevakas vidare inom de svenska branschförbunden.  
Under året har styrgruppen rekommenderat att en Sammanställningsrapport - Internationell (främst EU) och 
nationell arbetsmiljölagstiftning och yrkeshygieniska gränsvärden rörande respirabel silika, buller och 
vibrationer, vilken skrivits av M Thomaeus på uppdrag av SSF ställs till styrgruppens förfogande som ett 
arbetsmaterial. Styrgruppen har fått materialet och utvärderar nu behovet av uppdatering.  
 
Delområde Efterbehandling  
 - Under våren 2009 har genomförts en första etapp av ett nytt projekt kallat Efterbehandling – 
Materialkaraktärisering – Positive List för restmaterial. Arbetet har utförts av SGU. Den övergripande 
målsättningen var att skapa ett samlat underlag för bedömning av MinBaS-branschernas restmaterial 
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utgående från de definitioner och klassificeringsgränser som föreslagits i EU:s Utvinningsavfallsdirektiv. 
Syftet med den inledande etappen var att genom litteratursökningar och genomgång av SGU:s geokemiska 
databas se om dessa data täcker in direktivets krav på olika analyser, kombinera data från SGU:s olika 
resursdatabaser och geologiska karteringar med täktdatabasen för att identifiera eventuella områden som 
mindre lämpliga ur direktivsynpunkt samt ge förslag till fördjupade studier. SGU är klara med sitt 
projektarbete inom etapp 1 och har lämnat slutrapport per 30 juni 2009.  
 
I rapporten redogörs för vilka analyser man funnit i SGU:s litogeokemiska databas och utfallet vad avser 
svavel och spårelement. SGU rekommenderar att för att upprätta en nationell lista över bergarters 
totalinnehåll av olika ämnen borde denna baseras på bergarter som idag bryts av täktindustrin och inte 
upprättas på prover som i grunden insamlats och analyserats ur andra syften. Styrgruppen har ställt sig 
positiva till förslaget att industrin tar representativa prover från täkter i drift.  
 
Under hösten 2009 har SGU presenterat förslag till en andra etapp av projektet. Provtagningen av det 
eventuella restmaterialet ombesörjs av täktansvariga, som också måste vara ansvariga för att rätt material 
provtas. Diskussioner pågår med SGU om en fortsättning där bergtäkter, kalkbrott och stenbrott från MinBaS 
branscherna kommer att kunna analysera totalt 400-500 prover med avseende på svavel och  tungmetaller.  
Syftet är att få fram ett vetenskapligt underlag för etablering av den s k ”Positiv list” av restprodukter  - som 
lämpligen kan undantas från Utvinningsvfallsdirektivet.   
 
- Under juni har ett nytt projekt beviljats benämnt Vägledning för täkter om utvinningsavfallsdirektivet 
beviljats. SBMI är projektledare och WSP Environmental utförare. Syftet är att skapa en gemensam bild av 
vad som krävs genom att utarbeta en vägledning för hur det bergmaterial som ev. blir kvar i täkt efter 
avslutad verksamhet ska hanteras och vilka uppgifter som ska lämnas till berörd myndighet, Inom projektet 
utarbetas förslag till skrivningar – s.k. standardformuleringar – som verksamhetsutövarna kan använda sig 
av i de skrivelser som skickas till myndigheter. SBMI har fört en dialog med Naturvårdsverket angående 
denna fråga – med möjlig tillämpning av praxis från Tyskland. En 20-sidig vägledning av förordningen har 
utarbetats avsedd för landets länsstyrelser och kommuner som tilldelats tillsynsansvar.  
 

 - Under våren 2009 har medel beviljats till projektet Efterbehandling – Best Practice –Digital Guide med 
NCC Roads AB som projektledare. Den övergripande målsättningen är långsiktigt att sprida kunskap om 
lämpliga efterbehandlingstekniker. Genom att sammanställa ett antal ”typförslag” underlättas 
efterbehandlingsarbetet för brytande företag, konsulter och tillsynsmyndigheter. Syftet med projektet är att 
bygga upp en digital version av en Best Practice Guide för efterbehandling av täkter på basis av de 
typförslag som insamlats.  
 
Ett nytt förslag har kommit från SFI AB i samverkan med SLU. Detta gäller genomförandet av ett 
examensarbete vid SLU Ulltuna, Landskapsarkitektur där man skulle arbeta med efterbehandling i form av 
tillskapande av en badsjö i Tierp. Projektledaren har ansökt om att få komma med en tilläggsansökan till 
projektet d v s av samarbetet med SLU. Intresse finns också från finsk stenindustri om att starta ett 
projektsamarbete kring efterbehandling, något som styrgruppen rekommenderat skall följas upp inom 
projektet. 
 
Delområde Hållbar utveckling  
Projektet Indikatorer för Hållbar utveckling (SDI = Sustainable Development Indicators) har påbörjats under 
våren 2009. Bergsskolan  leder arbetet som utförts som ett examensarbete av teknolog Cecilia Wallner. 
Målsättningen och planen för detta projekt är att analysera Sustainable Devopment Indicators, SDI 
framtagna inom EU för mineralindustrin. Genom intervjuer väljs ut ett begränsat antal SDIs som är 

anpassade för MinBaS - branschernas företag. I detta projekt har de indikatorer som presenterades 2000 i 

kombination med de tyska SDI omarbetats för att passa MinBaS medlemsföretagen. Detta enligt de 
önskemål som framkom vid intervjuerna. En del av arbetet var klart när examensarbetet presenterades i 
slutet av oktober, främst rörande system för insamling och presentation av SDI:s. Arbetet kommer att 
fortsätta under 2010 med planerad slutrapportering under första halvåret 2010.  
 

Område 4 Applikationsutveckling – stenindustrin 
2009: Insatser inom Tekniköverföring, Standardisering och Stenakademien 
 
Detta programområde är delbranschspecifikt för naturstensindustrin. Syftet är att öka användningen av sten i 
Sverige. Projekten har högsta prioritet för naturstensindustrin. Det är av yttersta vikt för utvecklingen inom 
naturstensindustrin att intressenter som arkitekter, konstruktörer och myndigheter får tillgång till bästa 
tänkbara tekniska informationsverktyg och utbildningsmaterial rörande applikation av natursten. Samma krav 
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på underlagsmaterial ställs från utbildningsanstalter för blivande arkitekter och byggare. Inom projektet skall 
sådana verktyg och material utvecklas. Speciella insatser skall göras för att vidareutveckla och samordna 
verksamheterna vid befintliga utbildningscenter. 
Område 4 har en total budget för 2007-2010 om 16,8 Mkr varav andelen MinBaS-anslag utgör 7,3 Mkr och 
industrins egna insatser 9,5 Mkr. De upparbetade kostnaderna uppgår till 15,6 Mkr per 31 december 2009. 
Industrins egna insatser är ca 10,8 Mkr eller 69 %. Anslaget från MinBaS utgör ackumulerat 4,8 Mkr. 
 
15 av de 17 planerade delprojekten är nu igång. Projektet gällande Sveaskogs marker (4.1 ) pågår och här 
har projektbeskrivning och fältarbeten genomförts. Slutrapport kommer under början av 2010. 
En betydande insats har lagts ned inom projekt 4.2 Tekniköverföring, där programplanen, 
presentationsmaterialet samt prover har färdigställts och tio infoträffar för föreskrivande led är genomförda. 
Dessutom har sex tvådagars seminarier för föreskrivande led, en tvådagars utbildning ” Besiktningsmän 
Utemiljö” samt ett seminarium ”Natursten i park och trädgård” och ett ”Attraktiv Offentliga Rum” genomförts. 
Inom ramen för detta projekt har också ett konsumentinformations-material tagits fram gällande bänkskivor i 
sten ”7 steg…”. 
Fram till 091231 har 550 representanter för föreskivande led nåtts av utbildning och genomgång av 
Stenhandboken. 300 kompletta Stenhandböcker och 250 delar har delats ut. 
 
Vad gäller delprojekten inom 4.4 Stenhandboken så pågår arbetet med ett flertal häften. Under första 
halvåret av 2010 kommer underlag för tryckning till två av dessa (”Allmänt” och Rengöring utomhus”) att 
ligga klara. 
 
I projektet 4.5a Tekniska egenskaper är större delen av basprovningen genomförd. Detta har gett gott 
underlag för projekt 4.10 nedan. Nu pågår arbetet med formulering av slutsatser, rapporter och 
informationsmaterial.  
För projektet 4.5b Fogar har lämplig forskningsresurs (Lic./Doktorand) engagerats och denna har påbörjat 
sitt arbete (intervjuer och besök). Detta för att på ort och ställe ta del av de problem som finns och för att 
intervjua brukare, utförare och personer som svarar för skötsel av ytorna. 
 
Inom 4.6 Mallar så pågår bl. a. arbetet med att ta fram mall för byggvarudeklarationer och CE-märkning av 
naturstensprodukter. Så även mallar för egenkontroll 
 
Inom ramen för 4.9 Naturstensmurar har en delrapport i form av en publikation ”Gröna fakta” publicerats. 
 När det gäller Internationell Harmonisering (4.10) har arbetet både skett nationellt och internationellt. 
Sverige är pådrivande i den pågående revideringen av de europeiska produktstandarderna för kantsten, 
gatsten och hällar. Här har medverkan skett i ett antal viktiga möten, både inom och utom landet. 
 
Omfattande insatser har gjorts inom ramen för 4.11 Stenakademin och det praktiska arbetet med 
föreläsningar, studiebesök och workshops för studenter har fortsatt. Förutom SLU Alnarp och LTH så har 
arbetet utökats med CTH och SLU Ulltuna. Den första mars installerades Kurt Johansson som adjungerad 
professor i Natursten som bygg- och anläggningsmaterial. I och med detta har ett viktigt steg i detta projekt 
fullföljts. Totalt har 850 studenter bibringats någon av stenkunskap, under perioden aug. 2007 – dec 2009. 
Samtliga dess har fått hela eller delar av Stenhandboken. Delrapport 1, per 2009-11-30 är producerad 
 
 

Område 5 Programadministration, planering, teknikspridning, implementering 
2009: Halvtidsutvärdering genomförd och planering av framtida program startat 
 
Programadministration, planering och uppföljning 
MinFo’s kansli har huvudansvaret för samordning av programmets organisatoriska och praktiska uppgifter. 
Under 2009 har styrelsen rekryterat en ny forskningsdirektör,  Jan Bida som tillträdde den 1 november 2010. 
Den tidigare forskningsdirektören, Marianne Thomaeus gick i pension senhösten 2009.  Jan Bida kommer 
närmast från befattning som Teknisk chef vid Sveriges Bergmaterialindustri och Lektor i Berg- och 
mineralteknik vid Bergsskolan i Filipstad och har flerårig erfarenhet från  branschernas verksamhet och 
MinBaS programmen. 

 - Under 2009 har ansvariga kanslier samt styrelsens arbetsgrupp lagt stora resurser på uppföljning och 

fortsatt planering av projektverksamheten. Under 2009 har presenterats en slutlig Årsrapport 2008 och en 
Halvårsrapportering 2009. Totalt har genomförts 5 protokollförda styrgruppsmöten inom  området 1+3 och 4 
möten inom område 3 och 4 samt 3 protokollförda styrgruppsmöten inom område 5. Ett stort antal 
projektarbetsgruppsmöten har genomförts under 2009.  
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  - Planering för ett tänkt kommande program har inletts med en Enkät till MinBaS delägare och till vissa 
forskare/konsulter med frågor kring inriktningar för ett fortsatt utvecklingsarbete. En preliminär 
enkätsammanställning har gjorts, som visar på stort intresse från industrin för ett fortsatt samarbete under 
liknande villkor som gäller för MinBaS II. Planeringsarbetet har kopplats samman med utvärderingsgruppens 
arbete då man kan förvänta sig att utvärderingsresultaten kan ge god ledning i programplaneringen. Under 
augusti och november 2009 har genomförts två temadagar kring framtidsplaneringen,  där också 
uppdragsgivaren SGU varit engagerade. Det gäller att finna dels strategiskt viktiga projektområden och dels 
finna den möjliga finansieringsvägen. 
 

 - Speciella insatser har också gjorts under året för att trygga den finansiering av de pågående 

forskningsinriktade projekten vid universitet och högskolor, där industrin måste finansiera merparten av 
arbetet med kontanta medel via stiftelser som SBUF och Hesselmanska stiftelsen.  
 
Spridning av resultat, seminarier, hemsida  
 -Information om MinBaS programmets arbeten har skett via spridning av Årsrapporter och projektrapporter, 
artiklar och konferensbidrag och lägesrapporter i styrgrupps- och arbetsgruppsprotokoll. Hemsida och 
informationsmaterial har uppdaterats under hösten 2009.  
 
 - MinBaS-dagen 2009,  en viktig informationskanal för programarbetet, genomfördes 2 december hos SGU i 
Uppsala med deltagande av ett 60-tal företrädare från industrin, forskarvärlden, organisationer och 
myndigheter. Programmet innehöll information om pågående och avslutade projekt, resultatet av 
halvtidsutvärderingen samt redogörelser för och debatt om planeringen av ett framtida program. 
Projektdeltagare från flera MinBaS-projekt har deltagit i MinBaS-branschernas informationsdagar, 
branschdagar samt  vid Svenska Fabriksbetongföreningens årsmöte 2009. 
 
- Information om MinBaS – programmet har  publicerats i facktidningen Samhällsbyggaren 3-2009.  
MinBaS-dagen 2008 refererades utförligt i en artikel i Berg & Brukstidningen 1-2009. 
 
Samarbeten lokala och  regionala  
Insatser har gjorts för att involvera högskolor och universitet i programverksamheten i samarbete med 
industrin. Speciella insatser ha gjorts mot Bergsskolan, vilket har resulterat i att åtta examensarbetare 
kunnat rekryteras till MinBaS-projekt. 
 
Inom område 4 har stenindustrin täta kontakter med region Skåne i gemensamma projektarbeten och med 
utbildningsanstalter som SLU, Alnarp m.fl. och under året har tillsatts en professur inom naturstensområdet. 
Professuren innehas av Kurt Johansson, som också är en av de drivande krafterna inom MinBaS.  
 
MinBaS styrelses arbetsgrupp är medlemmar i nätverket Bergsam och har under 2009 deltagit i 3 möten. 
Speciellt behandlas frågor kring samverkan inom FoU samt utbildnings- och informationsfrågor inom 
delbranscherna. Det årliga arrangemanget ”Geologins dag” drivs av en förening där ordföranden kommer 
från ett MinBaS-företag. 
 
Representanter för organisationerna bakom MinBaS- programmet ingår också i SGU:s Mineralresursråd och 
Samhällsplaneringsråd och MinBaS AB:s ordförande ingår i SGU:s Insynsråd.  
 
EU samarbeten, Internationella samarbeten  
 - Fortsatt deltar stenindustrin inom ramen för MinBaS-programmets projekt kring standardisering i det 
europeiska samarbetet främst inom ”EUROROCK Workshop of international experts”. dvs. det nätverk av 
laboratorier och forskarinstitut samt producenter/leverantörer som bildats på initiativ av Eurorock, 
stenindustrins europeiska branschorganisation.  
 
 - MinFo är fortsatt medlem av den Europeiska teknikplattformen Hållbara Mineralresurser (ETP SMR =  
Sustainable Mineral Resources), bekostar medlemsavgiften och representerar också MinBaS. ETP SMR 
blev officiellt godkänd av EU:s Forskningsdirektorat under 2008. Under 2009 har en revidering av den 
utarbetade forskningsplanen, Strategic Research Agenda genomförts, inför EU:s Ramprograms utlysningar 
för tiden 2010-2012. MinFos avgående o tillträdande forskningsdirektör har under oktober deltagit i en FoU 
konferens i Luleå under Sveriges EU-medlemskap. Konferensen hade ordnats av gruvindustrin och ETP 
SMR m.fl. och syftade till att lyfta fram forskningens betydelse för försörjningen av mineraliska råvaror.  
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Utvärdering och fortsattning av MinBaS 
Under 2009 har genomförts en halvtidsutvärdering av MinBaS II. För uppgiften med utvärdering har anlitats 
extern expertis i form av ITEC med Carl-Otto Frykfors och Ulf Holmberg som sakkunniga. Avrapportering har 
skett under november 2009. Arbetet har bestått i ett stort antal intervjuer med personer inom MinBaS – allt 
från styrelsen och finansiärer till enskilda projektledare samt genomgång av dokumentation och en 
Hearingdag. I utvärderingen ges överlag positiva omdömen om programmets genomförande och 
administration. Några förslag till förbättringar ges inför den återstående programperioden. I 
utvärderingsrapporten visas också på vägar och upplägg inför planeringen av ett nytt program. 
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MinBaS - ett utvecklingsprogram för industrimineral, bergmaterial och 

natursten 
 

ÅRSRAPPORT 2009 
 

1. Ekonomi 
 

MinBaS II programmet startade den 15 juni 2007 och har pågått 30 månader vid utgången av 2009. 

Programarbetet planeras pågå 2007-2010. Budgeten är satt till minst 55 Mkr, varav industrin skall 

bidra med 29 Mkr och SGU:s anslag utgör 26 Mkr.  
 

Den ackumulerade kostnaden för programmet från start till 31 december 2009 är totalt ca 55,8 Mkr. 

Industrins engagemang är starkt. Företagen har hittills bidragit med ca 38,8 Mkr i arbetet eller  

69,5 %. Industrin medfinansierar projekten med egna insatser och med stora kontanta insatser till 

forskargrupperna, vilket bl.a. bidrar till att flera doktorandprojekt kan drivas inom ramen för detta 

industriella utvecklingsprogram.  

I bilaga 1 a-h finns en detaljerad ekonomisk redovisning över utfallet 2009-12-31 i form av tabeller 

per programområde och projekt, samt fördelningen av industrins insatser fördelat på företag och 

programområde samt en budget för 2010 inkl utfallet 2007 - 2009.  
 

 

2. Deltagare 
 

Som tidigare rapporterats deltar närmare 50 talet företag i samarbete med universitet/högskolor, 

branschinstitut och  -organisationer,  varav småföretag från stenindustrin utgjort ett 20-tal. Några 

nya har tillkommit under 2009.  Deltagande företag är verksamma dels inom bergmaterial, 

industrimineral- och naturstensbranscherna, dels är de leverantörer och kunder till dessa. 

Sammanlagt är nära 200 personer engagerade i programarbetet. Även ett antal kommuner, 

länsstyrelser och statliga institutioner har involverats i samband med regionala kontakter.  

Bilaga 2 visar en lista över deltagande företag 2009-12-31. Ett stort antal forskargrupper är 

engagerade i arbetet, bl.a. vid Chalmers tekniska högskola, Göteborg, vid KTH, Stockholm, vid 

Luleå tekniska universitet och MeFoS, vid SLU, Alnarp och vid CBI Betonginstitutet AB i 

Stockholm och Borås och vid Bergsskolan, Filipstad.  

 

 

3. Organisation  
 

MinBaS AB: s styrelse, som också utgör styrgrupp för område 5, ansvarar för styrning och ledning 

av programmet. Vid stämman i april 2009 gjordes ett byte av en suppleant i styrelsen, så att Mattias 

Bäckström, Björka Mineral AB, ordförande i MinFo, ersätter Paul Hammergren. Se bilaga 2. 

 

Tidigare utsedd arbetsgrupp ur styrelsen och utsedd programkoordinator svarar för den dagliga 

verksamheten. Utsedda ansvariga områdeskanslier bistår i styrgruppernas arbete. MinFo är 

ansvarigt kansli för område 1,2 och 3, SFI AB för område 4. De fyra tekniska programområdenas 

styrgrupper planerar och följer upp projektarbetet och ansvarar för att inom ramen för tilldelad 

budget för programområdet besluta om medelstilldelning till enskilda projekt. Styrgruppernas 

ledamöter är personer från deltagande företag och adjungerade experter från SGU och FoU -

organisationer.  Enstaka förändringar har skett i styrgruppernas sammansättning under 2009. 
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Under 2009 har inom programområdena 1-2 genomförts fem styrgruppsmöten, inom område 3-4 

fyra möten för uppföljning av projektverksamheten, dvs. totalt 13 styrgruppsmöten, då 

styrgrupperna område 1 och 2 haft gemensamma möten. Flera av projekten inom de två områden 

har beröringspunkter från process- till produktutveckling. Område 5 som leds av styrelsen har haft 3 

protokollförda möten under första halvåret 2009. 

 

Bilaga 2 visar listor över medlemmar i styrgrupperna och styrelsen per 2009-12-31. 

 

 

4. Programarbete 2009 
 

Nedan ges en lägesbeskrivning över projektarbetet i de fem programområdena. 

 

Bilaga 3 innehåller mer detaljerade lägesrapporter från programområdena och inkluderar 

information rörande budget och tidplaner mm.  

 

En projektlista återfinns i bilaga 5. 

 

4.1 Område 1 Produktions/processutveckling  
Den ackumulerade kostnadsomfattningen per  31 december 2009 var 20,8 Mkr varav industrins 

egna insatser redan var 16,4 Mkr eller 78,9 %. Tilldelningen av MinBaS-medel till område 1 uppgår 

ackumulerad till 4,4 Mkr per 2009-12-31. 

 

Under 2007-2008 beviljades MinBaS-medel till 9 fleråriga projekt och 3 förstudier och två 

industrifinansierade doktorandprojekt tillfördes programområdet. Förstudierna avslutades under 

2008. Under våren 2009 har ytterligare 1 nytt projekt och en förstudie beviljats medel och ett 

projekt har också beviljats utökad budget. Ett projekt har slutrapporterats och ett projekt har dragits 

tilbaka. Per 2009-12-31 pågår 10 projekt och en förstudie med MinBaS-finansiering i område 1. 
 

Delområdet Nya förundersökningsmetoder, materialkarakterisering och täktplanering 

Inom delområdet pågår tre projekt och en förstudie. 

 

- Ett nytt projekt har startats 2009 med NCC Roads som projektledare. Det syftar till att koppla 

MWD-tekniken till bergmaterialkvaliten och utveckla en metod baserad på borrkax.  

 

 - En ny förstudie kring användningen av täktplaneringsverktyg i MinBaS-branscherna och 

närliggande branscher har startat 2009. Den genomförs som ett examensarbete vid Bergsskolan med 

North Cape Minerals som handledare. Förstudien har försenats vid starten och kommer att fortsätta 

under 2010. 

 

 - Arbetet inom North Cape Minerals projekt rörande MWD-tekniken som kvalitets- och 

karakteriseringsmetod pågår enligt plan. Rådande lågkonjunktur kan påverka tidplanen. 

Detta bedöms dock inte påverka projektresultatet utan det blir endast kortare datainsamlingstid. 

Investeringsansökan för inköp av MWD utrustning är godkänt och projektet är igång igen efter 

nerdragning under perioden med lågkonjunktur.   

 

 - CBI har drivit ett projektet riktat mot Karaktärisering av mikrosprickornas orsakade av 

fragmenteringsprocesser och produktionsmetodernas betydelse för ballastprodukternas slutkvalitet.  

Studien har genomförts i samma NCC bergtäkt vid Arlanda, som projektet Optimal fragmentering 

vid sprängning. Projektet har slutrapporterats hösten 2009. 
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Resultaten indikerar att i den undersökta täkten så bildas inte så mycket mikrosprickor vid 

sprängningen p g a  bergartens goda mekaniska egenskaper. Produkternas kvalitet påverkades inte 

av högre specifik laddning, då spränginducerade sprickor försvinner i produktionsprocessen, 

däremot kan mängden producerat material påverkas vid högre specifik laddning. Studien visar 

också att mikroskopisk analys av impregnerad tunnslip är en effektiv metod för att detektera 

spränginducerade mikrosprickor.  Det påpekas att om studien genomförts i en täkt med en annan 

sprödare bergart, hade troligen den specifika laddningen vid sprängning påverkat mer.  

 

 - Under 2009 har beslutats att projektförslaget Utveckling av markradar som 

prospekteringsverktyg  nedprioriteras inom nuvarande program p g a begränsade resurser i 

företagen. Det kan aktualiseras om industriellt intresse finns i ett framtida MinBaS-program.  

 

 - Under våren 2009 har också en ansökan från Lunds tekniska högskola rörande Ballastkvalitet och 

prospekteringsmetoder riktat mot digital siktning behandlats, vilken avslogs på basis av 

arbetsgruppens bedömning och avsaknaden av industriellt intresse och medfinansiering från andra 

parter. 

 

Delområdet Bergteknik. 

 - Målsättningen med det sprängtekniska projektet Optimal fragmentering vid sprängning är att 

validera de arbeten med designkurvor i Vändletäkten, som gjordes under MinBaS-I programmet, i 

en täkt med annan geologisk struktur.  

Vidare skall utvärderas användning av elektroniksprängkapslar och dess inverkan på produktionen 

vid pallsprängning. Arbetet utförs hos NCCs täkt Långåsen vid Arlanda med ett stort engagemang 

från industrin. Huvuddelen av det sprängtekniska arbetet slutfördes 2008 år. Totalt har sex salvor 

skjutits med såväl Nonel/pyroteknisk upptändning som med elektroniska tändmedel, varierande 

specifik laddning och intervalltider.  Under utlastningen har material lagts åt sidan i provhögar för 

senare siktning och krossning. Siktnings- och krossningskampanjen gjordes senhösten 2008.  Sju 

examensarbetare från Bergsskolan i Filipstad har följt upp lastbarheten och styckefall,  samt  

studerat vibrationer och luftstötvåg. Examensarbetena är presenterade. 

 

Resultaten från siktkampanjen har presenterats under 2009. En generell prognosekvation är 

framtagen. Omfattande analysering av data från borrningsmätningar och laddningsdata, 

bandmotoreffektmätningar och bandvågar har gjorts för att kunna tolka resultaten. Ett oväntat 

resultat  är att elektroniksalvorna gav grövre styckefall än upptändning med pyrotekniks tändmedel 

och Nonel vid samma specifika laddning. 

 

För att undersöka hållbarheten i den slutsatsen har en felanalys av sorteringsarbetet utförts där 

avvikelserna i massbalanserna har hänförts till olika källor. Fyra olika korrektionsmodeller har 

testats och effekten är att slutsatsen verkar vara hållbar. I bildanalysdata (SPLIT) är tendensen till 

grövre styckefall i elektroniksalvorna inte lika klar. Ett högt krossflöde och låg krosseffekt erhålls 

för högarna från salvdelarna som sprängts med hög specifik laddning och för en salvdel med hög 

andel pegmatit. SplitHopkinson mätningarna visar att sättet att spränga har inte påverkat stenarnas 

slaghållfasthet eller slagenergiförbrukning. Dataunderlag från examensarbeten har satts på 

jämförbar grund och de olika faserna av lastcykeln har jämförts. Slutrapporten är i delar klar. Vissa 

databearbetningsmoment och att göra en bedömning av ekonomiska konsekvenser i samråd med 

industrin återstår, varför projektet har beviljats förlängning. Slutrapportering sker under första 

kvartalet 2010.  

 

- Styrgruppen har under 2009 förslagit att om resurser kan avsättas inom programmet så bör en 

”state of the art” studie kring Icke explosiva metoder genomföras. Eventuellt skall projektet utföras 

som ett examensarbete. 
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Delområde Mineralteknik  

- En reviderad projektplan antogs våren 2009 för projektet som rör den processtekniska 

utvecklingen av vanadinfyndigheten Sumåssjön. Arbetet i projektet skulle enbart inriktats mot 

utveckling av en energirelevant malningsmetod och magnetseparationsmetoder för att framställa ett 

vanadininnehållande magnetitkoncentrat. Under hösten 2009 har företaget Sv. Vanadin meddelat att 

de planerade pilotstudierna kring malningen inte visat sig genomförbara vid tilltänkt laboratorium 

och att hela försökskampanjen nu offererats till det dubbla priset mot vad som förutsattes i MinBaS-

ansökan. Mot bakgrund av att en ny ägare är på väg in i bolaget och att det med de nya 

förutsättningarna runt testerna blir svårt att hinna genomföra planerade försöksarbeten inom ramen 

för MinBaS-programmets löptid, så har Sv. Vanadins ledning beslutat att återta sin tidigare 

MinBaS-ansökan. Reserverade medel för projektet har återförts till programområde 1.  

 

Två förstudier rörande nya klasserings- och separationsmetoder för fina partiklar slutrapporterades 

2008.  

Två nya projekt har startat på basis av dessa studier. MISEC AB är projektledare för båda projekten.   

 

- Ett projekt rör studier av inverkan av Tornadotekniken (virvelströmskvarn) på de elektriska och 

magnetiska egenskaperna hos hyttslam från Merox. Filtreringstester med VPA filter har genomförts 

hos Metso Minerals (Sala) AB för att få fram en hanterbar produkt som kan matas in i Tornado-

kvarnen. Fn pågår förhandlingar med utförare för att genomföra filtreringsförsöken. Airgrinder AB 

kommer att genomföra malningsförsöken i Tornadokvarn på filtrerat hyttslam. Försöken som 

planerades kunna slutföras hösten 2009 kommer att kunna startas först 2010. Projektets 

slutrapportdatum har flyttats fram till 2010-12-31.  

 

 - Det andra projektet studerar möjligheterna att genom Luftklassering kunna avlägsna fraktioner 

som innehåller ej önskade komponenter och därmed kunna förbättra egenskaperna hos de testade 

materialen. En försökskampanj har genomförts med en ny typ av luftklasserare från firma Comex 

AS med en avskiljning av material 0-30 µm. Klasseringsförsöken har genomförts i Comex nya 

försöksanläggning i Polen. Provtagning och leverans av försöksmaterial har genomförts våren 2009. 

Följande företag har deltagit med försöksmaterial: NCC Roads Väst, Svenska Mineral AB, 

Nordkalk AB och Omya AB. Företagens representanter har kunnat närvara vid försöken. 

Försöksserien har genomförts maj till september 2009. Projektet har beviljats ett tilläggsanslag 

under 2009 för kompletterande analysarbete i Polen och Sverige. Under hösten har COMEX A/S 

tillsammans med projektledaren besökt de företag som är intresserade av tekniken. Nu pågår 

sammanställning av en syntesrapport som utkommer  senast 2010-04-30. 

  
 - Styrgruppen har under 2009 rekommenderat en fortsatt bevakning av området Åtgärder mot 

damning. Ett förslag är att uppdatera den Handbok Åtgärder mot damning som togs fram under 

MinBaS I, och att detta utförs som ett examensarbete.  

 

Delområde Krossat material i Framtida betong  

Två projekt drivs vid Chalmers, inst. för Produkt och Produktionsutveckling. Projekten är även 

kopplade till det pågående projektet vid CBI Betonginstitutet kring betong framställd med 

krossballast, vilket finansieras av Energimyndigheten (STEM) och industrin och drivs inom MinFo.  

 

 - Ett projekt är riktat mot Krossteknik för produktion av fina ballastfraktioner till betong med 

målsättningen att öka förståelsen om kornformsgenerering i fina fraktioner i mikrometerområdet 

under 500-250 μm. Avsikten är att ge ballastproducenterna kunskap att välja krossutrustning. Ett 

utvecklingsarbete har genomförts kring krossmodeller främst inriktat mot sk VSI-krossar (Vertical 

shaft impactor). Arbetet är slutfört och slutrapportering pågår. Modellutvecklingsarbetet har syftat 
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till att ge förslag till maskinförbättringar, såsom alternativa geometrier, ändrade bladvinklar etc. 

Samverkan med STEM-projektet har skett genom att krossförsök genomförs hos Sandvik i en VSI 

kross på ett antal utvalda bergmaterial. Målet är att lyfta kvaliteten för ett antal medelgoda graniter, 

ev. även ett eller fler av de som klassas ha lägre kvalitet. Förbättringsåtgärderna har riktats mot 

kornform, storleksfördelning och att bedöma möjligheterna att påverka mängden flakiga 

glimmerpartiklar i vissa specifika fraktioner.  

Baserat på DEM metodiken (Diskret Element Metod) har:  

 En sönderdelningsmodell utvecklats 

 En post-process program skrivits för vidareanalys av rådata från EDEM 

 En unik materialkalibreringsrigg för bestämning av DEM-parametrar konstruerats. 

Försöken visar att en ökning av partikelhastigheten ut ur rotorn ger en förbättring av kornformen 

ner till ca 0, 250 mm.  

Återstående frågor är: 

 Hur påverkas anrikning av glimmer i olika fraktioner av partikelhastigheten ? 

 Hur förändras kvaliteten för 0-0,250 mm fraktion kört vid olika hastigheter om glimmer 

avlägsnats   med vindsikt m.m. 

Slutrapporten kommer i början av 2010. 

 

 - Det andra projektet rör Torr klassering och syftar till att ge grundläggande och detaljerad 

förståelse för vindsiktars funktion, användning och utformning. Under våren 2009 har styrgruppen 

beviljat en ansökan om revidering av projekt plan och tidplan. Projektet har starkt försenats. 

Rekrytering av lämplig doktorand har inte kunnat slutföras förrän våren 2009. Revideringarna 

innebär en omplanering i tiden av de olika aktiviteterna. Inga aktiviteter har uteslutits. Projektet är 

utformat och planerat som ett forskningsprojekt som resulterar i en licentiatexamen(30 mån). 

Arbetet i projektet består av ett antal delmoment, av vilka industrin involveras i flera steg. Provning 

med Sandviks vindsikt av intercirkulerande typ har utförts vid en Skanska anläggning med goda 

resultat. Resultat tyder på att med en tillräckligt torr matning, så bör man kunna ligga inom 

naturgrus storleksintervallet. Provtagningar samt koppling med CFD och DEM beräkningar behöver 

utföras. Försök planeras längre fram med vindsiktar av t.ex. Buell-typ.  

 

Delområdet Modellering, optimering av produktionsprocessen  
Två doktorandprojekt pågår vid Chalmers: 

 - I doktorandprojektet Realtidsoptimering av krossanläggningar avlade doktoranden E Hulthén 

licentiatexamen februari 2008. I projektet har redan utvecklats en sensor som utgör ett billigt 

alternativ till bandvåg, vilken baseras på effektmätning av starkt lutande transportband. Hård- och 

mjukvaror har tagits fram som medger en styrning i realtid via Internet. Arbetet utförs i nära 

samarbete med bergmaterialföretag och leverantörer. Testutrustning finns installerad i 2 täkter hos 

bolaget Jehander och i NCCs bergtäkt Glimmingen, Uddevalla. Det pågående forskningsarbetet 

riktas mot en vidareutveckling av mjukvaran och fortsatt utvärdering av styrparametrar som varvtal 

och spalt.  Modeller för styrning av krossprocessen via en reglering av krossens spalt och varvtal 

har utvecklats. Under 2009 pågår utvärderingstester i Glimmingen anläggningen av de utvecklade 

styrmodellerna. Varvtalsreglering av konkrossar är ett banbrytande koncept i likhet med 

varvtalsreglering av kvarnar och slurrypumpar som har använts inom gruvindustrin sedan 1980-

talet. Allt tyder på att en ökning på 10 % av önskade sorteringar är möjlig. Försök att styra två 

parametrar samtidigt planeras. Förbättring görs av gränssnitt och användarvänligheten hos det 

Internetbaserade styrsystemet. Doktorsexamen planeras i slutet av 2010.  

 

 - I doktorandprojektet Optimal fragmentering genom krossning är syftet är att ta fram ett optimalt 

tillvägagångssätt för krossning av olika bergmaterial, beroende på deras fragmenteringsegenskaper 

och krossproduktens kvalitetskrav. Det innebär att man optimerar antal krossteg, kompressionsgrad 

i varje steg, med avseende på materialutnyttjande, kraftminimering eller energiförbrukning. Detta 
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kan bidra till utvecklingen av en helt ny typ av maskiner. Nu pågår utveckling av i första hand 

dagens befintliga sönderdelningsmodeller. Flertalet material har under projektets gång 

karakteriserats enligt etablerad metodik. Under 2008 genomfördes produktutbytesoptimeringar, 

energiminimerande optimeringar samt tryckspiksminimerande optimeringar för gnejs, diabas och 

marmor. Resultaten från de två första kategorierna av optimeringar tyder på att lägre kompressioner 

än vad som tillämpas i befintliga krossar borde användas för att uppnå optimalt resultat. 

Valideringsförsök har genomförts för optimeringarna som gjorts på gnejs och diabas. Laboratorie- 

som fältförsök har genomförts i Sandviks testanläggning. Under 2009 har arbetet fortsatt enligt plan 

med att utvidga studien till fler material. Sönderdelningsmekanismen har studerats med hjälp av 

DEM-simuleringar och fler kompressionsförsök. Doktoranden Elisabeth Lee avlade lic. examen 4 

december 2009. 

 

 - Ett projekt genomförs av Luleå tekniska universitet, centrumbildningen Process IT. Syftet är att 

utvärdera ett Bildanalyssystem (3D mätsystem) som utvecklats för bestämning av partikelstorlek 

on-line på transportband. Under 2009 har en testinstallation har gjorts vid Nordkalks 

Storugnsanläggning på Gotland. I samband med en lastning av en båt gjordes mätningar där 3D 

data insamlades på utlastningsbandet på två separata fraktioner, 20‐40mm and 40‐70mm. En 

slutrapport har lämnats i juni över den första delen av arbetet. Analysen av data visar att det är 

möjligt att detektera och spåra förändringar i inkommande storlek. Testinstallationen visar också att 

hårdvaran fungerar, att systemet kan skilja mellan ickeöverlappade styckefall från överlappade 

styckefall. All analys baserades på icke‐överlappade styckefall. Data visar att bildanalysmetoden 

stämmer relativt väl med siktanalysen, även om andelen fint underskattas. All hårdvara för en 

permanent installation är konstruerad och skulle installeras i Storugns under hösten. Den 

ekonomiska krisen har dock påverkat projektets slutfas. Den avslutande sikt- och kalibreringen av 

mätsystemet har kunnat genomföras först hösten 2009. För att kunna använda resultaten från steg I 

av projektet för kvalitetskontroll eller processtyrning krävs ytterligare analyser, varför ett andra steg 

av projektet har rekommenderats av projektledaren. Målsättningen är att även kunna introducera 

bildanalystekniken på transportband i bergmaterialindustrin. 

 

Delområdet Transporter och logistik  

Sandvik M&C förstudie rörande Interna transporter i täkter är avslutad. Förstudien 

slutrapporterades januari 2009. I projektet har man undersökt en befintlig modell och kartlagt vad 

för typ av information som kan genereras med hjälp av den. Under förstudien har det praktiska 

arbetet i täkt genomförts med två examensarbetare från Linköpings tekniska högskola. Arbetet har 

fokuserat på den del av transporterna som rör intern förflyttning av färdiga eller halvfärdiga 

produkter samt assistans vid utlastning. Arbetet har både en praktisk del i form av studier i täkt samt 

en teoridel med studier av befintliga metoder. Fn. finns från Sandvik M & C ingen plan för ett 

uppföljande projekt. Rekommendationen är att uppföljning bör ske inför ett framtida MinBaS – 

program. 

 

4.2 Programområde 2 Produktutveckling 
Den ackumulerade kostnadsomfattningen per  31 december 2009 är 7,2 Mkr varav industrins egna 

insatser utgör 4,0 Mkr eller 55,5 %. Industrin via Swerock finansierar med kontanta medel ett nytt 

forskningsprojekt rörande krympning i betong med krossballast. Avsatta MinBaS-medel till område 

2 är ackumulerat vid årets slut 3,2 Mkr.  

 

Under 2007-2008 tilldelades MinBaS-medel till nio fleråriga delprojekt. Ett flerårigt projekt och två 

förstudier som finansierats helt av industrin har avslutats under första halvåret 2009. Två förstudier 

inom projektområdet Fastläggning av CO2 som finansieras av industrin har också inkluderats. Ett 

nytt projekt  ”Brända kalkprodukter ” har påbörjats hösten 2009 med Nordkalk och SSAB och 

MeFoS som deltagare. Vid årets slut pågår 10 delprojekt inom område 2. 
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 Delområdet Nya användningsområden för MinBaS branschernas material   

- Projektsamarbetet med Värmeforsks Askprogram 2006-2008, som finansierats av MinFo, har 

syftat till allmän bevakning och att öka medlemmarnas möjligheter att kunna samverka i 

projektarbeten där restmaterial används i nya applikationsområden. Projektet är avslutat. En 

slutrapport har lämnats 2009 från MinFo till styrgruppen. Arbetet inom Värmeforsks Askprogram 

har bedrivits inom fyra programområden; Miljö och kemi, Återföring till skog och mark, Geoteknik 

och Deponier och ett drygt 40-tal projekt har beviljats medel. I slutrapporten återfinns projektlistor 

och sammanfattningar för alla utkomna rapporter. Alla rapporter och sammanfattningar publiceras 

på internet www.askprogrammet.com. På programmets hemsida finns också en Databas över 

restaskor. Intressenterna bakom Värmeforsks Askprogram har startat en ny programetapp för tiden 

2009-2011. MinFo har beslutat att inte delta i denna etapp. 

 

 - Vid KTH, Mark och Vattenteknik bedrivs ett projekt för Småskalig avloppsrening med 

mineraliska filter.  Syftet är att belysa olika filtermaterials avskiljningsförmåga samt 

växttillgängligheten avseende fosfor. Projektet är inriktat mot ett fältförsök. I ett mobilt 

laboratorium i anslutning till enskilda avlopp från flera fastigheter skall studeras olika system med 

relevanta filtermaterial för att jämföra olika systems reningskapacitet under ett och ett halvt år. 

Fältförsöket har försenats, då problem uppstått vid den ursprungligen utsedda provplatsen. Under 

2009 har beslutats om byte av provplats. All försöksutrustning har installerats vid nya provplatsen 

och försökskampanjen har pågått under hösten. Material som ingår i försöket är Filtra P (Nordkalk 

Oyj Abp), hyttsand (SSAB Merox AB), wollastonit (Aros Mineral AB) samt Polonite (Bioptech 

AB).  

 

Under 2009 har genomförts materialkarakterisering och andra mätarbeten. Genomförandeplanen har 

förändrats så att försökskampanjtiden blir kortare. Bedömningen är dock att resultaten ändå kan bli 

lika värdefulla, även om belastningen på filtren kan behöva bli lite högre än ursprungligen planerat. 

En ny partner FANN VA-Teknik har anslutits till projektet. De bidrar genom leverans av en 

biobädd. Projektet har beviljats ett tilläggsanslag under 2009 pga. av ökade kostnader för 

analysering och byte av provplats. En första utvärdering av försöket kommer att göras vid årsskiftet 

2009/2010. 

 

Materialens förmåga att avskilja fosfatfosfor och genomsnittlig fosforkoncentration efter filtrering 

av 542 liter avloppsvatten (motsv. ca 136 bäddvolymer) under tre månader har visat på lovande 

resultat med Filtra P (kalcit och gips) och Polonite. Hyttsand och wollastonit bröt igenom efter ca 

250 liter behandlad volym, vilket betyder att de inte avskiljer fosfor nämnvärt efter detta. Polonite 

och Filtra P har fortfarande god avskiljningsförmåga efter behandling med 542 liter, men båda 

materialen uppvisar tydliga tendenser till P-genombrott. Försöket har hittills genomförs under 

mycket ”tuffa” förhållanden med hög, daglig hydraulisk belastning och med ett avloppsvatten med 

högt BOD. Trots detta uppvisar Filtra P och Polonite lovande resultat för P-avskiljning, dock med 

vissa problem med igensättning. 

 

 - Kalk- och cementproducenterna i MinFo har deltagit i en av Energimyndigheten utsedd styrgrupp 

för planering av ett nytt utvecklingsprogram rörande Carbon Capture and Storage – CCS, vilket 

startat juni 2009 och pågår till 2011. I samband med planeringsarbetet startades år 2008 två 

förstudier med Elforsk som samordnare. Studierna, som avslutats under våren 2009, har finansierats 

helt av industrin och avrapporterats som egeninsats inom MinBaS programmets projekt 

Fastläggning av CO2 med mineral.  

 

http://www.askprogrammet.com/


Årsrapport 2009 MinBaS II programmet 

20 

 

 - Den ena studien utförd av SGU rör Lagring i geologiska formationer i Östersjön och Danmark. 

MinFo har distribuerat slutrapport av förstudien som en MinBaS-rapport innehållande en 

sammanfattning och SGU:s slutrapport.  

 

 - Den andra förstudien rör den svenska implementeringen av CCS-direktivet. Det viktigaste 

resultatet av denna förstudie är en frågelista som ställts samman med synpunkter från olika 

industribranscher att beakta vid den svenska implementeringen.Det föreslås också att 

Miljödepartementet tillsätter en referensgrupp från industrin, när man börjar arbeta med 

implementeringen av CCS-direktivet i svensk lagstiftning.  

 

MinFo har sedan hösten 2009 deltagit  i ett ELFORSK driven CCS-program som bl a behandlar  

system för uppsamling och lagring av CO2 i gelogiska formationer i Östersjön samt  

implementeringen av EU:s direktiv kring CCS  i svensk lagstiftning. Under CCS programmets Etap 

1  tas bl.a. fram en forskningsplan för kommande forskning. I programmet som samordnas av 

ELFORSK ingår tre MinFo och tre medlemsföretag Cementa AB, Nordkalk Oy Abp och SMA 

Mineral samt flera energintensiva företag som SSAB, LKAB, Vattenfall, Fortum, EON och Preem. 

 

 - Cementa driver projektet Dränerande markstensbeläggningar för förbättrad miljö med 

övergripande syfte att i samarbete med kommunerna, tillverkare av prefabricerade 

betongbeläggningar och bindemedelsleverantörer utreda miljöpotential och konstruktions metodik 

för dränerande markstensbeläggningar. En förutsättning för överbyggnader med dränerande 

markstensbeläggningar är utveckling av ballastmaterial för öppna och dränerande 

överbyggnadslager med bibehållen bärighet. Projektet har försenats inledningsvis. Under våren 

2009 har styrgruppen beviljat en revidering av projektplanen och budgeten. I ursprunglig 

projektplan ingick utredningar samt etablerande av demonstrationsprojekt i kommunal regi. Under 

2009 har externa konsulter anlitats för marknadsanalys och erfarenhets och litteraturstudier(Sweco 

och VTI). Dessa avslutades sommaren 2009.  

 

Den internationella litteraturinventeringen visar att utvecklingen av nya ballastmaterial och 

överbyggnads-konstruktioner kommit avsevärt längre än förväntat. Projektgruppen har därför 

beviljats möjlighet att omfördela resurser till områdena som Anvisningar samt Kommunikation. 

Under rådande konjunkturläge har två av projektets konsortiedeltagare meddelat att man avstår från 

deltagande. Detta har medfört att avslutande demoprojekt lyfts ur liggande projektplan och ges 

status som fristående uppföljningsprojekt utanför ramen för MinBaS-programmet. 

Uppföljningsprojektet finansieras i sin helhet av branschen. MinBaS-anslaget till projektet har 

därför reducerats och reserverade medel återförts till programområdet.  

 

Fas två av marknadsanalysen presenteras i januari 2010. Rundringning till större företag och 

exploatörer har visat att endast få aktörer har kunskap inom området. När man får möjligheterna 

förklarat för sig visar endast få aktörer något större intresse utifrån att man känner sig låsta av 

”kritiska” faktorer såsom ytans jämnhet och bärighet. Funderingar på att sektionera ytan i tex 

parkering, gångstråk, plantering och övrigt där ”övrigt” skulle kunna utgöras av dränerande 

markstensbeläggningar görs inte. Många av exploatörerna överlämnar samtliga funderingar förutan 

”att kunna slussa så många personer som möjligt in i köpcentret” till externt anlitade projektörer. 

 

Inom område 2 pågår tre projekt rörande beständigheten hos betong baserad på krossballast.  

 – Ett rör Krympning där målsättningen är att kartlägga påverkan på krympning vid övergång till 

krossad ballast och att ta fram en modell/metodik som tar hänsyn till ballastens eventuella inverkan 

på krympning. Under våren har önskemål kommit från projektutföraren (LTU, Emborg) att arbetet 

inom detta MinBaS-projektet samordnas med ett nordiskt forskningsprojekt kallat Crack Free Con. 
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Motivet är att man därmed får ökade resurser för studier av krympning i betong. MinBaS-projektet 

genomförs som planerat.  

 

Projektet avgränsas till att undersöka förändring av egenskaper vid övergång till krossballast och 

hur detta kan modelleras.  

Projektet tillför branschen följande direkt nytta: 

 Säkerställande huruvida krympning förändras vid övergång till krossballast 

 Säkerställande hur krympning varierar med olika typer av ballast 

 Säkerställande av tillförlitliga krympprestanda hos betong. 

Den planering av provningsmatris som skulle göras i augusti 2009 i samordning med övriga projekt 

inom MinBaS/STEM har försenats.  Krympförsök skall startas i februari 2010, då provkroppar 

gjuts, sedan ligger dessa i klimatrum och krympförloppet mäts. Mätningar av krympning kommer 

att vara klar i oktober 2010. 

Rekommendationer mm utarbetas enligt plan till december 2010. 

 

- Det andra projektet rör Frostbeständighet (Cementa AB utförare). Målsättningen är att klarlägga 

om krossad ballast ger en annan frostbeständighet än naturgrus och att studera vilka egenskaper 

som mest inverkar på luftporbildningen och vad kan man göra för att förbättra frostbeständigheten. 

En litteraturstudie är inledd och detaljplanering av försöken är påbörjad. Karakteriseringen av 

krossgrus från ett 20-tal bergtäkter inom STEM-projektet blev färdig först under våren 2009. Den 

ligger till grund för urval av vilka krossander som skall ingå i studien. Projektet samordnas med 

projekten Alkali-silika beständighet och Krympning. Urvalet krossad betongballast som skulle 

göras i samverkan med övriga betongprojekt sommaren 2009 har försenats. I februari 2010 gjuts 

provbalkar vid Cementa Researchs laboratorium och provkroppar tillverkas för frost- och 

krympningsstudier. Efter de första cyklerna (7 dygn) är tendensen att samtliga betonger kommer att 

klara frostbeständigheten. Testet pågår i 56 cykler.  Frostprovningen tar 3 månader att genomföra. 

Tidplanen har reviderats och slutrapporten levereras i juni 2010. 

 

 - Det tredje projektet rör Alkali-silika reaktioner (CBI Betonginstitutet utförare) och syftar till att få 

klarlagt vilka förändringar som sker i porlösningarna och om detta ökar risken för ASR. Projektet 

har påbörjat litteraturstudier och försöksplanering. Under sommaren har prover tagits fram och 

provkroppar tillverkats. Projektledaren ingår i en RILEM kommitté (och har deltagit i ett möte) som 

behandlar ASR. De behandlar som en speciell punkt effekten av elementutbyte i krossballast. 

Arbetet kommer att ingå som en del av arbetet inom denna RILEM kommitté. Försöken kommer nu 

att genomföras på rena mineral, då det är mekanismen man är ute efter. Rapport för projektet 

utarbetas inom ramen för arbetet i RILEM kommittén .  

 

Prov av filler från 8 krossberg (inklusive kalkstensballast) med olika sammansättning har tagits 

fram. Dessutom har 5 olika rena mineral för att se på mineralaspekten specifikt. Provkroppar har 

tillverkats och porpressningsutrustningen håller på att renoveras.  

 

I steg 1 tillverkas mikrobruksprismor som 28 och 100 dygn efter tillverkning utsätts för 

porpressning. Porvätskorna analyseras kemiskt för att få fram variation och ge en kemisk bakgrund. 

Detta är även, förutom när det gäller ASR, en generellt viktig information. I steg 2 tillverkas 

bruksprismor som utsätts för 1 molar NaOH vid 80º. Detta ger inte specifik information om 

förändringar i porlösningarna utan om hur reaktiv bergarten är. I Steg 3 tillverkas betongprismor 

som utsätts för fukt och hålls vid 39ºC under 1 år. Detta är den mest tillförlitliga metoden. 

Dessutom gör en litteraturstudie om granits och granitgnejs alkalireaktivitet speciellt med avseende 

på dess finmaterial. Resultaten hittills visar på att filler från krossberg medför ingen extra risk för 

alkali-silika reaktion. Arbetet kommer att avslutas med en rapport i slutet av 2010. 
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 - Styrgruppen har under 2009 stått kvar vid beslutet att projekt 2.1.2 Deponibyggande kvarstår för 

uppföljning av teknikområdet. Inget konkret projektförslag har inkommit. MinFo har under våren 

2009 distribuerat en rapport från Värmeforsks Askprogram som rör deponitäckning. Rapport 1097 

Alternativa konstruktionsmaterial på deponier – vägledning.  

 

Delområde Utveckling av industrimineralbaserade produkter  

- Under våren 2009 har ett nytt projekt startats rörande Partikelteknologi - Utveckling av 

separationsprocesser för restmaterial från industrimineral och ballastproduktion (Projektledare 

Dr. Mia Tossavainen) Syftet är att genom karaktärisering av restmaterialen och på basis av en 

marknadsundersökning och de potentiella marknadernas produktkrav inventera lämpliga 

separationsmetoder och föreslå lämpligaste metoder för upparbetning till säljbara produkter ur 

utvalda restmaterial från bergmaterial- och industrimineralproduktionen. Partikelegenskaper skall 

utvärderas och förslag ges till vilka produkter som kan utvinnas och på vilket sätt. Följande 

restmaterial ingår: Nordkalk: Filterstoft från roterugnen i Köping, SMA Minerals: Olika kvaliteter 

uppstartskalk samt filterstoft från Rättvik, NCC Roads: Finfraktionen från vindsiktning, 0 – 2 mm, 

från anläggningen i Stenugnsund. Under 2009 har ett omfattande planeringsarbete utförts för uttag 

av prov för karakterisering av restprodukterna.  

 

Provtagningsscheman och analysbehov har kartlagts av konsulten vid besök hos företagen. Besök 

har även gjorts hos MinFo för att samla dokumentation för litteraturstudier. Den inledande 

karaktäriseringen; partikelegenskaper, mineralogi och kemi, är i stort sett utförda. De har i första 

hand utförts hos deltagande företag och därefter kompletterande analyser hos externa lab. Fortsatta 

tester är beroende av vilka applikationsområden som är intressanta att arbeta vidare med. 

Inventering av applikationsområden, har haft högsta prioritet under hösten. Det handlar både om 

traditionella/befintliga områden som nya. För bergfines är jordförbättring ett område som inte är 

särskilt undersökt eller utvecklat i Sverige, men som bedöms ha potential. Forskningssamarbete 

med lämplig partner, t.ex. SLU undersöks. Ett sätt att göra produkter av den kasserade 

uppstartskalken kan vara att separera finfraktionen för användning som snabbkalk. Den grovkorniga 

delen (huvudandelen av materialet) kan därefter användas som ett filter för bl.a. höjning av pH och 

hårdhet. Den mycket finkorniga filterkalken är svår att hantera (damning). Brikettering är ett sätt att 

förbättra hanterbarheten och materialet får då även en långsammare upplösning/kalkningseffekt.  

 

Start- och stoppkalken är provtagen och delproverna analyserade vilket ger en bra beskrivning av 

förändringen av kalkens egenskaper. Ett representativt prov är tumlat (Minpro) med olika 

energiinsatser och två fraktioner analyserade på kemi. Syfte – avskilja bränt och obränt. Resultatet 

sammanställs, utvärderas och rapporteras. Filterkalken undersöks för användning som 

klinkermaterial i Skövde. Cementa, Malmö, har utifrån kemianalys beräknat och godkänt som 

råmaterial. En del kompletterande analyser har utförts. Nu undersöks om det går att tillsätta vid 

inloppet, ev. som brikett/granul.  

 

Stenmjölet (mellanfraktion) är testas med magnetseparation. Syfte – att vid behov minska 

glimmerinnehåll för användning som betongballast. Förutom glimmer avskiljs förmodligen en del 

mörka silikater i magnetfraktionen. Mag, omag, och mellanprodukt vid högsta varvtal analyseras på 

mineralogi. Resultaten sammanställs och utvärderas. VSI inverkan på glimmerinnehållet skall 

undersökas genom partikelräkning på Väglab. Syfte – bestämning av de-laminering av glimmern. 

 

Inventering av olika applikationer (Delrapport 1 - publ. i mars 2010) samt karaktäriseringen av 

materialen har resulterat i att intressanta områden att se vidare på har identifierats och granskats 

kontinuerligt.  Arbetet är nu inriktat på upparbetning för de mest intressanta områden. 
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Projektet har beviljats förlängd tid och är nu planerat att slutrapporteras 2010-10-31. Arbetet med 

fram för allt karaktäriseringen, har krävt mer arbetstid än planerat, och i dagsläget bedöms det 

behövas ett bidragstillskott 2010.  Fortsatt arbete - karaktäriseringen av materialen skall rapporteras 

senare under 2010 (Delrapport 2).  Arbetet med behov av upparbetning för intressanta områden 

fortsätter. Arbetsgruppsmöte för diskussion om Delrapport 1, fortsättning och 

begränsning/avslutning av projektet planeras i april. 

 

- NCC Roads projekt Aktiva filler i asfaltbeläggningar har som syfte att undersöka och kvantifiera 

inverkan av olika typer och halter av vidhäftningsförbättrande mineraliska filler på beständighet hos 

asfaltmastix mätt enligt vändskaksmetoden. Effekten av olika typer portlandcement samt s.k. 

filterkalk eller CKD (cement kiln dust) studeras. Projektet samfinansieras av NCC, Cementa och 

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF), vilka också ingår i projektets arbetsgrupp. Vad 

avser provning är huvuddelen av arbetet i provschemat genomfört juni 2009. Det återstår 

kompletterande provning samt extern provning vid KTH. I princip är alla laboratorieprovningar 

utförda. KTH skall göra om ett antal försök. Analysarbetet är slutfört. Litteraturstudier sker 

kontinuerligt men huvudinsatsen sker under senare delen av projektet i samband med 

dokumentation och publicering. Projektet ligger väl i takt med tidplanen och slutrapporteras under 

2010.  

 

 - Våren 2009 har ett tidigare beviljat projekt som rör produktutveckling kring vanadinfyndigheten 

Sumåssjön på projektledaren Sv. Vanadins önskan borttagits ur MinBaS II-programmet, då 

projektet inte kommer att hinna genomföras inom programtiden.  

 

 - Hösten 2009 har ett nytt projekt startats med Sverea MEFOS som projektutförare tillsammans 

med Nordkalk AB och SSAB Strip Products. Detta är ett produktutvecklingsprojekt riktat mot den 

metallurgiska industrin som är en viktig marknad för brända kalkprodukter. Målsättningen är att 

genom en utveckla nya börvärden för driftsparametrar för schaktugn kunna anpassa ugnsdriften till 

råmaterialet och därigenom kunna säkerställa produktionen av högkvalitativa kalkprodukter. En 

förberedande studie har utförts. Mefos har arbetat på en flödesbalans över schaktugnen i syfte att 

studera hur olika inställningar på flamtemperatur, flöden, tryck och temperaturer påverkar 

gassammansättningen i ugnen. 

 Arbetsgruppens deltagare har letat i litteraturen efter metoder att påverka och mäta hållfasthet, 

svavelhalt och reaktivitet på den brända kalken. 

 Mefos och Nordkalk har identifierat en hållfasthetsmetod (Shatter test) som kan användas för att 

mäta den brända kalkproduktens hållfasthet. Denna metod kommer att användas vid kommande 

driftförsök. 

 Nordkalk har utfört SEM-arbete för att studera mineralogin på kalkstenen. 

 Mefos och Nordkalk har identifierat kylluftflödet i schaktugnen och luftfaktorn vid 

förbränningen av koksgasen i ugnen som två stycken parametrar som skulle vara önskvärda att 

undersöka för att kunna utveckla den brända kalkprodukten. 

 

Projektarbetet är indelat i 4 delsteg innefattande ett antal försökskampanjer som genomförs 1:a 

halvåret 2010 och en slutrapporteringsfas. Som referensanläggning används Nordkalks kalkugn i 

Luleå. Projektet slutrapporteras 2010-12-31.  

 

Delområde Europastandardisering  
Under våren 2009 har styrgruppen beviljat revideringar av såväl projektplaner som tidplaner för de 

två delprojekten som leds av SBMI, då arbetet starkt försenats på EU-nivå.  

 - Ett projekt rör EU-standardisering. av ballastprodukter– Implementering efter 5-års översyn av 

produktstandarder. Arbetet syftar till att medverkan vid framtagning av modifierade/nya 

standarder, ta fram info/utbildningspaket och nationella bilagor inkl översättning av prioriterade 
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standarder och genomföra en utbildningsinsats riktad till branschens personal, beställare, kunder 

och projekteringskonsulter.  

 

En 5 års översyn av produktstandarder har skett under 2007-2009. Revideringen av projektplanen 

innebär att förslagen till de nya produktstandarderna nu utarbetas huvudsakligen inom CEN/TC 

154, även arbetet med Farliga ämnen för ballastprodukter, se projekt nedan. Totalbudgeten är den 

samma som tidigare men fördelningen mellan de olika momenten i genomförandet är något 

förändrad. Flera ändringar har tillkommit. En ny standard Produktionskontroll. Ett antal möten 

genomförs i arbetsgrupper på Europanivå. Modifierade förslag till produktstandarder har behandlats 

på CEN/TC 154 möte i Delft i september 2009: 

 

 Reviderade produktstandarder för ballast till betong (EN 12620), ballast till asfalt (EN 

13043), ballast till murbruk (EN 13139) och obunden ballast (EN 13242) kommer att 

skickas ut på UAP (Unique Acceptence Procedure) under våren 2010. Detta 

snabbremissförfarande betyder att tekniska invändningar inte kommer att beaktas. 

Revideringen avser främst ’harmonisering’ av kategorier och struktur. Avsnitten 

”Produktionskontroll”  och  ”Utvärdering av  överensstämmelse”  rycks ut och kommer att 

behandlas i en särskild standard.   

 De reviderade produktstandarden för järnvägsballast (EN 13450) och vattenbyggnadsste  

(EN 13383) kommer däremot att skickas på ’CEN Enquiry’ under 2010. 

 

 Farliga ämnen Ett långt gånget förslag till tillägg till mandatet för ballast har behandlats 

inom kommissionen under hösten 2009. Det innebär att ”Farliga ämnen”  kan komma att 

behandlas inom ramen för tekniska kommittén  CEN/TC 154 Aggregates (ballaststandarder) 

och ej inom kommittén CEN/TC 351 ”Dangerous substances” 

 ASR-frågan.: Det föreslagna samarbetet kring Alkali-silika reaktivitet i betongen, där 

tekniska kommittéer för cement, betong och bergmaterial har ännu ej kommit till stånd. Det 

innebär att berörda branscher kan inte enas kring en provningsmetod för alkalireaktivitet i 

betongen.  

Implementering av de nya standarderna kommer att kunna påbörjas efter att standarderna har 

fastställts av medlemstater – förhoppningsvis under sommaren-hösten 2010. Implementering av de 

nya standarderna bör kunna påbörjas parallellt under första halvåret 2010. 

 

 - Det andra projektet rör EU-standardisering av ballastprodukter – Farliga ämnen. Syftet att följa 

upp/bevaka framtagning av de nya provningsmetoderna och att implementera tillkommande nya 

provningsmetoder inom bergmaterialindustrin och hos dess kunder för EU-standarderna rörande 

Farliga ämnen. Under 2008 konstateras en stor fördröjning i kommitténs arbete. Beslut togs att 

arbetet med Farliga ämnen för ballastprodukter skall utföras inom CEN/TC 154 Aggregates.  

Den reviderade planen innebär att framtagning av info/utbildningspaket och nationella bilagor inkl 

översättning av prioriterade standarder – kommer att utföras inom MinBaS projektet ”5 års översyn/ 

produkstandarder”.   

 

Inom projekt Farliga ämnen och CEN/TC 351 kommer främst området Strålning i inomhusmiljö att 

aktivt bevakas. De andra frågor kommer att hanteras inom projektet för ballaststandarder (se ovan). 

Projektledaren har deltagit i arbetsgrupp inom CEN/TC 351 Dangerous Substances - Radiation, vars 

första möte hållits under hösten efter 1 års fördröjning. På grund av detta sänks projektets totala 

budget i förhållande till ursprunglig plan och det beviljade MinBaS-anslaget till projektet har 

reducerats. Implementeringsinsatser planeras till hösten 2010. 
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4.3 Programområde 3 Miljö - Hållbar utveckling 
Den ackumulerade kostnadsomfattningen per  31 december 2009 är 4,6 Mkr varav industrins egna 

insatser utgör 3,2 Mkr eller 69,3%. Avsatta MinBaS-medel till område 3 tom 2009-12-31 uppgår 

ackumulerat till 1,4 Mkr.  

 

Ett förprojekt avslutades under 2008 inom området Miljöpåverkan från anläggningar och har 

slutrapporterats första kvartalet 2009. Detaljplanering av övriga projekt har under tiden 2007-2008 

genomförts av industrin som egeninsats. Under våren 2009 har ett stort antal projekt startats, då 

planeringsarbetet nu resulterat i ansökningar, vilka beviljats. 

 Fn. pågår inom området totalt åtta fleråriga projekt.  

Styrgruppen har framfört önskemål om en utökning av medelstilldelningen till programområde 3 

med anledning av den stora mängden projektansökningar. MinBaS ABs styrelse har efter samråd 

med styrgrupperna Omr 1 – 3 beslutat att omfördela 200 + 200 kkr till Område 3.  
 

Delområdet Miljöpåverkan från anläggningar  
 - Förstudien Miljöpåverkan från anläggningar  (utförare Monika Kontturi, NCC Teknik) slutfördes 

2008. Rapporten har bearbetats vidare av styrgruppen och slutrapporten utkom första kvartalet 

2009.  State- of the art” rapporten är en sammanställning kring de utvalda miljöparametrarna Buller 

och Vibrationer inkl. luftstötvågen samt mätmetodiker och tillämpningen vid tillståndsärenden. 

Pågående och genomförda utvecklingsarbeten inom området i andra länder har dokumenterats. I 

sammanställningen finns identifierat olika myndigheter som berörs av frågorna och förslag lämnas 

till möjliga samarbetsprojekt mellan dessa och industrin. Diffus damning liksom Bortledande av 

vatten finns med i dokumentationen. Beslut har tagits om att fortsatt arbeta inom områdena Buller 

samt Vibrationer och luftstötvåg. Arbetsgrupper har tillsatts, som under 2009 arbetat fram planerna 

för fortsatta projekt, se nedan. 

 

 - Vid SBMI har genomförts projektet Precisering av kraven på täktansökan, vars syfte är att skapa 

en mer enhetlig bild av vilka krav som bör ställas på en komplett täktansökan och att via utbildning 

sprida kunskap om de krav som bör gälla till nytillträdande MPD-ordförande, täkthandläggare och 

kommunala handläggare vid planeringskontor och miljö- och hälsoskyddskontor. Målsättningen är 

att knyta projektarbetet till framtagningen av en Täkthandbok; ett projekt som bedrivs inom SBMI i 

samverkan med tillståndsbeviljande myndigheter. Långsiktigt är målet att alla som på något sätt 

kommer i kontakt med prövning av täktansökningar ska kunna få god vägledning i vad en sådan bör 

innehålla och i vilken ordning den bör skrivas. Under våren 2009 har synpunkterna insamlats och 

arbetet med ett utbildningspaket startats.  

 

Projektet har delrapporteras i form av dokumentet Grundkrav. Detta är en förkortad ”öppen” 

version av den sk Täkthandboken, vilken är förbehållen endast SBMI-medlemmar. Dokumentet 

Grundkrav ligger nu på SBMIs öppna hemsida. Den har presenterats för länsstyrelsens 

täkthandläggare för södra Sverige och MPD ordförandena under hösten. SBMI avsåg även att 

erbjuda branschens företag utbildning i slutet av 2009. För avrapporteringen av projektet inom 

MinBaS har styrgruppen önskat att en version av dokumentet Grundkrav utarbetas, där man 

redigerat bort hänsvisningarna till SBMI: s Täkthandbok och i stället komplettera texten med några 

fler detaljupplysningar, om man anser att det krävs. Vidare skall försök göras att precisera texten i 

Grundkrav i MinBaS – versionen, vilken även omfattar industrimineral och stenbranschen 

 

 - Under 2009 har ett nytt delprojekt Buller startats.(Utförare GeoPro AB). Syftet är att genomföra 

fördjupade studier inom området Buller, vilka identifierats i den tidigare State-of-the art studien. 

Nya riktlinjer för buller skall utarbetas på basis av resultat som framkommer i projektet. 

Resultat/rekommendationer från detta projekt skall inarbetas i den dokumentation som framkommer 
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i projekt Precisering av kraven på täktansökan. Under våren har tillsatt arbetsgrupp gjort en 

detaljplanering. Som första insats har en uppföljning av myndigheternas arbeten genomförts. Det 

framkom att Naturvårdsverket samtidigt under april 2009, när projektet startade, lämnat ett förslag 

till nya riktlinjer för buller på remiss. Remissen har besvarats av projektledaren via SFI AB. Då 

Naturvårdverket nu har nya riktvärden för buller på gång, innebär detta att MinBaS – projektet 

främst kan påverka genom att resultat/och rekommendationer inarbetas i den dokumentation som 

framkommer i projekt Precisering av kraven på täktansökan.  

 

I projektplanen ingår också en Fördjupningsenkät till industrin kring bullerfrågorna. 

Uppföljningsenkäten till industrin kring bullerfrågorna har genomförts. Statistisk bearbetning och 

redovisning av enkäterna pågår. Möte har skett med Naturvårdsverket under september. 

Naturvårdsverket ställde sig positiva till ett samarbete. Detta skall följas upp av projektets 

arbetsgrupp. SNV arbetar med sammanställning av remissunderslaget till allmänna råd och en 

handbok om externt industribuller. Vid översynen av den metodikhandbok som gick på remiss 

2005, men som inte formellt har antagits, planeras projektets arbetsgrupp att medverka. En 

arbetsgrupp skall tillsättas för utarbetandet av lämpliga och tydliga bullervillkor och uppföljning av 

översynen av metodikhandboken.  

Inventering av bullerbekämpningsmetoder sker kontinuerligt genom bl a kurser, seminarier, 

företags- och konsultkontakter m m.  

 

- Under 2009 har också ett delprojekt Vibrationer/Luftstötvåg startats med SBMI som 

projektsamordnare. Syftet är att genomföra fördjupade studier inom området 

Vibrationer/Luftstötvåg, vilka identifierats i den tidigare State-of-the art studien. Nya riktlinjer för 

Vibrationer/luftstötvåg skall utarbetas på basis av resultat som framkommer i projektet. 

Resultat/rekommendationer från även detta projekt skall inarbetas i den dokumentation som 

framkommer i projektet Precisering av kraven på täktansökan. I samband med att projektet startade 

har Rock Tech Centre (RTC) inviterat till deltagande i ett projekt initierat av gruvindustrin. Syftet 

med samarbetet i RTC konsortium är ”Framtagande av Guidelines/Rekommendationer avseende 

sprängningsinducerade vibrationer kontra mänsklig upplevelse”, där mätningar inomhus och 

psykosociala analyser ingår. Avsikten är att skapa en standard för mineralindustri ovan och under 

jord.  Nuvarande komfortstandard är inte avsedd för gruvindustri och täktverksamhet. Styrgruppen 

har ställt sig positivt till att ansluta MinBaS-projektet till ett utvidgat projekt med Rock Tech Centre 

som koordinatör och Nitro Consult som utförare. Förutsättningen är dock att de krav rörande 

projektinnehåll som ställts från MinBaS styrgrupp tillmötesgås. Detta medför en breddning av 

MinBaS - projektet med större resurser och bättre möjlighet att påverka myndigheterna. I Rock 

Tech konsortiet ingår: LKAB, Boliden Mineral AB, MinBaS/SBMI, Nordkalk AB, BEF, BeFo, 

Nitro Consult och Bergsprängningskommittén. 

 

Projektet drivs i två arbetsgrupper som omfattar två moment. WP 1 skall definiera en 

överföringsfaktor mellan inkommande vibration i bärande grundkonstruktion och bjälklag inomhus 

som täcker in de flesta normala byggnader. I WP1 ingår även mätning av luftstötvåg vid 

ovanjordssprängning. Kompletterande mätningar/utvärdering i gruvor och bergtäkter har utförts 

under hösten 2009 och kommer att fortsätta under första halvåret 2010. WP 2 skall ta fram 

Guidelines/Rekommendationer för behandling/värdering av spränginducerade vibrationer kontra 

mänsklig upplevelse. Man avser även att fram beräkning av nivåer i relation till ett antal faktorer. 

Förslaget till Guidelines tas fram under april-maj 2010. Fn pågår kompletterande urval av täkter 

från MinBaS-branscherna som skall delta med mätdata.  

 

- Under juni 2009 har ett nytt projekt rörande Undersökning av eventuella effekter av damning från 

täkter startats med Sand & Grus AB Jehander som projektledare och ProNatura, konsulter som 

utförare. Syftet med detta projekt är att genom olika typer av studier av växtligheten runt ett antal 
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täkter och mätningar generellt öka kunskapsunderlaget avseende effekter av damning från 

täktverksamhet. Målet med projektet är att avgöra om det som konsekvens av damm från 

täktverksamhet uppstår effekter på fältskiktsvegetation och/eller på den epifytiska moss- och 

lavfloran samt på vilket avstånd de eventuella effekterna märks. Eventuella effekter kommer även 

att värderas på relativ basis. Inledningsvis genomförs studier av två pilotfall, två befintliga 

bergtäkter av olika storlekar. Efter analys av pilotfallen genomförs liknande studier på preliminärt 4 

täkter till valda så att förutsättningarna (avstånd till dammkälla, skogstyper, vegetationstyper, 

geografisk spridning etc) varierar..Pilotfallsstudierna är genomförda. Två olika täkter har 

undersökts. Intill vardera täkten valdes ett delområde med en viss vegetationstyp ut så nära täkten 

som möjligt (100-200 meter) och nord till nordost om täkterna (förhärskande vindriktning är syd till 

sydväst). Som jämförelse valdes delområden ut med samma vegetationstyp under så likadana 

omständigheter som möjligt men på ett sådant avstånd att damning inte skulle kunna vara en 

påverkande faktor (ca 20-40 km från respektive täkt). I ena fallet undersöktes vegetation dominerad 

av skogsbingel (relativt hög kvävehalt och mark-pH) och i det andra vegetation dominerad av 

blåbärsris (relativt låg kvävehalt och mark-pH.  

 

Resultaten från pilotstudien visar att inga skillnader föreligger mellan undersökt vegetation nära en 

täkt och samma typ av vegetation på långt avstånd från en täkt vad gäller antal arter, kväve-index 

eller pH-index (se tabell 1, 2 och 3). Det eventuella damm som landar i vegetationen nära en täkt 

ger således ingen märkbar effekt på antal arter i vegetationen eller på kväve- och pH-index. Använd 

metod ger en mycket god statistisk precision vid beräkningar av konfidensintervall, men det finns 

skäl att att se över samplingsstorleken. En arbetsgrupp är tillsatt för projektet och nu pågår val av 4 

nya lämpliga täkter att studera.  

 

Delområdet Arbetsmiljö  
Ett projekt pågår som hittills genomförts med egna insatser från industrin. Syftet är att skapa 

underlag för förbättringar i arbetsmiljön genom ökad kunskap och ett vidgat samarbete mellan 

involverade organisationer och företag. Speciellt har prioriterats insatser inom området RCS = 

Respirabel Crystalline Silica mot bakgrund av den frivilliga överenskommelsen på EU-nivå mellan 

kommissionen, EU –branschorgani-sationerna och facken. Arbetsmiljöfrågorna hanteras i Sverige 

av arbetsgivarförbunden. Detta komplicerar bilden pga. av rapporteringskedjan i den frivilliga 

överenskommelsen går till de Europeiska bransch-förbunden, som UEPG, Eurorock m fl. Frågan 

bevakas vidare inom de svenska branschförbunden.  

Under året har styrgruppen rekommenderat att en Sammanställningsrapport - Internationell (främst 

EU) och nationell arbetsmiljölagstiftning och yrkeshygieniska gränsvärden rörande respirabel 

silika, buller och vibrationer, vilken skrivits av M Thomaeus på uppdrag av SSF ställs till 

styrgruppens förfogande som ett arbetsmaterial. Styrgruppen har fått materialet och utvärderar nu 

behovet av uppdatering.  

 

Delområde Efterbehandling  
 - Under våren 2009 har genomförts en första etapp av ett nytt projekt kallat Efterbehandling – 

Materialkarakt. – Positive List för restmaterial. Arbetet har utförts av SGU. Den övergripande 

målsättningen är att skapa ett samlat underlag för bedömning av MinBaS-branschernas restmaterial 

utgående från de definitioner och klassificeringsgränser som föreslagits i EU:s Gruvavfallsdirektiv. 

Syftet med den inledande etappen var att genom litteratursökningar och genomgång av SGU:s 

geokemiska databas se om dessa data täcker in direktivets krav på olika analyser, kombinera data 

från SGU:s olika resursdatabaser och geologiska karteringar med täktdatabasen för att identifiera 

eventuella områden som mindre lämpliga ur direktivsynpunkt samt ge förslag till fördjupade 

studier. SGU är klara med sitt projektarbete inom etapp 1 och har lämnat slutrapport per 30 juni 

2009.  
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I rapporten redogörs för vilka analyser man funnit i SGU:s litogeokemiska databas och utfallet vad 

avser svavel och spårelement. SGU rekommenderar att för att upprätta en nationell lista över 

bergarters totalinnehåll av olika ämnen borde denna baseras på bergarter som idag bryts av 

täktindustrin och inte upprättas på prover som i grunden insamlats och analyserats ur andra syften. 

Styrgruppen har ställt sig positiva till förslaget att industrin tar representativa prover från täkter i 

drift. Före provtagningar och analyseringsarbetet startas bör information kring gränsvärdena 

föreligga från Naturvårdsverket, dvs. om det är totalhalter som kommer att gälla som gränsvärden 

eller syralakbara halter.  

 

Under hösten 2009 har SGU presenterat förslag till en andra etapp av projektet. Provtagningen av 

det eventuella restmaterialet ombesörjs av täktansvariga, som också måste vara ansvariga för att rätt 

material provtas. Provtagningsmetodiken följer standard provtagningsregler i fallet med 

bergmateiralindustrin och 0-2mm fraktioner. För Stentäkter där restmaterialet och det eventuella 

avfallet består av större eller mindre block bör en provtagningsmetodik utarbetas, troligen ett 

kompositprov av knackprover. I samband med analyseringen ska SGU också sammanställa 

information från morängeokemiska undersökningar för att dokumentera de naturliga 

bakgrundsvärden i den morän som omger bergtäkterna.  

 

När provtagningslokalerna har bestämts så kommer SGU att sammanställa totala svavelinnehåller i 

morän inom en radie av, förslagsvis 5 km med täkten i centrum. Detta för att visa det naturliga 

svavelinnehållet i morän. En litteraturstudie/websökning på lakbarhetstester, acid drain analyser etc. 

kommer att genomföras i projektet. Analysmetoderna följer de metoder som SGU använder idag för 

reguljära bergartsanalyser, detta för att bättre kunna jämföra analyserna med data från SGUs 

bergartskemi- och morängeokemidatabaser. SGU kommer att ombesörja kvalitetskontroll av 

projektets analyser.. Totalt ryms  inom budget ca 500 prov, ca 400 prov från bergmaterialindustrin , 

ca 60 prov från stenindustrin och ett 30-tal prover från industrimineralindustrin. Projektet beräknas 

kunna genomföras under våren – sommaren 2010 och utvärdering under hösten 2010.  

 

- Under juni har ett nytt projekt beviljats benämnt Vägledning för täkter om utvinningsavfalls-

direktivet  beviljats. SBMI är projektledare och WSP Environmental utförare. Syftet är att skapa en 

gemensam bild av vad som krävs genom att utarbeta en vägledning för hur det bergmaterial som ev. 

blir kvar i täkt efter avslutad verksamhet ska hanteras och vilka uppgifter som ska lämnas till berörd 

myndighet, Inom projektet utarbetas förslag till skrivningar – s.k. standardformuleringar – som 

verksamhetsutövarna kan använda sig av i de skrivelser som skickas till myndigheter. SBMI har 

fört en dialog med Naturvårdsverket angående denna fråga. Under sommaren har konsulten WSP:s 

miljöjurist ordnat översättning av tre dokument från Tyskland, eftersom Naturvårdsverket vid möte 

i maj uttryckte intresse för Tyskland, som enligt uppgift funnit en pragmatisk lösning. Även en 20-

sidig vägledning av förordningen har utarbetats– förutsättningar och rimlig tolkning - av 

förordningen, avsedd för landets länsstyrelser och kommuner som tilldelats tillsynsansvar.  

 

Vidare har tre kortare vägledningsdokument framtagits med målgrupp verksamhetsutövare:  

a) Två sidor om förordningen och dess tillämpning,  

b) Två sidor anpassningsplan för utvinningsavfall,  

c) Fem sidor Avfallshanteringsplan för utvinningsavfall i samband med täkter. 

 

Dokumenten är tillämpliga för alla tre branscher: Sten-, Mineral- och Bergmaterialindustrin 

 

 - Under våren 2009 har medel beviljats till projektet Efterbehandling – Best Practice –Digital 

Guide med NCC Roads AB som projektledare. Den övergripande målsättningen är långsiktigt att 

sprida kunskap om lämpliga efterbehandlingstekniker. Genom att sammanställa ett antal 

”typförslag” underlättas efterbehandlingsarbetet för brytande företag, konsulter och 
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tillsynsmyndigheter. Syftet med projektet är att bygga upp en digital version av en Best Practice 

Guide för efterbehandling av täkter på basis av de typförslag som insamlats. Detaljplanering för att 

få in ytterligare ett antal goda exempel för att kunna göra det slutliga urvalet av de 10-talet exempel 

från olika delbranscher, som skall ingå i guiden, har pågått under året. Man börjar bli klara med att 

gå ut med en förfrågan om att arbeta fram en digital plattform. En arbetsgrupp med representanter 

för alla MinBaS-branscher skall samlas för att göra det slutliga urvalet inför att 

digitaliseringsarbetet.  

 

Ett nytt förslag har dykt upp från SFI AB i samverkan med SLU. Detta gäller genomförandet av ett 

examensarbete vid SLU Ulltuna, Landskapsarkitektur där man skulle arbeta med efterbehandling i 

form av tillskapande av en badsjö i Tierp. Projektledaren har ansökt om att få komma med en 

tilläggsansökan till projektet d v s av samarbetet med SLU. Intresse finns också från finsk 

stenindustri om att starta ett projektsamarbete kring efterbehandling, något som styrgruppen 

rekommenderat skall följas upp inom projektet. 

 

Delområde Hållbar utveckling  

Projektet Indikatorer för Hållbar utveckling (SDI = Sustainable Development Indicators) har startat 

under våren 2009. Bergsskolan Kompetensutveckling AB leder arbetet som utförts som ett 

examensarbete av teknolog Cecilia Wallner. Målsättningen och planen för detta projekt är att 

analysera Sustainable Devopment Indicators, SDI framtagna inom EU för mineralindustrin. Genom 

intervjuer väljs ut ett begränsat antal SDIs som är anpassade för MinBaS - branschernas företag. I 

detta projekt har de indikatorer som presenterades 2000 i kombination med de tyska SDI omarbetats 

för att passa MinBaS medlemsföretagen. Detta enligt de önskemål som framkom vid intervjuerna. 

Examensarbetet har färdigställts hösten 2009. 

 

Förslaget är att insamlade data skall redovisas i form av en bilaga till Miljörappporten. När det 

gäller insamling och presentation av indikatorerna ställer sig t.ex. Länsstyrelsen i Värmland positiv 

till att bifoga ett frågeformulär med aktuella indikatorer samtidigt som miljörapporten skickas ut. 

Svaren skickas sedan vidare till SGU (J Anderberg ) som sagt sig kunna sammanställa och 

presentera resultaten i Bergverksstatistiken. Antalet indikatorer är 17 st. Erfarenheterna från 

intervjuer med personer i företagen som deltagit i projektet visar att många anser att det är 

besvärligt att fylla i rapporterna. MinBaS organisationen behöver därför aktivt informera om vikten 

av att rapporterna fylls i. Det måste också beslutas vilka företag som ska ingå i presentationen från 

SGU. En del av arbetet var klart när examensarbetet presenterades i slutet av oktober, främst 

rörande system för insamling och presentation av SDI:s. När arbetet med indikatorerna är klart, 

sänds rapporten ut till styrgruppen för synpunkter. Slutrapportering av projektet planeras ske under 

2010.  

 

4.4 Programområde 4 Applikationsutveckling – stenindustrin 
Område 4 har en total budget för 2007-2010 om 16,6 Mkr varav andelen MinBaS-anslag utgör 7,3 

De ackumulerade upparbetade kostnaderna uppgår till ca 15,6 Mkr per 31 december 2009. 

Industrins egna insatser uppgår till ca 10,8 Mkr eller 69,1 % Anslaget från MinBaS utgör 

ackumulerat 4,8 Mkr vid årets slut. 
 

15 av de 17 planerade delprojekten är nu igång.  

- Projektet gällande prospektering på Sveaskogs marker har delrapporterats under november 2008. 

Ett antal bergtäkter har besökts/undersökts. Undersökningarna har gjorts för att utröna om det finns 

möjligheter för utvinning av natursten. Nio (9) täkter har undersökts. Två (2) av dessa har visats sig 

vara aktuella för fördjupad undersökning, vilken skett under 2009. 

Arbetet omfattar följande; Genomgång av rapporter och geologiska kartor, Fältarbeten, Genomgång 

o och bedömning av prover. Slutrapport kommer att lämnas under januari 2010. 
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- En betydande insats har lagts ned inom projektet Tekniköverföring, där programplanen, 

presentationsmaterialet samt prover har färdigställts. 550 representanter för föreskivande led nåtts 

av utbildning. 300 kompletta Stenhandböcker och 250 delar har delats ut. 

I projektet har ett stort antal seminarier genomförts, exempel:  

3 st 2-dagars seminarium till föreskrivande led, ”Natursten i bygg- och anläggning”, 2 st 2-dagars 

seminarium ”Natursten i kyrkogårdsmiljö”, 11 st  Informationsträffar för föreskrivande led Malmö, 

Göteborg, Stockholm, Seminarium ”Natursten i park och trädgård” på Älvsjömässan 090326, 

Seminarium i Stockholm 25-27 aug för tekniska chefer från olika kommuner i landet, 2 st  

tvådagarsutbildningar för ”Gröna Besiktningsmän”/Besiktningsmän för utemiljö, Rådgivardag 

Natursten i samarbete med Movium, 2 seminarier och Framtagning av konsumentinformation för 

bänkskivor i sten.  

 

Projektet Avjämningsmassor, fästmassor, för vissa kritiska applikationer påbörjades hösten 2009 

med extern konsult.  

 

 - Vad gäller delprojekten inom Stenhandboken så pågår arbetet med ett flertal häften. I december 

2009 kommer underlag för tryckning till två av dessa (”Allmänt” och Rengöring utomhus”) att 

ligga klara. Tryckning skall ske 2010. 

 

Inom delprojekt Stenhandboken Terminologi och toleranser har ett slutkoncept avseende 

Terminologi Brytning och Förädling har presenterats. Till detta kan läggas att CBI har även tagits 

med i arbetet. Omfattningen har nu utökats till att inkludera beskrivning av europeiska 

produktstandarder för natursten, dvs deras struktur, innehåll och krav på tekniska egenskaper. Detta 

arbete vara klart i januari 2010.CBI har dessutom levererat en komplett översättning av relevanta 

geologiska termer utifrån SS-EN 12670 Terminology. Den skall nu ut på remiss, bl a till SGU. 

Siktet är inställt på slutrapport i anslutning till årsskiftet  (09-10) för att sedan under 2010 januari – 

februari redigeras för tryckning respektive upplägg som digitalt dokument. 

 

 - Delprojekt Stenhandboken Fasader är nyligen påbörjat och slutförs 2010-2011. 

 

 - Inom delprojekt Stenhandboken Rengöring utomhus pågår framtagning av material till häftet. Ett 

område avser klotter och här har tester på fyra stensorter genomförts och rapport gällande detta 

lämnats. Tryckning av häftet är planerat till 2010. 

 

- I projektet Naturstenens tekniska egenskapers betydelse för olika applikationer sker samordning 

med följande projekt: ”Trafikkontorens i Stockholm projekt om kant- och gatsten”, ”NICe Nordiska 

harmoniserade regler för natursten” och ”I-STONE”. Ett examensarbete: ”Ytbearbetningens 

inverkan på mikrosprickor och hållfasthet hos kantsten av granit” (SP RAPPORT 2008:07) har 

genomförts och färdigställts. Det hittills nedlagda arbetet har även resulterat i att Sverige blivit 

pådrivande i den pågående revideringen av de europeiska produktstandarderna för kantsten, gatsten 

och hällar (Här finns även en viss koppling till projekt 4.10).Nästa steg är metodutveckling och 

provning. Detta är planerat till 2010. 

 

 - Inom projektet Fogar i markbeläggningar är målet att ta fram en skrift gällande ”fogar i 

markbeläggningar” till föreskrivande led, till brukare och till utförare. Det huvudsakliga arbetet 

utförs av doktoranden Sabina Jallow vid SLU i Alnarp. Projektet är ett partnerskapsprojekt. Kontakt 

är etablerad med avnämare som huvudsakligen är kommuner, med entreprenörer/utförare och med 

leverantörer av material för fogning. Litteraturlista har uppdaterats och frågeställningar med 

avseende på ett enkätunderlag har upprättats. Doktoranden har i december börjat besöka de 

kommuner som har intresserat sig i projektet. Detta för att på ort och ställe ta del av de problem 
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som finns och för att intervjua brukare, utförare och personer som svarar för skötsel av ytorna. 

Samtliga intervjuer och besök beräknas klara till mars 2010. Parallellt med intervjuarbetet 

genomförs arbete med beräkningsmallar med avseende på den kraftöverföring från fordon som en 

plattbelagd yta utsätts för. 

 

 - Inom projektet Mallar för egenkontroll Material resp. utförande Mallar pågår två delprojekt. 

Delprojekt a) Mallar för CE-märkning där arbetet med anpassning och översättning av CE-mallar 

pågår. Materialet skall på remiss för att sedan revideras. Delprojekt b) Mallar för 

mottagningskontroll, ”underlagskontroll” utförandekontroll, metodbeskrivning har påbörjats och 

slutförs 2010. 

 

 - I projektet Goda exempel med natursten inom arkitekturen har inventering av lämpliga objekt 

från SSF:s medlemmar genomförts. Fyra välkända arkitekter har engagerats.   

 

Projektet Prisvärda konstruktioner med natursten startades i september 2009 med området utemiljö. 

Underlag för bedömning föreligger. 

 

Inom ramen för projekt Naturstensmurar i det offentliga rummet har en resursperson engagerats 

som nu genomför projektarbetet. En delrapport i form av en publikation ”Gröna fakta” har 

publicerats. Råmanus för ytterligare en rapport föreligger. Denna har genomgåtts på ett seminarium 

med bred representation. 

 

- När det gäller projektet kring Internationell harmonisering av standarder och krav, Bl. a TK har 

arbetet både skett nationellt och internationellt. Sverige är pådrivande i den pågående revideringen 

av de europeiska produktstandarderna för kantsten, gatsten och hällar. Här har medverkan skett i ett 

antal viktiga möten, både inom och utom landet. Produktstandarderna EN1341, En 1342 och 

EN1343 är bearbetade och reviderade som arbetsexemplar. Förslag baserat på arbetsexemplaren har 

varit  utsända från BSI till berörda länders standardiseringsinstitut för kommentarer och röstning 

under juni. Förslagen har skickats ut till de producenter som kommer att beröras av standarderna. I 

december 2009 ska inkomna synpunkter på produktstandarderna bearbetas vid ett möte med TC178 

för att sedan sammanställas i nytt koncept. Förslag för omröstning hos deltagarländerna ska vara 

klart under senvåren 2010. Tillhörande provningsstandarder bearbetas i särskild ordning av 

deltagarländernas specialister, varvid Sveriges representant ansvarar för ”Frostprovning i 

saltlösning”. Samtliga standarder ska vara klara och kunna antas som nationella standarder under 

senhösten 2010.   

 

-  STENAKADEMIEN är ett omfattande projekt som har som syfte att knyta stenindustrin närmare 

den ”högre utbildningen”. Syftet är att långsiktigt kunna erbjuda både teoretisk och praktisk 

utbildning inom naturstens-området för målgrupper som arkitekter, landskapsarkitekter m.fl. En 

utveckling av verksamheten med föreläsningar och workshops samt studiebesök i stenindustrin är 

en viktig del i projektarbetet. Under året har flera föreläsningspass genomförts vid bl.a SLU och 

samverkan skett med Chalmers samt LTH. Under året har en ansökan inlämnats om en adjungerad 

professur i natursten. Ett lyckat projektresultat är att beslut kommit i januari 2009 att Kurt 

Johansson, SSF/SFI AB utsetts till adjungerad professor i Natursten som bygg- och 

anläggningsmaterial vid området Landskapsutveckling vid SLU; Alnarp. 

 

Arbetet pågår och har omfattat följande:  

a) Professur inom området ”Natursten”: Ett omfattande arbete har lagts ner för att möjliggöra detta 

och professuren är nu tillsatt. Hemvisten för denna är SLU Alnarp. Det praktiska arbetet har nu 

påbörjats. I och med denna tillsättning så har en viktig dörr för Stenakademien öppnats. 
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 b) Föreläsningar: Ett antal föreläsningar har hållits för studenter från SLU Alnarp, SLU Ultuna och 

Chalmers samt LTH, KTH. Föreläsningarna har gett grundläggande kunskaper om materialet sten 

(begränsningar och möjligheter) 

c) Workshops: Ett antal 2-dagars workshops har genomförts med studenter från SLU Alnarp, SLU 

Ultuna samt Chalmers. Totalt har 100 studenter fått möjligheten att arbeta med materialet sten. 

d) Examensarbeten: Lämpliga examensarbeten söks kontinuerligt och ett antal alternativ har 

diskuterats och genomförts. 

Totalt har 850 studenter bibringats någon av stenkunskap, under perioden augusti 2007 – december 

2009. Samtliga dess har fått hela eller delar av Stenhandboken.  

 

Projektlista Område 4 

4.1  Natursten & industrimineral inom Sveaskogs marker i s:a Sverige 

4.2 Tekniköverföring till föreskrivande led 

4.3 Avjämningsmassor, fästmassor, för vissa kritiska applikationer 

4.4 Applikationsteknik: Stenhandboken 

4.4:1 Stenhandboken Allmänt 

4.4:2 Stenhandboken Terminologi och Toleranser 

4.4:3 Stenhandboken Fasader 

4.4:4 Stenhandboken Rengöring Utomhus 

4.4:5 Stenhandboken Goda exempel med natursten inom arkitekturen 

4.4:6 Stenhandboken Prisvärda detaljkonstruktioner med natursten 

4.5a Naturstens tekniska egenskapers betydelse för olika applikationer 

4.5b Fogar i markbeläggningar 

4.6.a Mallar för CE-märkning 

4.6.b Mallar för egenkontroll 

4.7 Goda exempel med natursten inom arkitekturen  

4.8 Prisvärda konstruktioner med natursten 

4.9 Naturstensmurar i det offentliga rummet 

4.10 Internat. harmonisering av standarder & krav, bl.a. TK 508 

4.11 STENAKADEMIEN 
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5 Programadministration, planering, teknikspridning, implementering 
 

Den ackumulerade kostnadsomfattningen per 31 december 2009 är 7,7 Mkr varav industrin bidragit 

med 4,5Mkr eller 58,5 %. Utnyttjade MinBaS-medel till område 5 uppgår till 3,2 Mkr vid årets slut.  
 

Programadministration, planering och uppföljning 

MinFo’s kansli har huvudansvaret för samordning av programmets organisatoriska och praktiska 

uppgifter.  Under 2009 har styrelsen rekryterat en ny forskningsdirektör, Jan Bida som tillträdde 

den 1 november 2010. Den tidigare forskningsdirektören, Marianne Thomaeus gick i pension 

hösten 2009.  Jan Bida kommer närmast från befattning som Teknisk chef vid Sveriges 

Bergmaterialindustri och Lektor i Berg- och mineralteknik vid Bergsskolan i Filipstad och har 

flerårig erfarenhet från  branschernas verksamhet och MinBaS programmen. 

 

- Under 2009 har ansvariga kanslier samt styrelsens arbetsgrupp lagt stora resurser på uppföljning 

och fortsatt planering av projektverksamheten. Under 2009 har presenterats en slutlig Årsrapport 

2008 och en Halvårsrapportering 2009. Totalt har genomförts 5 protokollförda styrgruppsmöten 

inom  området 1-2 och 4 möten inom område 3 och 4 samt 3 protokollförda styrgruppsmöten inom 

område 5. Ett stort antal projektarbetsgruppsmöten har genomförts under 2009.  

 

  - Planering för ett tänkt kommande program har inletts med en Enkät till MinBaS delägare och till 

vissa forskare/konsulter med frågor kring inriktningar för ett fortsatt utvecklingsarbete. En 

preliminär enkätsammanställning har gjorts, som visar på stort intresse från industrin för ett fortsatt 

samarbete under liknande villkor som gäller för MinBaS II. Planeringsarbetet har kopplats samman 

med utvärderingsgruppens arbete då man kan förvänta sig att utvärderingsresultaten kan ge god 

ledning i programplaneringen. Under augusti - november 2009 har genomförts två temadagar kring 

framtidsplaneringen,  där också uppdragsgivaren SGU varit engagerade. Det gäller att finna dels 

strategiskt viktiga projektområden och dels finna den möjliga finansieringsvägen. 

 

 - Speciella insatser har också gjorts under året för att trygga den finansiering av de pågående 

forskningsinriktade projekten vid universitet och högskolor, där industrin måste finansiera 

merparten av arbetet med kontanta medel via stiftelser som SBUF och Hesselmanska stiftelsen.  

 

Spridning av resultat, seminarier, hemsida  

 -Information om MinBaS programmets arbeten har skett via spridning av Årsrapporter och 

projektrapporter, artiklar och konferensbidrag och lägesrapporter i styrgrupps- och 

arbetsgruppsprotokoll. Hemsida och informationsmaterial har uppdaterats under hösten 2009.  

 - MinBaS-dagen 2009,  en viktig informationskanal för programarbetet, genomfördes 2 december 

hos SGU i Uppsala med deltagande av ett 60-tal företrädare från industrin, forskarvärlden, 

organisationer och myndigheter. Programmet innehöll information om pågående och avslutade 

projekt, resultatet av halvtidsutvärderingen samt redogörelser för och debatt om planeringen av ett 

framtida program.  Projektdeltagare från flera MinBaS-projekt har deltagit i MinBaS-branschernas 

årsmöten, informationsdagar, branschdagar  samt  vid Svenska Fabriksbetongföreningens årsmöte 

2009. 

 

- Information om MinBaS – programmet har  publicerats i facktidningen Samhällsbyggaren 3-2009.  

MinBaS-dagen 2008 refererades utförligt i en artikel i Berg & Brukstidningen 1-2009. 

 

Samarbeten lokala och  regionala  

Insatser har gjorts för att involvera högskolor och universitet i programverksamheten i samarbete 

med industrin. Speciella insatser ha gjorts mot Bergsskolan. Detta har resulterat i att åtta 

examensarbetare kunnat rekryteras till MinBaS-projekt. 



Årsrapport 2009 MinBaS II programmet 

34 

 

Inom område 4 har stenindustrin täta kontakter med region Skåne i gemensamma projektarbeten 

och med utbildningsanstalter som SLU, Alnarp m.fl. och under året har tillsatts en professur inom 

naturstensområdet. Professuren innehas av Kurt Johansson, som också är en av de drivande 

krafterna inom MinBaS. Verksamheten har omfattat organisation av studiebesök och genomförande 

av workshops för studenter (landskapsarkitekter, landskapsingenjörer m fl). 

 

MinBaS styrelses arbetsgrupp är medlemmar i nätverket Bergsam och har under 2009 deltagit i 3 

möten. Speciellt behandlas frågor kring samverkan inom FoU samt utbildnings- och 

informationsfrågor inom delbranscherna. Det årliga arrangemanget ”Geologins dag” drivs av en 

förening, där ordföranden kommer från ett MinBaS-företag. 

 

Representanter för organisationerna bakom MinBaS- programmet ingår också i SGU:s 

Mineralresursråd och Samhällsplaneringsråd och MinBaS AB:s ordförande ingår i SGU:s 

Insynsråd.  

 

EU samarbeten, Internationella samarbeten  

 - Fortsatt deltar stenindustrin inom ramen för MinBaS-programmets projekt kring standardisering i 

det europeiska samarbetet främst inom”EUROROCK Workshop of international experts”, dvs. det 

nätverk av laboratorier och forskarinstitut samt producenter/leverantörer som bildats på initiativ av 

Eurorock, stenindustrins europeiska branschorganisation. Erfarenheterna från användning av de 

europeiska standarderna för natursten och förslag till förbättringar har framförts från svensk sida.  

Resultatet har blivit en effektivare standardiseringsprocess med ökad samsyn och förståelse vid 

revidering. 

Representanter från SSF har deltagit i Euroroc-mötena som hölls i Verona 1 – 2 oktober 2009. Här 

avhölls både ”General Assembly” där gemensamma Europeiska intressen diskuteras samt även 

”Euroroc & World” där Europeiska och Amerikanska intressen togs upp. 

 

 - MinFo är fortsatt medlem av den Europeiska teknikplattformen ETP  SMR (Sustainable Mineral 

Resources) och bekostar medlemsavgiften och representerar också MinBaS. Teknikplattformen som  

blev officiellt godkänd av EU:s Forskningsdirektorat under 2008. Under 2009 har en revidering av 

den utarbetade Forskningsplanen, Strategic Research Agenda genomförts, inför EU:s Ramprograms 

utlysningar för tiden 2010-2012. Inom plattformen har man också gjort en ny lista över prioriterade 

FoU-områden. MinFos avgående o tillträdande forskningsdirektör har under oktober deltagit i en 

FoU konferens i Luleå under Sveriges EU-medlemskap. Konferensen hade ordnats av gruvindustrin 

och ETP SMR m.fl. och syftade till att lyfta fram forskningens betydelse för försörjningen av 

mineraliska råvaror.  

 

Utvärdering 

Under 2009 har genomförts en halvtidsutvärdering av MinBaS II. För uppgiften med utvärdering 

har anlitats extern expertis i form av ITEC med Carl-Otto Frykfors och Ulf Holmberg som 

sakkunniga. Avrapportering har skett under november 2009. Arbetet har bestått i ett stort antal 

intervjuer med personer inom MinBaS – allt från styrelsen och finansiärer till enskilda projektledare 

samt genomgång av dokumentation och en Hearingdag. I utvärderingen ges överlag positiva 

omdömen om programmets genomförande och administration. Några förslag till förbättringar ges 

inför den återstående programperioden. I utvärderingsrapporten visas också på vägar och upplägg 

inför planeringen av ett nytt program. 

 

Följande rekommendationer  för  fortsättning av MinBaS – programmet har  lämnats av ITEC 

konsulterna: 
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 Större  utrymme för  projekt  om totaloptimering av produktionskedjor  och logistik. 

 Bättre/tydligare  information  utåt  om MinBaS II s starka betoning på Miljö & Hållbar 

utveckling. 

 Insatser för att skapa branschgemensam identitet. 

 Utvidga samarbete  med maskintillverkare och underleverantörer. 

 Vikten av teknikspridning och implentering ,  särskilt  med avseende på små och mdelstora 

företag. 

 Prioritera målet för ökat nyföretagande i branschen. 

 Viktigt med  omvärldsbevakning och internationellt samarbete. 

 Stärka SGUs roll i MinBaS programmet  - utnyttja mera SGUs kompetens och 

informationsdatabaser  

 

5. Plan för 2010 
Planerat arbete inom projekten finns redovisade under rapporteringen från programområdena.  En 

budget finns utarbetad för 2010. Nedan lämnas information baserad på den budget som nu gäller 

med en total omfattning av ca 20,2 Mkr varav MinBaS-medlen utgör 9.0 Mkr. Under första halvåret 

kommer de projekt som försenats i starten att inkomma med reviderade tids- och kostnadsplaner. 

Styrgrupperna har då att besluta om förändring av tidigare avtalade medelsfördelningar och en 

eventuell omdisponering av medlen.   

 

Inom Programområde 1 kommer enligt plan pågående 11 delprojekt att drivas vidare. Den totala 

omfattningen för arbetet inom området beräknas uppgå till ca 5,8 Mkr varav 2,3 Mkr i MinBaS-

medel. Utrymme finns för start av ytterligare projekt.  

 

Inom Programområde 2 kommer enligt plan pågående 10 plus ett nytt beslutat delprojekt att 

bedrivas med en total omfattning av ca 3,1 Mkr varav 1,5 Mkr i MinBaS-medel. Utrymme finns för 

start av ytterligare projekt.  

 

Inom Programområde 3 kommer enligt plan minst 4 projekt att drivas med en total omfattning av ca 

1,2 Mkr varav 0,9 Mkr i MinBaS-medel.  

 

Enligt plan kommer inom Programområde 4 aktiviteter att drivas inom samtliga 15 pågående och 

planerade projekt/delprojekt. Den totala omfattningen har beräknats till ca 6,5 Mkr varav 2.5 Mkr i 

MinBaS-medel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Inom programområde 5 kommer enligt plan aktiviteter att bedrivas till en omfattning av  

ca 3,6 Mkr varav 1,8 Mkr i MinBaS-medel.  
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Bilaga 1 

 

Ekonomisk redovisning MinBaS II programmet 

 

1 a  Övergripande ekonomisk redovisning per programområde 

1 b  Ekonomisk redovisning per 2008-12-31 för programmet fördelat per projekt 

1 c-g  Sammanställning av företagens och organisationernas  

       ack. egeninsatser i Område 1-5 

1h  Budgetplan för år 2007-2010 inkl utfallet 2009  



SGU Dnr 0-868/2007 Utvecklingsprogrammet MinBaS II Bil 1a

Ekonomisk redovisning 15 juni 2007 - 31 december 2009  Fördelad per programområde 

Total ack. 

projektkostnad 

Skr

Avropat ack. fr 

MinBaS

Egeninsatser 

ack. Skr

Egeninsatser % av 

totala kostnaden

Ansvarigt kansli

Programområde 1 Produktions/processutveckling

20 812 436 4 400 000 16 412 436 78,9% MinFo

Programområde 2  Produktutveckling 7 197 077 3 200 000 3 997 077 55,5% MinFo

Programområde 3 Miljö/hållbar utveckling 4 555 267 1 400 000 3 155 267 69,3% MinFo

Programområde 4 Applikationsutveckling-

Stenindustrin 15 551 834 4 800 000 10 751 834 69,1% SFI AB

Programområde 5 Planering, 

program.adm.,teknikspridning,implementering 7 709 378 3 200 000 4 509 378 58,5% MinBaS AB

Totalt summa program 55 825 992 17 000 000 38 825 992 69,5%

Ekonomisk redovisning 15 juni 2007 -  31 december 2009 Fördelad på kostnadsslag 

Ack proj kostn

Totalt 2007 Tot 2008 Total 2009 2009-12-31

Löne och lönebikostnader -6 527 865 -13 755 014 -12 330 569 -32 613 448
Material/analyser -241 779 -1 082 978 -1 502 509 -2 827 266
Utrustning,maskintid -98 245 -856 623 -503 147 -1 458 015
Resekostnader -380 226 -945 585 -926 236 -2 252 047
Övriga kostnader -69 099 -471 680 -436 894 -977 673
Konsultkostnader -3 748 524 -4 660 936 -6 941 404 -15 350 864

Summa programkostnader -11 065 738 -21 772 816 -22 640 759 -55 479 313
Proj 5.1 Kostnader Material, tryck, seminarium -119 229 -227 450 -346 679

-55 825 992

Programintäkter Ack 2009-12-31 Skr %

Upparbetat MinBaS-anslag  fr SGU 17 000 000 30,6

Industrins egna insatser 38 825 992 69,4

Summa programintäkter 55 825 992 100,0

Avräkning anslag

MinBaS-Anslag  fr SGU 2007 5 000 000

MinBaS-anslag  fr SGU 2008  6 000 000

MinBaS-anslag fr SGU 2009 6 000 000

Upparbetat anslag fr SGU 2009-12-31 -17 000 000

Budget 2010 - Anslagsdelen

Anslag 2010 fr SGU 9 000 000

Totalt disponibelt anslag 2010 9 000 000



Ekonomisk programredovisning Bil 1b 

Utfall 15 juni 2007 - 31 december 2009

I ansökan Budget kkr Budget kkr Buget kkr Utfall 09-12-31 FoU- Delt.

Totalt kkr 2007 2008 2009 Totalt ack.SEK utf. företag

Programområde 1 Produktions/Processutveckling 14 500 3 200 6 800 6 020 20 812 436

1.1 Nya förundersökningsmetoder, materialkarakterisering och täktplanering 2 000 200 400 600 434 399     SMA, Nordkalk, NCM, 

1.1.1 Markradar som prospekteringsverktyg inom MinBaS-området 6 000     Emmaboda Granit, 

1.1.2 Utveckling av MWD-tekniken 1 811 051 NCM    NCM, leverantörer, Bohus Koop

1.1.2a MWD-teknik för bestämning av bergkvalitet 162 900 NCC Roads NCC, CBI , 

1.1.4 Karaktärisering av mikrosprickor orsakade av fragmenteringsprocesser 572 388 CBI(SP Borås)       Omya, Halliden Granit

1.1.5 Inventering av täktplaneringsverktyg  Förstudie 136 663 NCM

1.2 Bergteknik-Brytning 2 000 1 000 1 400 1 230 NCC, Jehander, Bergsskolan

1.2.1 Optimal fragmentering vid sprängning – del II 4 785 637 Swebrec Swerock, leverant. m fl 

1.3 Mineralteknik 4 000 1 000 1 400 1 010 303 212 Ind.min produc.+Lever.

1.3.1 Processteknisk utveckling för exploatering av vanadinfyndigheten Sumåssjön 237 756 Minpro,Outk Sv Vandin+leverant.+kund.

1.3.2 Energieffektiv finmalning – Sicomanttekniken 30 000 Misec Ind.min producenter +

1.3.3 Klassering och separation av fina partiklar 50 000 Misec leverantörer 

1.3.3a Airgrinder-Tornado-Malning av hyttslam 293 368 Misec Airgirnder, Metso, Merox

1.3.3b Luftklassering av industrimineral 690 988 Misec NCC, Nordkalk Omya, SMA

1.4 Krossat material i Framtida betong 3 500 1 000 1 200 1 680 723 977 Jehander, NCC, Swerock

1.4.1 Krossteknik för produktion av fina ballastfraktioner till betong 1 173 513 Chalmers Sandvik Metso, SBMI, 

1.4.2 Klassering av fina bergmaterialfraktioner (<4 mm) för betong 1 836 216 Chalmers CBI, Betoingind., m fl 

1.5 Modellering, optimering av produktionsprocessen 2 000 0 2 000 1 500 0 MInFO, SBUF

1.5.1 Realtidsoptimering av krossanläggningar 4 096 669 Chalmers NCC, Jehander  mfl 

1.5.2 Optimal fragmentering genom krossning 2 770 970 Chalmers Sandvik, MinFo mfl 

1.5.3 Bildanalys- Fragmentation measurement of bulk materials on conveyors using 3D vision 471 529 LTU Nordkalk, MBV Systems, ProcessIT

1.6 Transporter och logistik 1 000 0 400 0 0

1.6.1 Energiåtgång&kostnad för Interna transporter i täkter 225 200 SandvikM&C Bergmat. + ind min produc.

Programområde 2 Produktutveckling  9 900 2 000 4 420 3 950 7 197 077

2.1 Nya användningsområden för MinBaS branschernas material:Väg,deponi mm 4 500 800 1 410 1 350 464 475

2.1.1 Värmeforsks Askprogram 2006-2008 147 500 Värmeforsk Cementa,Merox, MinFo

2.1.3 Småskaliga lösningar för avloppsrening med mineralbaserade filtermateiral 1 176 115 KTH Nordkalk, Merox, Aros

2.1:4 Fastläggning av CO2 med mineral- Förstudie Lagring 53 125 Elforsk Cementa, Nordkalk, SMA

2.1:4a Fastläggning av CO2 med mineral- Förstudie CSS-direktivet 11 250 Elforsk Cementa, Nordkalk, SMA

2.1.5 Dränerande markstensbeläggningar för förbättrad miljö 755 250 Cementa

2.1.6a Frostbeständighet hos betong med krossand 509 994 LTU Betongind, bergmat

2.1.6b Skadlig alkalisilikareaktion och påverkan på betongporlösningarnas sammansättning vid användande av krossad ballast 267 250 Cementa cement ind.

2.1.6c Alkalie-kiselreaktioner i betong med krossballast 233 500 CBI

2.2 Utveckling av industrimineralbaserade produkter 4 000 800 2 530 2 300 43 500 SMA, Nordkalk, Omya, Cementa 

2.2.1 Partikelteknologi 938 478 M Tossavainen m fl.

2.2.2 Aktiva asfaltsfiller 1 168 112 NCC Roads NCC, Cementa m fl

2.2.3 Produktutveckling för exploatering av vanadinfyndigheten Sumåssjön 125 893 Borttaget Sv Vanadin, stålind, kunder

2.2:4 Brända kalkprodukter 438 135

2.2:5 Coating och malning av industrimineral med Hicom-teknik 77 500

2.3 Europastandardisering 1 400 400 480 300 Bergmaterialföretag, 

2.3.1 EU-standard. av ballastprodukter–Implement.efter 5års översyn av produktstandarder 683 500 SBMI, SP, SIS Beställare m fl 

2.3.2 EU-standard.av ballastprodukter –Farliga ämnen – Bevakning och Implementering 103 500 SBMI,SP, SIS

Programområde 3 Miljö/hållbar utveckling 4 000 1 000 1 440 800 4 555 267

3.1a Miljöpåverkan från anläggningar 3 000 600 640 600 1 732 025 NCC teknik Omya., Emmaboda Gr., Nordkalk,

3.1a-1 Krav på Täktansökan 319 271 SBMI

3.1a-2 Delprojekt Buller 561 277 Geopro

3.1a-3 Delprojekt Vibrationer/Luftstötvåg 303 500 SBMI

3.1a-4 Undersökn av ev effekter av damning fr täkter 374 318 Jehander

3.1b Arbetsmiljö 112 386 Jehander, NCC, SFI, SBMI,SP

3.2a Efterbehandling - Materialkarakterisering 800 300 600 200 89 634 Sandvik _M&C, SV Vandin

3.2a-1 Positive List för restmaterial 393 190 SGU

3.2a-2 Vägledning för hantering av täkter vid utvinningsavfallsdirektivet 78 000 SBMI

3.2b Efterbehandling - Best Practice 392 066 NCC Roads NCC, Jehander, mfl

3.3 Sustainable Development Indicators 200 100 200 0 15 000

3.3:1 Sustainable Development Indicators (SDI) 184 600 Bergsskolan Producenter

Programområde 4 Applikationsteknik - stenindustrin 16 550 2 150 4 550 4 540 15 551 834

4.1 Natursten & industrimineral inom Sveaskogs marker i s:a Sverige 400 100 390 160 639 848 Naturstenskompaniet

4.2 Tekniköverföring till föreskrivande led 900 160 520 200 3 079 732 Emmaboda Granit AB

4.3 Avjämningsmassor, fästmassor, för vissa kritiska applikationer 800 0 200 450 133 330 SFI AB

4.4 Applikationsteknik: Stenhandboken. 3 800 240 1 160 1 430 Bohusläns Koop. Stenindustri

4.4:1 Stenhandboken Allmänt 128 191 Borghamns Natursten AB

4.4:2 Stenhandboken Terminologi och Toleranser 1 171 183 Borghamns Stenförädling AB

4.4:3 Stenhandboken Fasader 20 136 Jananders Consulting

4.4:4 Stenhandboken Rengöring Utomhus 229 800 Marmor&Granit AB

4.4:5 Stenhandboken Goda exempel med natursten inom arkitekturen 3 750 SP 

4.4:6 Stenhandboken Prisvärda detaljkonstruktioner med natursten Stenentrepr.i Hessleholm AB

4.5a Naturstens tekniska egenskapers betydelse för olika applikationer 1 500 500 400 1 969 786 Stenutveckling Nordiska AB

4.5b Fogar i markbeläggningar 900 50 400 450 614 156 Trion Tensid AB

4.6 Mallar för egenkontroll Material resp.utförande 700 0 550 67 125 Zaar Granit AB m fl 

4.7 Goda exempel med natursten inom arkitekturen 1 000 0 139 862

4.8 Prisvärda konstruktioner med natursten 1 000 0 198 000

4.9 Naturstensmurar i det offentliga rummet 950 110 330 250 1 789 649 SLU

4.10 Internat. harmonisering av standarder & krav, bl.a TK 508 600 300 100 30 2 270 519 CBI(SP Borås)

4.11 STENAKADEMIEN 4 000 690 1 050 1 020 3 096 767 SLU,Chalmers

Programområde 5 Planering, program.adm.,teknikspridning,implementeirng 10 000 2 000 2 700 2 200 7 709 378

5,1 Programadm., Planering, teknikspridn, implementering 9 600 2 000 2 700 2 000 119 229 2008

227 450 2009

5.1:1 MinFo Programadm mm 2 668 209 MinFo+medlemsföretsg

5.1:2 SBMI/NCC Programadm mm 506 159 SBMI+medlemsföretag

5.1:3 SFI AB Programadm mm 2 872 228 SFIAB + medlemsföretag

5.1:4 Resultatkommun.-seminarier, hemsida mm 366 744 NCC teknik 

5.1:5 Samarbeten lokala regionala 129 993

5.1:6 EU samarbeten, Int. samarbeten 819 366

5.1:7 Övrigt

5.2 Utvärdering 400 0 0 200 0 ITAC

Totalt 54 950 10 400 19 910 17 510 55 825 992

Innehåller reservering av medel enl avtal och beslut i styrgrupperna



MinBaS II  Område 1  Produktions/Processutveckling Sammanställning projektkostnader/företagens egeninsatser 2009-12-31 Bil 1c 

SEK 

Proj Proj Proj Proj Proj Proj Proj Proj Proj Proj Proj Proj Proj Proj Proj Proj Proj Proj Proj Proj 

Företag medlem  1.1  1.1:1 1.1:2 1.1.2a 1.1:4 1.1:5 1.2:1 1.3 1.3:1 1.3:2 1.3.3 1.3:3a 1.3:3b 1.4 1.4:1 1.4:2 1.5:1 1.5:2 1.5:3 1.6:1 Tot Q3-4 2009 Tot Q1-2 2009 Tot 2009 Tot. 2008 Tot 2007 ACK  091231

Betongindustri AB 0 0 0 6 000 34 500 40 500

Björka Mineral AB/Omya AB nov-dec 18 000 18 000 47 620 65 620 21 204 90 431 177 255

Bohusläns Kooperativa Stenindustri AB 0 0 0 47 250 24 750 72 000

CBI Betonginstiutet AB , Stockholm 0 0 0 12 000 60 200 72 200

Cementa 0 0 0 18 000 12 000 30 000

Comex Polska 151 069 151 069 0 151 069 0 0 151 069

Emmaboda Granit AB 32 625 32 625 60 300 92 925 14 400 24 829 132 154

Hallinden Granit AB 12 000 12 000 18 000 30 000 18 000 18 000 66 000

Metso Minerals(Sala)AB 25 000 25 000 36 050 61 050 24 000 21 400 106 450

MISEC AB 28 720 28 720 57 440 33 157 90 597 90 597

NCC Roads AB 12 000 156 000 54 140 222 140 244 620 466 760 1 214 265 146 630 1 827 655

Nordkalk AB 0 0 0 0 0 0

Nordkalk AB, Storugns 0 15 600 15 600 102 554 12 000 130 154

Nordkalk Abp,Pargas 0 0 0 12 000 0 12 000

Nordkalk Köping 48 000 22 000 6 000 9 000 85 000 64 710 149 710 68 044 93 000 310 754

North Cape Minerals AS 18 000 18 000 267 635 285 635 1 352 981 71 598 1 710 214

Sand&Grus AB Jehanders 12 000 91 500 9 200 6 100 6 000 23 000 147 800 84 332 232 132 165 981 322 500 720 613

Sandvik Mining&Construction 750 362 100 362 850 415 560 778 410 934 000 136 500 1 848 910

Bergsskolan 21 000 21 000 469 000 490 000 1 037 500 0 1 527 500

SBMI 0 0 0 31 800 57 150 88 950

SMA Svenska Mineral AB 44 000 44 000 22 000 66 000 43 500 45 000 154 500

CBI Betonginsitutet , Borås(SP) 36 000 36 000 36 000 72 000 67 998 106 000 245 998

SSAB Merox AB 13 500 13 500 54 170 67 670 28 350 18 000 114 020

Stenind Forskningsinst. 0 0 0 0 0 0

Swerock AB 3 250 3 250 6 500 97 830 104 330 74 272 57 105 235 707

Sv Vanadin AB 12 000 12 000 24 000 36 000 113 316 88 440 237 756

Chalmers/SBUF via NCC Roads 202 800 322 200 525 000 367 884 892 884 917 965 320 000 2 130 849

Chalmers 42 063 34 120 76 183 33 000 109 183 377 554 0 486 737

Chalmers inrapport Sandvik, Jehander,  mfl 0 0 0 297 000 0 297 000

LTU 0 18 000 18 000 25 500 0 43 500

LTU, Process IT 0 18 000 18 000 30 000 0 48 000

SWEBREC 36 251 36 251 500 000 536 251 0 0 536 251

Orica 0 185 768 185 768 0 0 185 768

MBV Systems 0 30 000 30 000 31 875 0 61 875

SKANSKA 3 000 6 000 9 000 36 000 45 000 18 000 0 63 000

Krossekonomi 0 12 000 12 000 12 000

0

Egeninsats föret Q3-4 09 47 875 0 18 000 12 000 36 000 0 228 501 48 000 12 000 0 0 67 220 263 789 91 500 55 013 208 900 394 340 428 220 0 0 1 911 358 3 191 236 5 102 594 7 105 309 1 760 033 13 967 936

Egeninsats föret Q1-2 09 93 300 0 168 472 75 900 36 000 99 163 1 287 390 19 796 24 000 0 0 109 798 127 199 29 500 111 500 155 684 459 920 312 014 81 600 0 3 191 236 Ack. Egenins.

Totala egeninsatser 2009 141 175 0 186 472 87 900 72 000 99 163 1 515 891 67 796 36 000 0 0 177 018 390 988 121 000 166 513 364 584 854 260 740 234 81 600 0 5 102 594

MinFo projektkostn Q1-2 09 50 000 37 500 25 000 37 500 100 000 0 50 000 100 000 200 000 90 000 500 000 400 000 100 000 1 690 000

MinFo projektkostn Q3-409 50 000 37 500 25 000 0 100 000 -200 000 0 130 000 200 000 90 000 432 500

Totalkostnad2009 141 175 0 286 472 162 900 122 000 136 663 1 715 891 67 796 -164 000 0 0 227 018 620 988 121 000 566 513 544 584 1 354 260 ####### 181 600 0 7 225 094
 Ack Egeninsats föret 2008 159 150 0 1 352 981 144 388 2 000 166 61 480 113 316 0 0 16 350 0 235 622 63 000 827 632 1 065 859 748 736 189 929 126 700 7 105 309

Ack MinFo projektkostn 2008 0 0 100 000 100 000 500 000 0 100 000 0 0 50 000 70 000 0 100 000 100 000 540 000 432 000 100 000 40 000 2 232 000

Ack total kostn 2008 159 150 0 1 452 981 244 388 2 500 166 61 480 213 316 0 0 66 350 70 000 235 622 163 000 927 632 1 605 859 1 180 736 289 929 166 700 9 337 309

Ack Egeninsatser företag 2007 134 074 6 000 71 598 106 000 69 580 173 936 88 440 0 0 367 355 44 000 44 000 596 550 0 58 500 1 760 033

Ack MinFO proj kostn 2007 100 000 500 000 100 000 30 000 50 000 400 000 320 000 540 000 450 000 2 490 000

Ack Total kostnader 2007 134 074 6 000 71 598 206 000 569 580 173 936 188 440 30 000 50 000 367 355 444 000 364 000 1 136 550 450 000 58 500 4 250 033

Ack Tot Kostnader 091231 434 399 6 000 1 811 051 162 900 572 388 136 663 4 785 637 303 212 237 756 30 000 50 000 293 368 690 988 723 977 1 173 513 1 836 216 4 096 669 2 770 970 471 529 225 200 20 812 436



MinBaS II  Område 2  Produktutveckling Sammanställning projektkostnader/företagens egeninsatser 2009-12-31 Bil 1d 
Proj Proj Proj Proj Proj Proj Proj Proj Proj Proj Proj Proj Proj Proj Proj Proj Proj 

Företag medlem 2.1 2.1:1 2.1:2 2.1:3 2.1:4 2.1:4b 2.1:5 2.1:6a 2.1:6b 2.1.6c 2.2 2.2:1 2.2:2 2.2:3 2.2:4 2.2:5 2.3:1 2.3:2 Tot Q2-4 2009 Tot Q1-2 2009 Tot 2009 TOT 2008 Tot 2007 Ack 091231

Aros Mineral AB 0 27 544 27 544 38 250 0 65 794

Betongindustri AB 18 000 18 000 15 000 33 000 9 000 42 000 84 000

Björka Mineral AB/Omya AB 15 000 15 000 39 890 54 890 36 000 28 500 119 390

Cement och Betong Institutet 21 000 21 000 24 000 45 000 18 000 45 500 108 500

Cementa AB 91 500 25 500 102 312 219 312 195 900 415 212 447 750 183 500 1 046 462

NCC Roads AB 66 538 66 538 189 400 255 938 324 855 66 195 646 988

Nordkalk AB 0 0 0 6 000 0 6 000

Nordkalk AB, Storugns 0 0 0 0 0 0

Nordkalk Abp,Pargas 252 885 252 885 0 252 885 46 330 83 776 382 991

Nordkalk Köping 24 900 55 800 80 700 104 100 184 800 35 650 0 220 450

North Cape Minerals AS 0 0 0 0 0 0

Sand&Grus Jehanders 13 500 13 500 39 075 52 575 70 900 138 950 262 425

Sandvik Mining&Construction 0 0 0 24 500 30 000 54 500

SBMI 161 000 12 000 173 000 161 000 334 000 100 000 33 000 467 000

SMA Svenska Mineral AB 63 500 63 500 56 500 120 000 30 000 30 000 180 000

SP-Sveriges Tekniska Institut 0 0 0 6 000 33 250 39 250

SSAB Strip Products 41 250 41 250 0 41 250 0 0 41 250

SSAB Merox AB 30 600 30 600 36 775 67 375 59 450 50 494 177 319

Stenind Forskningsinst. 0 0 0 0 0 0

Swerock AB 18 300 18 300 48 135 66 435 90 259 37 300 193 994

Sv Vanadin AB 0 0 0 52 874 105 985 158 859

KTH Mark o Vatten 0 15 000 15 000 125 000 0 140 000

Bioptech AB 10 280 10 280 22 750 33 030 46 000 0 79 030

0 0 0 0 0

Egeninsats föret Q1-2 09 13 500 0 0 65 780 0 0 91 500 36 300 25 500 21 000 0 200 838 102 312 0 294 135 0 161 000 12 000 1 023 865 975 069 1 998 934 1 566 818 908 450 6 473 136

Egeninsats föret Q1-2 09 39 075 0 0 126 069 0 0 54 000 63 135 21 000 24 000 0 252 990 233 800 0 0 144 500 16 500 975 069 Ack. Egenin.

Totala egeninatser 2009 52 575 0 0 191 849 0 0 145 500 99 435 46 500 45 000 0 453 828 336 112 0 294 135 0 305 500 28 500 1 998 934

MinFo projektkostn Q1-2 09 0 0 133 500 0 25 000 25 000 25 000 25 000 0 100 000 100 000 -400 000 0 0 25 000 -105 000 -46 500

MinFo projektkostn Q3-4 09 133 500 25 000 25 000 0 0 100 000 100 000 144 000 77 500 0 0 605 000

 Total kostn 2009 52 575 0 0 458 849 0 0 195 500 149 435 71 500 70 000 0 653 828 536 112 -400 000 438 135 77 500 330 500 -76 500 2 557 434

 Ack Egeninsats föret 2008 125 505 0 0 335 996 0 270 750 99 259 45 750 18 000 0 119 650 432 000 19 908 0 76 000 24 000 1 566 818

Ack MinFo projektkostn 2008 0 50 000 0 150 000 53 125 11 250 150 000 100 000 50 000 50 000 0 150 000 200 000 200 000 0 0 150 000 50 000 1 364 375

Ack total kostn 2008 125 505 50 000 0 485 996 53 125 11 250 420 750 199 259 95 750 68 000 0 269 650 632 000 219 908 0 0 226 000 74 000 2 931 193

Ack Egeninsatser företag 2007 286 395 97 500 0 131 270 0 39 000 61 300 50 000 45 500 43 500 15 000 0 105 985 0 0 27 000 6 000 908 450

Ack MinFO proj kostn 2007 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 50 000 50 000 0 0 0 200 000 0 0 100 000 100 000 800 000

Ack Total kostnader 2007 286 395 97 500 0 231 270 0 139 000 161 300 100 000 95 500 43 500 15 000 0 305 985 0 0 127 000 106 000 1 708 450

Ack Tot Kostn 091231 464 475 147 500 0 1 176 115 53 125 11 250 755 250 509 994 267 250 233 500 43 500 938 478 1 168 112 125 893 438 135 77 500 683 500 103 500 7 197 077



MinBaS II  Område 3  Miljö/ Hållbar utveckling Sammanställning företag Egeninsatser 2009-12-31 Bil 1e

Proj Proj Proj Proj Proj Proj Proj Proj Proj Proj Proj Proj 

Företag medlem 3.1a 3.1a-1 3.1a-2 3.1a-3 3.1a-4 3.1b 3.2a 3.2a-1 3.2a-2 3.2b 3.3 3.3:1 Q3-4 2009 Tot Q1+2 Tot 2009 Tot 2008 Tot 2007 Ack 091231

Betongindustri AB 0 0 0 0 0 0

Björka Mineral AB/Omya AB 6 000 6 000 18 000 24 000 39 852 56 422 120 274

Bohusläns Kooperativa Stenindustri AB 0 0 0 0 0 0

Cement och Betong Institutet, Stockholm 0 0 0 18 000 24 000 42 000

Cement och Betong Institutet, Borås 17 640 17 640 12 000 29 640 18 000 24 000 71 640

Cementa AB 15 000 15 000 0 15 000 43 250 14 454 72 704

Emmaboda Granit AB 62 696 2 250 12 000 76 946 105 135 182 081 27 000 44 037 253 118

Hallinden Granit AB 0 0 0 0 0 0

Metso Minerals(Sala)AB 0 0 0 0 0 0

NCC Roads AB 0 0 0 78 000 45 000 123 000

Nordkalk AB 21 000 27 818 48 818 33 000 81 818 33 266 9 000 124 084

Nordkalk AB, Storugns 0 0 0 35 336 23 101 58 437

Nordkalk Abp,Pargas 0 0 0 0 0 0

Nordkalk Köping 12 300 12 300 30 300 42 600 58 400 36 850 137 850

North Cape Minerals AS 0 0 0 0 0 0

Sand&Grus Jehanders 146 000 146 000 27 000 173 000 55 500 72 000 300 500

Sandvik Mining&Construction 12 000 12 000 45 000 57 000 24 000 27 000 108 000

SBMI 42 000 12 000 54 000 162 971 216 971 341 800 81 000 639 771

Bergsskolan 53 500 53 500 59 500 113 000 277 000 0 390 000

SMA Svenska Mineral AB 6 000 6 000 18 000 24 000 18 000 31 782 73 782

SFI AB 44 700 18 750 63 450 219 936 283 386 156 485 62 390 502 261

SSAB Merox AB 0 18 000 18 000 18 000 18 000 54 000

Swerock AB 78 000 78 000 0 78 000 33 800 44 004 155 804

Sv Vanadin AB 0 18 000 18 000 24 000 36 792 78 792

Egeninsats föret Q3-4 09 38 640 0 158 696 42 000 251 818 0 18 750 14 250 0 0 0 65 500 589 654 766 842 1 356 496 1 299 689 649 832 4 662 513

Egeninsats föret Q1-2 09 48000 78471 202581 61500 0 0 0 280190 0 27000 0 69100 766842 Ack. Egenins.

Totala egeninsatser 2009 86 640 78 471 361 277 103 500 251 818 0 18 750 294 440 0 27 000 0 134 600 1 356 496

MinFo projkostn Q1-2 09 0 25 000 100 000 100 000 61 250 98 750 39 000 75 000 0 50 000 549 000

MinFo projkostn Q3-4 09 0 100 000 100 000 61 250 0 39 000 75 000 0 375 250

Total kostn 2009 86 640 103 471 561 277 303 500 374 318 0 18 750 393 190 78 000 177 000 0 184 600 2 280 746

 Ack Egeninsats föret 2008 954 123 165 800 43 500 24 000 97 266 15 000 1 299 689

Ack MinFo projektkostn 2008 0 50 000 0 0 0 0 50 000

Ack total kostn 2008 954 123 215 800 43 500 24 000 97 266 15 000 1 349 689

Ack Egeninsatser företag 2007 416 262 68 886 46 884 117 800 0 649 832

Ack MinFO proj kostn 2007 275 000 275 000

Ack Total kostnader 2007 691 262 68 886 46 884 117 800 0 924 832

Ack Kostnader 091231 1 732 025 319 271 561 277 303 500 374 318 112 386 89 634 393 190 78 000 392 066 15 000 184 600 4 555 267



MinBaS II   Område 4 Applikationsteknik-Stenindustrin Sammanställning av företagens egeninsatser =projektkostnader 2009-12-31 Bil 1f

 TOTAL SEK

Proj nr 4.1 4.2 4.3 4.4 4.4:1 4.4:2 4.4:3 4.4:4 4.4:5 4.4:6 4.5a 4.5b 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 TOT TOT 2008 Ack TOT

Företag 2009 2009-12-31

A. Nilsson Konsult 48 066 37 885 114 591 58 978 259 520 259 520

Barup/Edström 6 678 12 712 19 390 19 390

Bohus Gat  och Kantsten 25 546 3 000 9 000 37 546 37 546

Bohusläns Koop. Stenindustri 2 800 12 000 21 728 12 994 38 360 30 385 118 267 429 065 274 189 821 521

Bohuslän Stenakademi 50 000 50 000 50 000

Borghamns Natursten 2 100 2 100 1 920 11 322 15 342

Borghamns Stenförädling 10 972 8 932 5 368 76 800 102 072 17 366 14 406 133 844

Boverket 23 095 23 095 23 095

Citysten 22 500 22 500 22 500

Emmaboda Granit AB 109 938 99 230 1 800 210 968 139 839 30 822 381 629

Eskilstuna Kommun 9 778 9 778 9 778

GeoPartner AB 368 598 368 598 198 500 0 567 098

Göinge Utbildningscenter 108 000 108 000 0 108 000

Göteborg Stad 10 787 10 787 10 787

Hallinden 700 28 500 29 200 29 200

Jananders Consulting 7 500 752 000 759 500 1 536 71 000 832 036

Kulturvård DaCapo 9 000 9 000 9 000

Lennart Selrot Marknadskonsult 79 089 2 625 22 691 21 375 125 780 38 129 21 923 185 832

Malmö Stad 18 639 18 639 18 639

Marmor&Granit AB 25 000 25 000 45 000 61 500 131 500

Minnera 1 400 3 000 4 400 4 400

Minnera Norge 4 500 4 500 4 500

Naturstenskompaniet 182 469 16 000 9 000 4 984 28 892 234 450 475 795 310 360 166 570 952 725

NCC Roads AB i Skåne 6 000 6 000 6 000

Nyreéns Arkitekt 13 500 13 500 13 500

Pål Svensson 21 086 21 086 21 086

Riksantikvarieämbetet 13 180 9 000 22 180 22 180

Roland Pusch 9 678 9 678 9 678

SFI AB 853 851 26 250 42 000 4 600 4 500 10 500 26 270 15 000 68 856 26 250 60 976 35 784 556 519 1 731 356 998 510 326 831 3 056 697

SIS 29 095 29 095 29 095

Sjöstöms Stenförädling AB 3 500 3 500 1 184 8 399 13 083

WSP 41 738 41 738 41 738

Slite 2 100 2 100 2 100

SLU/Movium 73 766 329 400 159 000 585 792 142 817 1 290 775 583 848 98 500 1 973 123

SP Sitac, Karlskrona 7 430 7 430 7 430

SP Sveriges Provnings- och Forsk/CBI 7 500 16 410 54 316 21 089 489 489 16 500 349 627 954 931 1 144 433 865 101 2 964 465

Stenmontering Hässleholm 0 11 876 11 876

Stenriket 3 056 3 056 3 056

Stenrådgivning 30 476 30 476 0 30 476

Stenutveckling Nordiska AB 37 648 21 000 11 571 13 125 6 750 5 250 12 979 108 323 84 053 66 974 259 350

Stockholm Stad 23 096 23 096 23 096

Svenska Kyrkan 128 120 128 120 128 120

Svensk Markbetong/Starka 39 595 39 595 39 595

Taggen Hässleholm 37 184 37 184 37 184

Temaarkitekter 9 000 9 000 9 000

Thorsbergs Stenhuggeri AB 2 800 2 800 0 2 800

Torbjörn Andersson 26 360 3 000 29 360 29 360

Triontensid AB 14 400 14 400 28 500 42 900

Zaar Granit AB 38 400 38 400 42 500 80 900

Övriga 30 223 3 000 22 229 37 763 37 763 22 500 16 067 147 925 45 263 56 645 419 378 1 465 190 181 495 2 066 063

TOTAL  2009 368 598 1 695 625 133 330 0 98 941 882 246 0 33 900 0 0 658 710 453 312 67 125 139 112 198 000 987 705 711 094 1 383 294 7 810 992 3 993 743 2 100 413 15 551 833

TOTALT 2008 254 750 1 323 756 0 0 15 750 109 359 20 136 58 867 3 750 0 644 553 112 433 0 750 0 705 992 1 100 507 1 108 330 5 458 933

TOTALT 2007 16 500 60 352 0 0 13 500 179 577 0 137 033 0 0 666 523 48 410 0 0 0 95 952 458 918 605 143 2 281 908 7 810 992

Ack Totalt 2009-12-31 639 848 3 079 733 133 330 0 128 191 1 171 182 20 136 229 800 3 750 0 1 969 786 614 155 67 125 139 862 198 000 1 789 649 2 270 519 3 096 767 15 551 833

TOT 2007



Bil 1g

MinBaS II  Område 5  Planering, program.adm.,Sammanställning företagens egeninsatser = projektkostnader 2009-12-31

teknikspridning,implementeirng 2009 Tot Tot

Företag medlem Proj 5.1:1 Proj 5.1:2 Proj 5.1:3 Proj 5.1:4 Proj 5.1:5 Proj 5.1:6 2009 tot Q1-2 2008 2007 Ack 2009-12-31

NCC Roads/SBMI/NCC teknik 103 350 6 000 15 050 257 550 133 150 343 436 299 345 900 331

Stenind Forskningsinstitut AB 533 041 21 671 1 279 877 725 165 1 506 698 824 080 3 610 655

MinFo 707 915 7 638 1 229 064 513 511 845 559 777 090 2 851 713

Egeninsats + proj kostn Företag Q 1-2 2009 1 215 426 208 470 1 227 092 28 030 21 050 66 423 2 766 491 1 371 826 2 695 693 1 900 515 7 362 699

Tot egeninsats+proj kost Företag 2008 698 022 130 312 1 128 791 155 558 97 938 485 072 2 695 693

Tot egeninsats + proj kostn Företag  2007 754 761 167 377 516 345 183 156 11 005 267 871 1 900 515 2008 Proj 5.1 119 229

Ack Tot egeninsats + proj kostn. Företag  2009-06-302 668 209 506 159 2 872 228 366 744 129 993 819 366 7 362 699 2009 Proj. 5.1 227450

Totalt 7 709 378



Bil 1h

2007 - 2010 Utfall 2007 Utfall 2008 Utfall 2009 Budget 2010 Totalt

Programområde 1 Produktions-/Processutveckling fr MinBaS fr Industri Budget tot fr MinBaS fr Industri Totalt fr MinBaS fr Industri Totalt fr MinBaS fr Industri Budget tot fr MinBaS fr Industri Budget tot fr MinBaS fr Industri Budget tot

1.1 Nya förundersökningsmetoder, 0,81 2,96 3,96 0,10 0,32 0,42 0,2 1,65 1,85 0,3 0,59 0,89 0,213 0,4 0,8 0,813 2,96 3,96

    materialkarakterisering och täktplanering 0

1.2. Bergteknik-Brytning 1,00 3,59 4,59 0,50 0,07 0,57 0,50 2,00 2,5 0,00 1,52 1,52 0,00 0,00 0,00 1 3,59 4,59

1.3 Mineralteknik 0,78 1,42 2,35 0,18 0,26 0,44 0,22 0,19 0,41 0,33 0,67 1 0,05 0,30 0,50 0,78 1,42 2,35

1.4. Krossat material i Framtida betong 2,20 3,48 5,68 0,72 0,46 1,18 0,20 1,13 1,33 0,58 0,65 1,23 0,70 1,24 1,94 2,2 3,48 5,68

1.5 Modellering, optimering av produktionsprocessen 1,32 7,12 8,44 0,00 1,58 1,58 0,17 2,90 3,07 0,15 1,64 1,79 1,00 1,00 2,00 1,32 7,12 8,44

1.6. Transporter och logistik 0,44 0,49 0,93 0,00 0,06 0,06 0,04 0,13 0,17 0,10 0,00 0,1 0,30 0,30 0,60 0,44 0,49 0,93

0

Periodisiering 081231 0,26 0,17 0,00 0,17 0,17 0,09 0,258

Summa programområde 1 6,8 19,1 26,1 1,50 2,75 4,25 1,50 8,00 9,50 1,5 5,1 6,5 2,3 3,2 5,8 6,8 19,1 26,0

Programområde 2  Produktutveckling fr MinBaS fr Industri Budget tot fr MinBaS fr Industri Budget tot fr MinBaS fr Industri Budget tot fr MinBaS fr Industri Budget tot fr MinBaS fr Industri Budget tot fr MinBaS fr Industri Budget tot

2.1. Nya användningsområden för MinBaS branschernas material: 2,09 3,03 5,00 0,40 0,71 1,11 0,50 1,04 1,54 0,47 0,58 1,05 0,72 0,70 1,30 2,085 3,03 4,997

2.2. Utveckling av industrimineralbaserade produkter 1,74 2,49 4,36 0,20 0,17 0,37 0,55 0,54 1,09 0,32 1,08 1,40 0,67 0,70 1,50 1,742 2,49 4,361

2.3. Europastandardisering 0,67 0,66 1,31 0,20 0,03 0,23 0,20 0,10 0,3 0,15 0,34 0,49 0,12 0,19 0,29 0,67 0,66 1,31

Periodisering 081231 0,15 0,15 0,20 0,20 -0,05 -0,05 0,15

Summa programområde 2 4,6 6,2 10,8 1,00 0,91 1,91 1,20 1,68 2,88 0,9 2,0 2,9 1,5 1,6 3,1 4,6 6,2 10,7

Programområde 3 Miljö - Hållbar utveckling fr MinBaS fr Industri Budget tot fr MinBaS fr Industri Budget tot fr MinBaS fr Industri Budget tot fr MinBaS fr Industri Budget tot fr MinBaS fr Industri Budget tot fr MinBaS fr Industri Budget tot

3.1 Miljöpåverkan från anläggningar 1,18 3,12 4,35 0,28 0,48 0,76 0,05 1,16 1,21 0,30 0,88 1,18 0,55 0,60 1,20 1,18 3,12 4,35

3.2 Efterbehandling 0,30 0,62 0,72 0,00 0,16 0,16 0,00 0,12 0,12 0,10 0,34 0,44 0,20 0,00 0,00 0,3 0,62 0,72

3.3 Sustainable Development Indicators (SDI) 0,10 0,16 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,00 0,14 0,14 0,10 0,00 0,00 0,1 0,16 0,16

Periodisering 081231 0,67 0,67 0,22 0,22 0,45 0,45 0,67

Summa programområde 3 2,2 3,9 5,9 0,50 0,64 1,14 0,50 1,30 1,80 0,4 1,4 1,8 0,9 0,6 1,2 2,2 3,9 5,2

Programområde 4 Applikationsutveckl.– Stenindustrin fr MinBaS fr Industri Budget tot fr MinBaS fr Industri Budget tot fr MinBaS fr Industri Budget tot fr MinBaS fr Industri Budget tot fr MinBaS fr Industri Budget tot fr MinBaS fr Industri Budget tot

4.1 Natursten & industrimineral inom Sveaskogs marker i s:a Sverige 0,10 0,53 0,63 0,00 0,01 0,01 0,1 0,15 0,25 0 0,37 0,37 0 0 0 0,1 0,53 0,63

4.2 Tekniköverföring till föreskrivande led 0,25 2,83 3,08 0,03 0,03 0,06 0,12 1,2 1,32 0,1 1,6 1,7 0 0 0 0,25 2,83 3,08

4.3 Avjämningsmassor, fästmassor, för vissa kritiska applikationer 0,35 0,45 0,48 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,25 -0,12 0,13 0,1 0,25 0,35 0,35 0,13 0,48

4. Applikationsteknik: Stenhandboken. 1,60 1,50 3,10 0,17 0,16 0,33 0,13 0,24 0,37 0,73 0,274 1,004 0,57 0,83 1,4 1,6 1,504 3,104

4.5a Naturstens tekniska egenskapers betydelse för olika applikationer 0,75 1,41 2,16 0,25 0,42 0,67 0,25 0,1 0,35 0 0,66 0,66 0,25 0,23 0,48 0,75 1,41 2,16

4.5b Fogar i markbeläggningar 0,30 0,31 0,61 0,00 0,05 0,05 0,05 0,06 0,11 0,25 0,2 0,45 0 0 0 0,3 0,31 0,61

4.6 Mallar för egenkontroll Material resp utförande 0,45 0,67 1,12 0,00 0,00 0,00 0 0 0,1 -0,033 0,067 0,35 0,7 1,05 0,45 0,667 1,117

4.7 Goda exempel med natursten inom arkitekturen 0,35 0,79 1,14 0,00 0,00 0,00 0 0 0,14 0,14 0,35 0,65 1 0,35 0,79 1,14

4.8 Prisvärda konstruktioner med natursten 0,50 0,70 1,20 0,00 0,00 0,00 0 0 0,2 0,2 0,5 0,5 1 0,5 0,7 1,2

4.9 Naturstensmurar i det offentliga rummet 0,35 1,45 1,80 0,05 0,05 0,10 0,25 0,45 0,7 0,05 0,95 1 0 0 0 0,35 1,45 1,8

4.10 Internat. harmonisering av standarder & krav , bl.a TK508 0,30 2,04 2,34 0,15 0,31 0,46 0,14 0,96 1,1 0,01 0,69 0,7 0 0,08 0,08 0,3 2,04 1,67

4.11 Stenakademin 2,00 2,38 4,38 0,35 0,25 0,60 0,66 0,6 1,26 0,57 0,83 1,4 0,42 0,7 1,12 2 2,38 4,38

Summa programområde 4 7,30 15,06 22,04 1,00 1,28 2,28 1,70 3,76 5,46 2,1 5,8 7,8 2,5 3,9 6,5 7,3 14,7 21,4

Programområde 5 Planering, teknikspridn., implemen. fr MinBaS fr Industri Budget tot fr MinBaS fr Industri Budget tot fr MinBaS fr Industri Budget tot fr MinBaS fr Industri Budget tot fr MinBaS fr Industri Budget tot fr MinBaS fr Industri Budget tot

5.1 Programadm., Planering, teknikspridn, implementering 4,10 6,50 10,60 0,80 1,10 1,90 0,80 1,90 2,70 1,1 1,7 2,8 1,4 1,8 3,2 4,1 6,5 10,6

5.2 Utvärdering 0,40 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,4 0,4 0,4 0 0,4

Periodisering 081231 0,50 0,50 0,20 0,20 0,30 0,30 0,5

Summa programområde 5 5,00 6,50 11,50 1,00 1,10 2,10 1,10 1,90 3,00 1,1 1,7 2,8 1,8 1,8 3,6 5,0 6,5 11,0

Totalt  programmet 26,0 50,7 76,4 5,00 6,68 11,68 6,00 16,64 22,64 6,0 15,9 21,8 9,0 11,2 20,2 26,0 50,4 74,2
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Bilaga 2 

 
Sammanställning över deltagande företag samt styr – och arbetsgrupper  

 

Deltagande företag och organisationer 2009-12-31 
 
 

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. för Produkt 

och Produktionsutveckling 

Emmaboda Granit AB 

Hallinden Granit AB 

KTH, Mark& Vattenteknik 

Metso Minerals(Sala)AB 

Misec AB 

NCC Roads AB, Öst 

NCC Roads, Väst 

NCC Teknik AB 

Nordkalk AB 

Nordkalk AB, Storugns 

Nordkalk Abp, Pargas 

Nordkalk Köping 

North Cape Minerals AS 

Orica 

Sand & Grus AB Jehanders   

Sandvik Mining & Construction 

SBUF 

Sveriges Bergmaterialindustri 

SGU 

SMA Mineral AB 

SKANSKA 

SSAB Merox AB 

SSAB Strip Products 

Stenindind. Forskningsinst. AB   

Sv. Vanadin AB 

SWEBREC 

Swerock AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagare i område 4 

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 

Trio tensid AB 

Zaar Granit AB 

Övriga 
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Styrgrupp MinBaS II Område 1 Produktions/Processutveckling 2009-12-31 

 
Ordförande 

Lars Sunnebo, Nordkalk AB 

Ledamöter 

Per Olow Andersson, NCC Roads AB  

Jan Bida, SBMI/Bergsskolan 

Hans-Erik Gram, Cementa AB 

Paul Hammergren, Tricorona AB 

Pär Johnning, NCC Roads AB 

Mariette Karlsson, Emmaboda Granit AB 

Björn Lagerblad, CBI Betonginstitutet AB, Stockholm 

Jörgen Lundgren, Hallindens Granit AB 

John Natvik, North Cape Minerals AS 

Agne Nilsson, Bohusläns Koop. Stenind.  

Karin Pettersson, Swerock AB 

Olof Sandström, SMA Mineral AB tom 080831 

Niklas Skoog, Sand & Grus AB Jehander 

Olof Sabel, Sand & Grus AB Jehander 

Per Svedensten, Sandvik Mining & Construction AB 

Nils Vorbrodt, ers. Mattias Bäckström, Omya AB 

Urban Åkesson, CBI Betonginstitutet AB,(SP) Borås 

Kjell Andersson, SSAB Merox AB 

Mats Emborg, Betongindustri AB(Jehander) 

 

Adjungerade inkl. projektledare/forskare 

Mattias Göransson, SGU 

Magnus Evertsson, Chalmers, Produkt- och Processutveckling  

Eric Forssberg, Luleå tekniska universitet 

Erik Hulthén, Chalmers, Produkt- och Processutveckling 

Robert Johansson, Chalmers, Produkt- och Processutveckling 

Elisabeth Lee, Chalmers, Produkt- och Processutveckling 

Finn Ouchterlony, Swebrec, LTU 

Johannes Quist, Chalmers, Produkt- och Processutveckling 

Roar Sandöy, North Cape Minerals AS 

Mathew Thurley, LTU, Systemteknik 

Pär Erik Martinsson, LTU, Process-IT 

 

Ansvarigt sekretariat 

Marianne Thomaeus, MinFo t o m 2009-10-31 

Jan Bida, MinFo fr o m 2009-11-01 

 

Arbetsgrupp Bergteknik (proj 1.2.1) 

Finn Ouchterlony, Swebrec 

Jan Bida, Bergsskolan 

Fredrik Eklind, Sand& Grus AB Jehander 

Linus Nyqvist, NCC Roads 

Karin Pettersson, Swerock 

Per Olow Andersson, NCC Roads 

Repr för Orica 

Per Svedensten, Sandvik M&C 

Kristina Vikström, NCC Roads (proj 1.1.4) 

Urban Åkesson, CBI Betonginstitutet AB (proj 1.1.4) 

 

Arbetsgrupp Förundersökningsmetoder, materialkarakterisering och täktplanering(proj 1.1) 

Henrik Grind, Nordkalk AB 

Tor Arne Karlsen, OMYA AB 

Karin Pettersson, Swerock 

Roar Sandöy, North Cape Minerals AS 

Urban Åkesson, SP 
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Arbetsgrupp projekt 1.5.1 Realtidoptimering 

Pär Johnning, NCC Roads AB 

Niklas Skoog, Sand&Grus AB, Jehander 

Lars Sunnebo, Nordkalk AB 

Jan Bida, SBMI/Bergsskolan 

Per Svedensten. Sandvik M&C 

Marianne Thomaeus, MinFo t o m 2009-10-31 

Magnus Bengtsson, Skanska 

 

Arbetsgrupp projekt 1.5.2 Optimal fragmentering genom krossning 

Pär Johnning, NCC Roads AB 

Niklas Skoog, Sand&Grus AB, Jehander 

Lars Sunnebo, Nordkalk AB 

Jan Bida, SBMI/Bergsskolan 

Per Svedensten. Sandvik M&C 

Marianne Thomaeus, MinFo t o m 2009-10-31 

 

 

Styrgrupp MinBaS II område 2 Produktutveckling 2009-12-31 
 

Ordförande 

Olof Sabel & Niklas Skoog, Sand&Grus AB Jehander 

Ledamöter 

Jan Bida, SBMI/Bergsskolan 

Mats Emborg, Betongindustri AB 

Paul Hammergren, Tricorona AB 

Björn Lagerblad, CBI Betonginstitutet AB, Stockholm  

Lennart Lindberg, NCC Roads AB 

Urban Åkesson, CBI Betonginstitutet AB,(SP) Borås  

Karin Pettersson, Swerock AB 

Bengt- Olof Tjell, Sandvik Mining & Construction 

Ola Lindström, Omya AB 

Pär Odén, Nordkalk AB 

Robert Gräsberg, SMA Mineral AB 

Erik Simonsen, Cementa AB 

Jeanette Stemne, SSAB Merox AB 

Kristina Vikström, NCC Roads AB  

 

Adjungerade + forskare/projektledare 

Eric Forssberg, Luleå Tekniska Universitet 

Jon Petter Gustafsson, KTH, Mark och Vattenteknik 

Robert Lundström, NCC Roads AB 

Mia Tossavainen, Konsult 

Johan Eriksson, MeFos 

Marcel Magnusson, MeFos 

 

Ansvarigt sekretariat 

Marianne Thomaeus, MinFo t o m 2009-10-31 

Jan Bida, MinFo fr o m 2009-11-01 

 

Arbetsgrupp Småskaliga lösningar för avloppsrening med mineralbaserade filtermaterial (proj 2.1.3) 

Jon Petter Gustafsson, KTH, Mark & Vattenteknik 

Pär Odén, Nordkalk AB  

Paul Hammergren, Aros Mineral AB 

Therese Stark, SSAB Merox AB 

Repr för Bioptech AB 

Övriga KTH repr. 
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Styrgrupp MinBaS II område 3 Miljö – Hållbar utveckling 2009-12-31 

 
Ordförande 

Jan Bida, Sveriges Bergmaterialindustri/Bergsskolan 

 

Ledamöter 

Kjell Andersson alt. ers, SSAB Merox AB 

Peter Andersson, Swerock  

Jan Gunnarsson, Emmaboda Granit AB 

Paul Hammergren, Tricorona AB 

Per Hedvall, Sandvik Mining & Construction 

Kurt Johansson, SFI AB 

Björn Lagerblad, CBI Betonginstitutet AB, Stockholm 

Fredrik Lundström, Nordkalk AB   

Ulf Nilsson, SMA Mineral AB 

Kerstin Nyberg, Cementa AB 

Pär Odén, Nordkalk AB 

Björn Schouenborg, CBI Betonginstitutet AB,(SP) Borås 

Niklas Skoog, Sand & Grus AB Jehander 

Nils Vorbrodt, Omya AB 

Lars Svensson, Sand & Grus AB Jehander 

Sven Wallman, NCC Roads 

 

Adjungerade 

Carl-Johan Gårdinger, NCC Teknik 

Lisbeth Hildebrand/Anders Hallberg, SGU 

Stefan Klingberg, Geopro AB 

Björn Strokirk, SBMI 

Peter Åkerhammar, SGU 

 

Ansvarigt sekretariat 

Marianne Thomaeus, MinFo t o m 2009-10-31 

Jan Bida, MinFo fr o m 2009-11-01 

 

Arbetsgrupp projekt Miljöpåverkan från anläggningar – Delproj Buller 

Jan Bida, SBMI/Bergsskolan 

Peter Andersson, Swerock  

Per Hedvall, Sandvik M&C  

Kurt Johansson, SFI AB 

Mariette Karlsson, Emmaboda Granit AB   

Fredrik Lundström, Nordkalk AB   

Marianne Thomaeus, MinFo t o m 2009-10-31 

Sven Wallman, NCC Roads AB  

 

Projekt Efterbehandling Materialkarakterisierng – Delprojekt Positivite list för restmaterial 

Projekt Miljöpåverkan från anläggningar- Delprojekt Vibrationer/Luftstötvåg 

Projekt Miljöpåverkan från anläggningar- Delprojekt Effekter av damning från täkter  

Valda delar av Styrgruppen, delvis under tillsättande 

 

Arbetsgrupp projekt Efterbehandling – Best Practice 

Jan Bida, SBMI, 

Lars Svensson, Sand & Grus AB Jehander 

Sven Wallman, NCC Roads 

Repr. för industrimineral och natursten 

  



Årsrapport 2009 MinBaS II programmet 

 

41 

 

 

Styrgrupp MinBaS II Område 4 Applikationsteknik - Stenindustrin 2009-12-31 
 

Kurt Johansson, SFI AB ordförande 

Jan Gunnarsson, Emmaboda Granit AB 

Rolf Lundmark, Naturstenskompaniet 

Jimmy Söderlind, City Sten AB 

Sören Thor, Thorsbergs Stenhuggeri AB 

Agne Nilsson, Bohusläns Kooperativa Stenindustri. 

 

Programområdessekreterare: Kai Marklin, Göinge utbildningscenter  

 

För arbetsgrupper inom Område 4 – Se Lägesrapport 

 

 

Styrgrupp MinBaS II Område 5 Programadministration, planering, teknikspridning, 

implementering = MinBaS AB:s styrelse 2009-12-31 

 
Ordinarie 

Per Murén, NCC Roads AB, ordförande  

Per Hedvall, Sandvik M & C AB 

Kurt Johansson, SFI AB 

Bo Svahn, MinFo  

Jimmy Söderlind, City Sten AB  

Pär Åström, Sand & Grus AB Jehander 

 

Suppleanter 

Björn Strokirk, SBMI  

Mattias Bäckström, Björka Mnieral AB  

Agne Nilsson, Emmaboda Granit AB 

 

Adjungerade 

Mattias Bäckström, Björka Mineral AB/ordf. MinFo 

Marianne Thomaeus, MinFo t o m 2009-10-31 

Jan Bida, MinFo fr o m 2009-11-01 
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Bilaga 3 
 

 

 

Lägesrapportering från programområdena  
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Område 1 Produktions/processutveckling 
 

Ansvarigt kansli MinFo 

 

Programområde 1 syftar till utveckling av ny produktionsteknik och processeffektivisering.  

Speciell vikt läggs vid att introducera ny teknik och system som gör att fragmenterings-

processen kan effektiviseras och kontrolleras och slutprodukternas kvalitet förbättras. Flera 

projekt, inom såväl utveckling av undersökningsmetoder som produktionsutvecklingen, rör 

fragmenteringskedjan sprängning – krossning främst inom bergmaterialindustrin. 

Energieffektivisering är en viktig del i arbetet. Industrimineralindustrin har prioriterat projekt 

mot nya energieffektivare tekniker för finmalning och klassering. Utvecklingen av 

processteknik för krossat ballastmaterial till betong har givits speciellt projektutrymme. 

Modellering och optimering av produktionsprocessen samt transporter är andra prioriterade 

områden.    

 

Styrgruppen har samlats till fem protokollförda möten under 2009 för uppföljning av 

pågående projekt och för att besluta rörande inkomna projektförslag. Samtliga 

styrgruppsmöten har hållits tillsammans med styrgrupp Område 2 p g a många 

beröringspunkter. Ett stort antal möten har skett i projektarbetsgrupperna. Möten har 

genomförts för att följa upp arbetet i projekten, vilket skett som ett samarbete mellan 

forskningsorganisationerna och industrin.  

 

Område 1 hade en ursprunglig totalbudget av 14,5 Mkr varav andelen MinBaS-anslag var 7,0 

Mkr och industrins egna insatser 7,5 Mkr. Den ackumulerade kostnadsomfattningen per 31 

december 2009 är 20,8 Mkr varav industrins egna insatser utgör 16,4 Mkr eller 78,9 %. 

Industrin genom MinFo, NCC Roads och Sandvik Mining o Construction finansierar med 

kontanta medel två pågående doktorandprojekt vid Chalmers och NCC Roads via SBUF 

medfinansierar i avsevärd grad ytterligare ett Chalmersprojekt och projektet inom Bergteknik. 

Tilldelningen av MinBaS-medel till område 1 uppgår ackumulerat till 4,4 Mkr vid årets slut. 

 

Under 2007-2008  beviljades MinBaS-medel till 9 fleråriga projekt och 3 förstudier. 

Förstudierna avslutades 2008.  Två industrifinansierade doktorandprojekt tillfördes 

programområdet redan under föregående år. Totalt pågår vid årets slut 11 projekt inom 

programområdet.  

 

Lista över avslutade, pågående, beviljade projekt och förstudier.  

Projektledare är angivna inom parantes 
 

Projektområde1.1 Nya förundersökningsmetoder, materialkarakterisering och täktplanering 

1.1.2 Utveckling av MWD-tekniken – (North Cape Minerals AS) 

1.1.2a MWD – teknik för bestämning av bergkvalitet 

1.1.4 Karaktärisering av mikrosprickor orsakade av fragmenteringsprocesser – (CBI  

 Betonginstitutet(SP) Borås) – slutrapporterad  september 2009 

1.1.5 Inventering av täktplaneringsverktyg 

 

Projektområde 1.2 Bergteknik-Brytning 

1.2.1 Optimal fragmentering vid sprängning – del II  - (Swebrec, LTU) – slutrapporterad 

 februari 2010 

Projektområde 1.3 Mineralteknik 

1.3.1 Processteknisk utveckling för exploatering av vanadinfyndigheten Sumåssjön,  

 (Sv. Vanadin AB) – avförd september  2009 
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1.3.2 Energieffektiv finmalning – Sicomanttekniken – Förstudie – (Misec AB) – Avslutad 2008 

1.3.3 Klassering och separation av fina partiklar – Förstudie – (Misec AB) – Avslutad 2008 

1.3.3a Airgrinder-Tornado-Malningsförsök med hyttslam (Misec AB) – slutrapporteras 2010 

1.3.3b Luftklassering av industrimineral (Misec AB) – slutrapporteras 2010 

 

Projektområde 1.4 Krossat material i Framtida betong 

1.4.1 Krossteknik för produktion av fina ballastfraktioner till betong – slutrapporterad  

 (Chalmers, Inst. f Produkt och Produktionsutveckling) 

1.4.2 Klassering av fina bergmaterialfraktioner (<4 mm) för betong –  

 (Chalmers, Inst. f Produkt och Produktionsutveckling) 

Projektområde 1.5 Modellering, optimering av produktionsprocessen  

1.5.1 Realtidsoptimering av krossanläggningar–(Chalmers, Inst f Produkt o.Produktionsutveckl) 

1.5.2 Optimal fragmentering genom krossning–(Chalmers, Inst f Produkt o Produktionsutveckl) 

1.5.3 Bildanalys - Fragmentation measurement 3D vision – slutrapporterad Etapp 1 

Projektområde 1.6 Transporter och logistik 

1.6.1 Energiåtgång & kostnad för Interna transporter i täkter – Förstudie-  

 (Sandvik M& C) – slutrapporterad 2008 

 

Projektområde 1.1  

Nya förundersökningsmetoder, materialkarakterisering och täktplanering  
Fn. pågår tre  projekt inom delområdet.  
 

Projekt nr 1.1.2 Utveckling av MWD-tekniken 

Projektledare Roar Sandöy, North Cape Minerals AS 

Budget och tidplan 

Total kostnadsomfattning  kr. 2 500 000 NOK 

Beviljat anslag från MinBaS-medel: 300 000 kr.  

Tidplan:  2008-11-16 – 2010-12-31.  

 

Syfte och mål: Projektet syftar till att undersöka i vilken grad MWD-tekniker kan användas i 

kvalitetskartläggning och kvalitetskontroll av industrimineralförekomster. Projektet är indelat 

i fyra delprojekt, där tre delprojekt studerar MWD-teknikens möjligheter för 1) direkt 

kvalitetskarakterisering av styrka, b) kartläggning av internt gråberg och c) att studera 

sambandet mellan MWD-parametrar och geokemiska kvalitetsparametrar. Det fjärde projektet 

utgör överföring av MWD- parametrarna till digitala planeringsverktyg.  

 

Genomförande: Arbetet med de tre karakteriseringsmomenten är igångkörda med full kraft. 

Införandet av olika typer av MWD-tekniker pågår i utvalda NCM-anläggningar tillsammans 

med de olika leverantörerna av MWD-systemen och forskare. En viss fördröjning p g a 

lågkonjunktur. 

 

Projekt nr 1.1.2a MWD-teknik för bestämning av bergkvalitet 

Projektledare Kristina Vikström, NCC Roads AB, Upplands Väsby 

Budget och tidplan 

Total kostnadsomfattning  kr. 300 000 kr 

Beviljat anslag från MinBaS-medel: 150 000 kr.  

Tidplan:  2009-01-01 – 2010-12-31.  
 

Syfte och mål 

Syftet med detta projekt är att undersöka huruvida de data som man får ut vid MWD 

(Measurement While Drilling) kan kopplas till de mekaniska egenskaper som ett kompetent 

ballastmaterial kräver. 
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Målet med projektet är att kunna använda denna teknik som ett snabbt, effektivt och 

framföralltbilligare alternativ till kärnborrning i samband med utvidgning av befintlig täkt och 

prospektering av nya täkter. Detta projekt kommer vara ett samarbetsprojekt med det 

pågående FUD projektet ”Energieffektivt utnyttjande av bergmaterial i väglinjen - 

Bestämning av bergtyp och nya förundersökningsmetoder” som leds av VTI, i samarbete med 

CBI Betonginstitutet AB, U Åkesson). 

Ett av målen i det projektet är att skapa en ny funktionsbaserad petrografisk analys. En viktig 

del i den metoden är att den skall vara möjlig att implementera på borrkax. 

 

Genomförande 

Genom att kombinera data från MWD med noggrann kartering av borrkax, genom kvantitativ 

petrografisk analys på tunnslip, är förhoppningen att kunna korrelera resultatet med data från 

MWD.Provtagning av borrkax kommer i första hand utföras av representanter från NCC 

Roads. Detta sker i samband med borrning för sprängning i befintliga täkter där NCC Roads 

borrutrustning med tillhörande MWD-mjukvara från Atlas-Copco för tillfället är etablerad. 

NCC Roads kommer i projektet bidra med tolkad MWD-data. För metodutveckling av den 

fördjupade petrografiska analysen ansvarar CBI Betonginstitutet, Borås. Slutrapporteringen 

kommer att samordnas med FUD projektet. En projektgrupp är utsedd och består av 

representanter från NCC Roads AB (Kristina Vikström), CBI Betonginstitutet (Urban 

Åkesson) och VTI (Fredrik Hellman). 

 

Vid arbetsgruppsmöte den 27 maj  beslutades att mätningarna kommer utföras i en av NCCs 

täkter med varierande geologisk karaktär,främst bestående av en granit med inslag av 

diabasgångar. Mätningarna påbörjades under borrningen v.25 - borrkaxprov på utvalda hål i 

den första raden. Under v.26 utfördes också fotografering av de hål där borrkaxprov tagits ut 

Bips -metoden.  

 

Projekt nr 1.1.4 Karaktärisering av mikrosprickor orsakade av 

fragmenteringsprocesser  

Projektledare Dr Urban Åkesson, CBI Betonginstitutet AB, Borås ( tidigare SP)  

Budget och tidplan  

Total kostnadsomfattning 513 000 kr.  

Beviljat anslag från MinBaS-medel :Totalt 250 000 kr.  

Tidplan:  2007-11-16 – 2009-06-30 

 

Syfte och mål  

Syftet med detta projekt är att detektera eventuell mikrospricktillväxt vid olika processer i 

ballastproduktionen. Genom att ha bra kontroll på vad som händer med bergmaterialet vid 

sprängning och krossning har man i sin tur bättre förutsättningar för styrning av produktionen 

vid förändringar i en täkt. Arbetet har också intresse för industrimineralföretagen. Producenter 

av brända kalkprodukter önskar kontroll över produktionen av grövre kalkstenspartiklar + 10 

mm som utgör råvara för brännprocessen. De nya karaktäriseringsmetoder som skall 

utvecklas i projektet kan även bli användbara för sådan produktion. Målet är att etablera nya 

metoder för materialkaraktärisering, öka förståelsen för hur olika parametrar i bergmaterialet 

påverkar fragmenteringsegenskaperna och i förlängningen ballastproduktens egenskaper. 

Ballastproducenten får bättre kunskap om bergmaterialet i täkten samt framförallt hur 

egenskaperna hos materialet förändras vid olika fragmenteringsprocesser. 
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Genomförande 

Projektet har för avsikt att undersöka eventuella förändringar i mikrosprickmönstret vid 

sprängning och krossning. Projektet har anslutits till den NCC täkt, där de sprängtekniska 

studierna pågår och projekten samverkar. Planeringsarbete har genomförts under våren. 

Provtagning har genomförts i samband med i fullskaletesterna inom projekt 1.2.1 Optimal 

fragmentering genom sprängning II under hösten 2008. Analysering och utvärdering pågår 

under 2009.  Projektet har slutrapporterats hösten 2009. 

 

Övriga 

Styrgruppen har beslutat att vänta med start av projektförslaget projekt nr. 1.1.1 Utveckling av 

markradar som prospekteringsverktyg.  Projekt nr. 1.1.5 Inventering av täktplaneringsverktyg 

har försenats vid starten  och skall fortsätta under 2010. 

 

Projektområde 1.2 Bergteknik 
Ett projekt pågår inom området.  
 

Projekt 1.2.1 Optimal fragmentering vid sprängning – del II  

Projektledare: Prof. Finn Ouchterlony, Swebrec, Luleå tekniska universitet. 

Per Olow Andersson, NCC Roads AB (Pc Arlandatäkten) 

 

Budget och tidplan 

Total kostnadsomfattning: 3,2 Mkr. Swebrecs huvudmän bidrar med 0,5 Mkr och deltagande 

företag med 1,4 Mkr i egeninsatser. Resterande del, 0.3 Mkr, finansieras av SBUF via NCC 

Roads. 

Beviljat anslag från MinBaS-medel: Totalt 1,0 Mkr och ett tilläggsanslag på 200 000 kr till 

NCC Roads för merkostnader i samband med försökskampanjen. 

Tidsplan, reviderat: 2007-01-16 – 2009-12-31.  

 

Syfte och målsättning 

Målsättningen är att validera de arbeten med designkurvor i Vändletäkten som gjordes under 

MinBaS-I programmet. Arbetet skall genomföras i täkter med annan geologisk struktur. 

Vidare skall utvärderas användning av elektroniksprängkapslar med syfte att få både finare 

styckefall och andra förbättringar vid pallsprängning.  

 

Genomförande 

En omfattande försöksplan har utarbetats där specifika laddning och hålmönster varieras samt 

sprängtekniken. Arbetet utförs i NCCs täkt i Långåsen vid Arlanda.  6 salvor med noggrann 

uppföljning före, under och efter salvan har skjutits under året. Studier görs av olika  

produktutfall m.m. Jämförelse görs mellan elektroniksprängkapslar och Nonelupptändning.  

I täkten har också följts upp miljöpåverkan i form av mätningar av luftstötvåg och vibrationer, 

vilket anknyter till område 3 projekt 3.1a Miljöpåverkan från anläggningar. Totalt 7 

examensarbeten har ingått i projektet och genomförs av elever från Bergsskolan. Under 

senhösten har provtagning av högarna genomförts. Analysering, utvärdering och 

sammanställning har genomförts under 2009. Projektet slutrapporterat februari 2010. 

 

Övriga 

Om resurser kan avsättas inom programmet har styrgruppen föreslagit att en ”state of the art” 

studie kring icke explosiva metoder genomförs.  
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Projektområde 1.3 Mineralteknik 
Primärt är målsättningen att utvärdera ett antal nya tekniker i samarbete med innovatörer och 

leverantörer för att kunna utarbeta rekommendationer till industriella applikationer. 

Den processtekniska utvecklingen skall koncentreras mot att introducera ny teknik och 

utrustning som ger ett förbättrat energiutnyttjandet i efterföljande processer och en 

förbättringen av den yttre och inre miljön. Mer företagsspecifika projekt kan inriktas mot 

utveckling av underlag för ny produktion.  

 

Två förstudier har slutförts under året.  Medel har beviljats till två nya delprojekt inom 

projektet 1.3.3 Klassering och separation av fina partiklar. Ett beviljat projekt kommer att 

startas  våren 2010.  

 

Projekt 1.3.1 Processteknisk utveckling för exploatering av vanadinfyndigheten 

Sumåssjön 
Projektledare Dir. Paul Hammergren, Svenska Vanadin AB 

Budget och tidplan 

Total kostnadsomfattning: För det processtekniska utvecklingsarbetet inkl. 

provbrytningsmomentet (som bekostas helt av företaget med egna insatser) är 3,3 Mkr 

Beviljat anslag från MinBaS-medel: 200 000 kr återfört til Omr 1. 

Tidplan: 2007-11-15- 2009-12-31.  

 

Syfte och målsättning 

Den övergripande målsättningen med projektet är att exploatera fyndigheten Sumåssjön i 

Hälsingland för att starta en ny produktion av vanadin i landet; en för den svenska 

stålindustrin viktig legeringsmetall. Syftet med projektarbetet, vilket berör programområde 1 

och 2 inom MinBaS-programmet, är att skapa tekniska och ekonomiskt underlag till en 

fördjupad lönsamhetsstudie inkl. detaljplaneringsunderlag för produktionsanläggningarna.  

 

Genomförande: 

Arbetet med ny malnings- och separationsteknik inom processteknik har blivit fördröjt pga. av 

att en ny ägare är på väg in i företaget. Hittills har inga beviljade MinBaS-medel avropats och 

projektledaren har fått förlängd dispositionstid för reserverade medel från styrgruppen. Ett 

beslut rörande projektets fortsatta utveckling förväntas tas under första kvartalet 2009.  
 

På grund av förändrade förutsättningar (ägarfrågan och kraftig kostnadshöjning) har Svensk 

Vanadin beslutat återta sin projektansökan. Reserverade projektmedel har återförts till 

Område 1.  

 

Projekt 1.3.2 Energieffektiv finmalning – Sicomanttekniken - Förstudie 
Projektledare Prof. Eric Forssberg, Misec AB 

Budget och tidplan 

Beviljat anslag från MinBaS-medel: 30 000kr 

Tidplan: 2007-11-15- 2008-06-30 avslutad.  

 

Syfte och målsättning 

Den övergripande målsättningen är att undersöka hur Sicomantkvarnen kan användas för 

malning av mineral och bergarter med olika egenskaper. Syftet är att speciellt undersöka 

sambandet mellan energiförbrukning och partikelstorlek eller specifik yta. Av stor betydelse 

är att fastställa kapaciteten för kvarnen vid malning till olika partikelstorlekar. I samband 

härmed är det också av intresse att studera partiklarnas egenskaper. Syftet med förstudien är 
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att planera försök i samråd med Sicomant, utvärdera förutsättningarna för att genomföra 

försöken i Ningbo och utarbeta ett detaljprogram i samarbete med industrin för försöksarbetet.  

För genomförande utförs tester i en försöksanläggning i Ningbo, Kina.  

 

Genomförande/Resultat 

Förutsättningarna för att kunna genomföra utvärdering av Sicomants finmalningsteknik har 

utretts. Tekniken, som är känd, lämpar sig för högvärdiga material. Den fungerar som en 

kontinuerlig process men med satsvis slussning av materialet, då malningen drivs i vakuum. 

Fakta har insamlats så att underlag för ett kommande testarbete med Sicomant-tekniken för 

utvalda mineralprodukter har kunnat utarbetas. Leverantören av Sicomant-tekniken har en 

testanläggning i Ningbo i Kina, vilken besökts. Yanming Wang, tidigare LTU nu professor i 

Kina, har gjort en genomgång av Sicomant-anläggningen. Han har även möjligheter att 

erbjuda laboratorieresurser i Kina för analysering. En användare, Höganäs, har besökts för att 

inhämta driftserfarenheter. I rapporten beskrivs de tekniska möjligheterna för att använda 

tekniken vid finmalning av olika mineralprodukter. En bedömning lämnas av 

förutsättningarna för att genomföra testarbetet i försöksanläggningen i Kina i samarbete med 

leverantörerna.  Förstudien avslutades 2008. 

 

En projektansökan rörande en utvärdering av Sicomantkvarnens energieffektivitet och 

kapacitet vid finmalning av två olika försöksmaterial; ett kalkstensmaterial som utgör 

referensmaterial och en grafitprodukt har bordlagts av styrgruppen till ett senare tillfälle mot 

bakgrund av att intresset för testning av högvärdiga mineral inte varit speciellt högt från 

MinBaS-företagen.  

 

Projekt 1.3.3 Klassering och separation av fina partiklar - förstudie 
Projektledare Prof. Eric Forssberg, Misec AB 

Budget och tidplan 

Beviljat anslag från MinBaS-medel: 50 000kr 

Tidplan: 2007-11-15- 2008-06-30 avslutad. 

 

Syfte och målsättning 

Den övergripande målsättningen är att närmare belysa ett antal teknikers tillämpning och 

användning för beredning av industrimineral. Hypotesen är att försök med ett begränsat antal 

modellmaterial skall ge generiska resultat som mer eller mindre direkt kan tillämpas för andra 

material vilkas egenskaper inte allt för mycket skiljer sig från modellmaterialen. Projektet 

bygger på en under 2007 genomförd studie av nya tekniker för klassering och separation av 

fina partiklar. Projektet genomförs i etapper med beslut om budget, tidplan och genomförande 

inför varje etapp. I den första etappen koncentreras arbetet på planering av malningsförsök 

med virvelkvarnen Tornado samt på beredning av försök med olika vindsiktar. 

 

Genomförande  
Förstudien har slutrapporterades 2008. Förutsättningarna för att kunna genomföra 

utvärderingar av några nya finklasserings- och separationstekniker har studerats. Fakta har 

insamlats så att underlag kunnat utarbetas för ett kommande testarbete med utvalda 

mineralprodukter. Arbetet har koncentrerats mot två tekniker:  

 

1) Den nyutvecklade Tornadotekniken för finmalning/klassering är en energieffektiv teknik 

som lämpar sig för specialmaterial och där man funnit att materials magnetiska och elektriska 

egenskaper eventuellt kan påverkas i processen. Tekniken lämpar sig för fuktiga material då 

en torkning sker. Leverantören Airgrinder, Skellefteå har en lämplig försöksanläggning.  
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2) Ny vindsiktningsteknik för fillerframställning: Inom detta område har valts att studera en 

ny typ av luftklasserare från firma Comex AS typ 4CX350 med en avskiljning av material 0-

30 µm. Comex bygger nu en försöksanläggning i Polen där testarbetet kan genomföras.  

 

Förstudien har resulterat i att två nya ansökningar rörande studier av klassering och separation 

av fina partiklar vilka beviljats medel, se nedan.  

 

Projekt 1.3.3a Airgrinder-Tornado-Malförsök med hyttslam 

Projektledare Prof. Eric Forssberg, Misec AB 

Budget och tidplan 

Total kostnadsomfattning 250 000 kr 

Beviljat anslag från MinBaS-medel: 150 000 kr.  

Tidplan 2008-10-01 – 2010-12-31reviderat. 

 

Syfte och målsättning 

Syfte är att studera inverkan av Tornadotekniken på de elektriska och magnetiska 

egenskaperna hos hyttslam och om det då går att separera slammet i komponenter. 

Industriintressent är Merox AB, som också kan bidra med naturainsats till projektet i form av 

resultat från inledande tester som genomförts på hyttslam.  

 

Genomförande 

Projektet rör studier av inverkan av Tornadotekniken (virvelströmskvarn) på de elektriska 

och magnetiska egenskaperna hos hyttslam från Merox. Filtreringstester med VPA filter har 

genomförts hos Metso Minerals (Sala) AB för att få fram en hanterbar produkt som kan matas 

in i Tornado-kvarnen. Fn pågår förhandlingar med utförare för att genomföra 

filtreringsförsöken. Airgrinder AB kommer att genomföra malningsförsöken i Tornadokvarn 

på filtrerat hyttslam. Försöken som planerades kunna slutföras hösten 2009 kommer att kunna 

startas först 2010. Projektets slutrapportdatum har flyttats fram till 2010-12-31.  
 

Projekt 1.3.3b Luftklassering av industrimineral 

Projektledare Prof. Eric Forssberg, Misec AB 

Total kostnadsomfattning 670 000 kr reviderat. 

Beviljat anslag från MinBaS-medel: 270 000 kr reviderat.  

Tidplan 2008-10-01 – 2010-04-30 reviderat. 

 

Syfte och målsättning 

Syftet är att studera möjligheterna att genom luftklassering kunna avlägsna fraktioner som 

innehåller ej önskade komponenter och därmed kunna förbättra egenskaperna hos de testade 

materialen.  

 

Genomförande 

I undersökningen ingår finmaterial från klassering av bergartsmaterial. Syftet är att förädla 

materialet avseende partikelstorleksfördelning och sammansättning: 

 - Ballast – NCC Roads AB, Stenungsund. 

 - Kalksten Fillerförädling - Nordkalk AB, Köping 

 - Dolomit Fillerframställning - Omya AB. Björka Mineral 

 - Filterstoft från kalkbränning - Svenska Mineral AB, Rättvik 
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Inom detta område har valts att studera en ny typ av luftklasserare från firma Comex AS typ 

4CX350 med en avskiljning av material 0-30 µm. För vindsiktningsförsöken och analysering 

anlitas firma Comex AS, Polen.  

 

En försökskampanj har genomförts med ovanstående  luftklasserare från firma Comex AS 

med en avskiljning av material 0-30 µm. Klasseringsförsöken har genomförts i Comex nya 

försöksanläggning i Polen. Provtagning och leverans av försöksmaterial har genomförts våren 

2009.  Försöksserien har genomförts maj till september 2009. Projektet har beviljats ett 

tilläggsanslag under 2009 för kompletterande analysarbete i Polen och Sverige. Under hösten 

har COMEX A/S tillsammans med projektledaren besökt de företag som är intresserade av 

tekniken. Nu pågår sammanställning av en syntesrapport som utkommer  senast 2010-04-30. 

 

Övriga 

Styrgruppen har beslutat att projekt 1.3.5 Åtgärder mot damning kvarstår för bevakning av 

området. Inga konkreta projektförslag har inkommit.  

 

Projektområde 1.4 Krossat material i Framtida betong 
Av särskilt intresse för bergmaterialindustrin är processutveckling vid framtagande av 

helkrossad ballast till betong som ersättning för naturgrus. Inom ramen för ett av 

Energimyndigheten finansierat projekt utreds möjligheterna att motverka en framtida ökning 

av cementbehovet och därmed energiförbrukningen i betong genom att utveckla optimala 

proportioneringsmetoder för krossad ballast och kravspecifikationer för framtida 

betongballast baserad på krossat bergmaterial. Speciell vikt kommer att ägnas den s.k. 

finballastens egenskaper. Genom att koppla betongtillverkarnas kvalitetskrav till produktionen 

skall metoder utvärderas som ger bergmaterialproducenterna förutsättningar att kunna bedöma 

olika bergarters och fyndigheters förutsättningar för produktion av helkrossad finballast enligt 

kundernas/betongtillverkarnas krav.  

 

Inom området pågår två projekt. Projekten är även kopplade till det pågående projektet vid 

CBI Betonginstitutet kring betong och krossballast, vilket finansieras av Energimyndigheten 

och industrin och drivs inom MinFo.  

 

Projekt 1.4.1 Krossteknik för produktion av fina ballastfraktioner till betong 
Projektledare Docent Magnus Evertsson, Chalmers tekniska högskola, Inst. f. Produkt och 

Produktionsutveckling, Projektassistent, Johannes Quist, Chalmers tekniska högskola, Inst. F. 

produkt och Produktionsutveckling 

Budget och tidplan 

Total kostnadsomfattning 3, 8 Mkr inkl proj 1.4.2 

Beviljat anslag från MinBaS-medel: 900 000 kr.  

Tidplan 2007-11-16 – 2009-12-31slutrapporterat. 

 

Syfte och målsättning 

Syftet är att öka förståelsen om kornformsgenerering i fina fraktioner i mikrometerområdet 

under 500-250 μm. Hur kan/bör olika bergarter krossas för att skapa erforderlig kornform i 

dessa små storleksfraktioner? Projektets mål är att ge ballastproducenterna kunskap att välja 

krossutrustning beroende på bergartstyp, mineralsammansättning, önskad kornkurva, 

kornformskrav, energiåtgång, eventuell efterföljande separering. Metoder för produktions- 

och kvalitetskontroll efterfrågas också. 
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Genomförande 

Projektet har inletts med en litteraturstudie där såväl nationella som internationella 

forskningsresultat studerats. Vid sidan av konventionell krossteknik har främst kvarnteknik, 

pulverteknologi, partikelform, tillverkad sand och betongegenskaper utforskats. 

Litteraturstudien har lett fram till fokus på två modeller (CMM – Comminution Mode Model, 

EBM – Energy Based Model) som är beskrivande för de krossmekanismer som sker främst i 

krossar av typen VSI (Vertical shaft impact crusher). CMM kan i korthet sägas beskriva de 

olika sönderdelningsmoder som är dominanta vid impakterande krossning givet ett visst 

material och dess mekaniska och mineralogiska egenskaper. EBM beskriver hur partikel - 

partikelkontakter med en given energiintensitet enligt statistiska funktioner och 

materialmodeller kan kopplas samman med dessa sönderdelningsmoder.  

En tredje modell (TOCPM – Teoretical Optimized Concrete Particle Model) är under 

utveckling där syftet är att med gränsvärden för formparametrar och storleksfördelning 

tillsammans med mineralogi beskriva hur optimalt tillverkad sand för betong bör se ut. Här 

har man haft samarbete och informationsutbyte med STEM-projektet.  

 

I projektet användes bl a  diskret element metod simulering av maskingeometri och 

partikelflöden i programvaran EDEM (http://www.dem-solutions.com). Simuleringsfasen har 

tre huvudsyften; 
 Att utifrån maskingeometri och dynamik ta fram specifika energinivåer för partiklar och att 

verifiera tidigare föreslagna funktioner från litteraturen. 

 Att prediktera produktresultat genom att koppla samman tidigare beskrivna modeller med 

resultat från DEM simulering. 

 Att med framtagna resultat som underlag optimera maskindesign mot bättre produktkvalitet. 

Under våren 2009 har labförsök utförts hos Sandvik Mining and Construction i Svedala. Ett 

antal provmaterial har  siktats i smala fraktioner och VSI–krossats vid olika energinivåer och 

därefter analyseras. Målet var att verifiera tidigare beskrivna modeller (CMM, EBM) genom 

jämförelse med predikterande DEM -simuleringar. 

 

Ett abstract till ett paper med inriktning mot högre kvalitet för tillverkad sand för betong 

genom krossoptimering och simulering har författats och skickats till 2009 års European 

Symphosiumon Comminution and Classification (ESCC). Detta abstract har nu blivit godkänt 

för presentation. 

 

En sammanfattning från slutrapporten följer nedan:  

” I huvudsak innefattas två spår varav det ena rör modellering och teoribildning gällande 

kross- och sönderdelningsprocessen i främst krossar av VSI typ. Här har litteraturstudier och 

DEM (Diskret Element Metod) simuleringar använts som metoder för att analysera de 

processer och effekter som påverkar krossprodukten främst i avseende på kornform men även 

gradering.  Det andra spåret rör de laborationsförsök som utförts för att verifiera uppställda 

hypoteser gällande samband mellan energinivåer i krossprocessen och kornformen för 

produkten. Bergmaterial från två täkter, Bro krossen (Jehander) och Gladö Kvarn (Swerock), 

har krossats vid ett antal olika energinivåer och sedan analyserats för att undersöka hur 

kornform och gradering påverkats. Samverkan har även skett med STEM-projektet genom att 

de bästa materialen från respektive täkt har skickats för analys med avseende på kornform 

och egenskaper i mikrobruk.  

Vid mätning av massflödet för de krossade proverna uppkom problem då analys av diskreta 

fina ballastfraktioner ej är speciellt etablerat. Som en lösning till de mättekniska problem som 

uppkom utvecklades en ny mätmetod där det konventionella stoppuret byttes ut mot en digital 

våg kopplad till en dator. Intressanta resultat kan ses med avseende på randeffekter i 

http://www.dem-solutions.com/
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flödesförloppet genom en kona och vidare eliminering av dessa genom tillämpning av den nya 

mätmetoden. Mätning av packningsgrad har även utförts i en kombinerad mätprocedur med 

massflödesmätningen och dessa har vägts samman enligt New Zeeland standarden NZS -

3111:1986 för massflödesmätning. 

I modellering och simuleringsfasen av projektet utvecklades metoder för att kunna tillämpa 

DEM för analys av krossprocesser. Detta har krävt mycket tid i form av upplärning och tester 

då denna numeriska metod ännu inte är speciellt utbredd. Ett flertal varianter på VSI-krossen 

har modellerats för att undersöka de verksamma flödesförloppen och hur variationer 

maskinparametrar påverkar partiklars rörelse och kollisionsenerginivåer. I denna rapport 

redovisas två uppsättningar av simuleringar. I den första analyseras geometriska och 

dynamiska parametrar för rotorn i VSI-krossen med avseende på partiklarnas 

absoluthastighet när de lämnar rotorn (kinetiska energin).  I den andra uppsättningen av 

simuleringar har den försökskross som använts vid krossförsöken först modellerats i 3D och 

sedan simulerats i DEM. Programvaran EDEM (DEM-solutions 2010) som använts vid 

simuleringarna är kommersiellt tillgänglig och relativt sett enkel att börja använda. 

De försök och simuleringar som utförts styrker i allmänhet hypotesen att kornformen 

förbättras då partikelhastigheten och massflödet ökas. Det är dock på grund av mättekniska 

svårigheter svårt att dra slutsatser gällande den finaste fraktionen 0,063-0,125mm.” 

 

 

Projekt 1.4.2 Torr klassering av fina bergmaterialfraktioner (<4 mm) för betong 
Projektledare Docent Magnus Evertsson, Chalmers tekniska högskola, Inst. f. Produkt och 

Produktionsutveckling 

Budget och tidplan 

Total kostnadsomfattning 3, 8 Mkr inkl projekt 1.4.1 

Beviljat anslag från MinBaS-medel: 1 300 000 kr.  

Tidplan 2007-11-16 – 2010-12-31 

 

Syfte och målsättning 

Syftet är att öka kunskapen om vindsiktars funktion samt hur olika mineraler och 

storleksfraktioner kostnadseffektivt, ur ballastproduktionsperspektiv, kan separeras med 

utrustning som utnyttjar torra luftströmmar. Projektets övergripande mål är att svara på frågan 

om vilken utrustning som bör väljas beroende på bergartstyp, mineralsammansättning, 

kornformskrav, rensiktningskrav, energiåtgång, kornkurva, antal fraktioner/sorteringar, 

eventuell efterföljande proportionering.  

 

Genomförande 

Projektet är tänkt att bedrivas som ett doktorandprojekt i samarbete med andra projekt inom 

MinBaS II och STEM för att erhålla synergieffekter och bästa möjliga resultat. Industriell 

medfinansiering har beviljats projektet först under hösten 2008. Projektet inleds med 

behovsanalys och litteraturstudier samt studier av olika maskinlayouters utnyttjande av 

separeringsprinciperna vid siktning i luftströmmar. Därefter genomförs vägledande försök vid 

anläggningar som har luftklasseringsutrustning installerad. Hypotes och modellbildning (hur 

fungerar dagens maskiner) sätts upp och simulering görs på basis av enkla analytiska modeller 

och komplexa numeriska. Program som kan användas är Fluent/CFD (Computer Fluid 

Dynamics. Därefter följer optimering och bedömningar görs av hur maskinerna borde vara 

utformade generellt och hur skall en maskin konstrueras för att fungera för produktion av 

ballast till asfalt respektive betong och hur kan glimmer avskiljas. Verifiering av resultat i 

görs i fullskala i befintlig/existerande utrustning. Andra frågeställningar som skall belysas är 

produktionskontroll/styrning, robusthet, kvalitetssäkring och aspekter på energieffektivitet. 
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Litteraturstudier om luftklassering, maskinalternativ och flerfasströmning inklusive 

beräkning har påbörjats. Hittills har ett 20-tal artiklar studerats. Fokus har legat på studier 

om olika maskinaltenativ. Vilka maskiner finns, hur siktar andra industrier och vilka 

nackdelar har de olika maskinerna.  

På beräkningssidan har studier gjorts på luft- och fluidklassering från kol- och 

mineralindustrin samt medicinsk forskning. Fokus på beräkningssidan har varit vilka CFD-

modeller (Computional fluid dynamics) man kan använda och vilka begränsningar dessa 

modeller har.  

Studier på möjligheten att sammankoppla Fluent (CFD-mjukvara) och DEM (Diskret 

elementmodellering) för att studera seperationspunkten har genomförts. Studierna har visat 

på ett flertal möjligheter att koppla de kommersiella programvarorna Fluent och EDEM, 

dock med begränsningar i partikelantal. Möjligheten att använda flerfasströmningsmekanik 

i Fluent har också undersökts. Fördelen med detta är att större massvolymer kan användas 

men en nackdel är att det är svårt att studera en bred fraktion.  

 

Initiala studier av Sandviks vindsikt har genomförts. Sikten är uppmätt och uppritad i 

CAD. Dessa studier kommer i nästa steg användas för CFD-beräkningar. Studiebesök har 

gjorts på Sanvik SMC i Svedala och Bröderna Hall i Hässleholm, där Sandviks mobila 

anläggning (VSI-kross och vindsikt) var uppställd för provdrift. Ett första studiebesök har 

gjorts på NCC Stenungsund som har en stationär vindsikt av märket Buell.  

 

Provning med Sandviks vindsikt har utförts på Skanskas anläggning Vikan med goda 

resultat, inga mätningar har dock gjort på glimmer innehållet. Resultat tyder på att med en 

tillräckligt torr matning så bör man kunna ligga inom naturgrus storleksintervallet. Mer 

prov samt koppling med CFD och DEM beräkningar behövs dock utföras.  

Enfas CFD beräkningar uppstartade resultat är inte färdig analyserat. 

 
Draft har skickats in till XXV IMPC Brisbane, review svar väntas nästa år. Artikeln 

behandlar de test resultat som har tagits i Vikan. Resultaten indikerar på hur 

skärningspunkten förändras beroende på de två olika styrparametrar som vindisikten har 

(huvudfläkt och motfläkt). En ökad hastighet på huvudfläkten ger en större skärningspunkt 

tvärtom gäller för motfläkten.  

 

Enfas CFD studier har med mål att undersöka fysiken bakom klassificeringsprocessen. 

Som förväntat gav en högre hastighet på huvudfläkten, högre flödeshastighet i vindsikten. 

Resultaten för motfläkten tyder på att den skapar en återcirkulerande luft flöd som bromsar 

själva klassifieringsflödet. För att exakt utröna samverkan mellan flödena kommer flerfas 

beräkningar utföras, en fas som är luft och en som modellerar partiklarna.  

Initiala försök med att koppla CFD och DEM för en mindre sektion av vindsikten kommer 

att utföras till våren. Målet är även att till våren förhoppningsvis få utföra mer provning på 

sandviks vindsikt och NCCs vindsikt i Stenungsund. 

Projektområde 1.5 Modellering, optimering av produktionsprocessen 
Övergripande är målsättningen främst att finna enkla metoder att kontinuerligt studera 

resultatet av förändringar i fragmenteringsprocessen, vilket kan skapa möjligheter för att 

optimera fragmenteringsprocessen. De planerade arbetena inom projektet bygger på de 

utvecklingsinsatser, som genomförts under det tidigare MinBaS-programmet. Det förutsätts 

att de långsiktiga forskningsprojekt som företagen idag stöder inom krossningsoptimering och 
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optimal fragmentering drivs vidare för att stärka kompetensuppbyggnaden inom området. 

Simuleringsmodellerna för krossning och malning kan också användas för utveckling av nya 

typer av utrustning. I arbetet ingår också utveckling av nya sensorer och kontrollmetoder.  

 

Inom området pågår två doktorandprojekt och ett nystartat projekt rörande bildanalys för 

kontroll av partiklestorleksfördelning on-line.  Doktorandprojekten pågår vid Chalmers, och 

har sedan MinBaS I programmets avslut drivits vidare av MinFos styrgrupp Processteknik 

och finansieras av MinFo genom Hesselmanska stiftelsen, SBUF samt deltagande företag. 

Dessa projekt ingick i planen för MinBaS II-programmet. MinFos styrgrupp Processteknik 

tog beslut under hösten 2007 om att bidra till MinBaS-programmets område 1 genom att 

inkludera dessa två egenfinansierade projekt i område 1.  

 

Projekt 1.5.1 Realtidsoptimering av krossanläggningar 

Projektledare Docent Magnus Evertsson, Chalmers tekniska högskola, Inst. f. Produkt och 

Produktionsutveckling, Doktorand Erik Hulthén. 

Budget och tidplan 

Total kostnadsomfattning Budgetomfattningen är ca 1,1 Mkr/år 2008 och 2009 varav 

industrins kontantdel utgör ca 0,8 Mkr. Ambitionen är att projektet även fortsättningsvis till 

största delen söker finansiering från industrin. Projektet har under år 2008 nästan helt 

finansierats av industrin genom MinFo med stöd av Hesselmanska stiftelsen samt SBUF via 

NCC Roads. 

Beviljat anslag från MinBaS-medel: 2007-2009: 40 000 + 84 000 kr. 

Egeninsats från industrin: 4,1 Mkr  

Tidplan: Doktorsexamen beräknas avläggas i slutet av 2010. 

Slutrapportdatum 2011-02-28 
 

Syfte och målsättning 

Syftet är att utveckla teknik och metoder som medger återkoppling och styrning i syfte att 

minimera produktionskostnader, maximera processutbytet eller minimera energiåtgång. I 

arbetet ingår att utreda vilka möjliga givare och sensorer som kan appliceras i en 

krossprocess, att utreda olika processparametrars regleringspotential och att utveckla hård- 

och programvara som stöder ”on-line monitoring” och som omfattar reglering av processen i 

realtid. Doktoranden E Hulthén avlade licentiatexamen den 27 februari 2008.  Det fortsatta 

forskningsarbetet riktas mot en vidareutveckling av mjukvaran och fortsatt utvärdering av 

styrparametrar som varvtal och spalt. Arbetet planeras pågå fram till en doktorsexamen i 

slutet av 2010. 

 

Genomförande och uppnådda resultat 

I arbetet ingår att utreda vilka möjliga givare och sensorer som kan appliceras i en 

krossprocess, att utreda olika processparametrars regleringspotential och att utveckla hård- 

och programvara som stöder ”on-line monitoring” och som omfattar reglering av processen i 

realtid. 

 

Utvärderingstester i industrianläggningar av de utvecklade styrmodellerna pågår, och  

förbättring görs av gränssnitt och användarvänligheten hos det Internetbaserade styrsystemet.  
 

I projektet har redan utvecklats en sensor som utgör ett billigt alternativ till bandvåg, vilken 

baseras på effektmätning av starkt lutande transportband. Hård- och mjukvaror har tagits fram 

som medger en styrning i realtid via Internet. Arbetet utförs i nära samarbete med 

bergmaterialföretag och leverantörer som bidrar med egna insatser. All försöksutrustning är 
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installerad i befintliga anläggningar. Testutrustning finns installerad i 2 täkter hos bolaget 

Jehander och i NCCs bergtäkt Glimmingen, Uddevalla. Modeller för styrning av kross-

processen via en reglering av krossens spalt och varvtal har utvecklats. Utvärderingstester i 

industrianläggningar av de utvecklade styrmodellerna pågår, och förbättring görs av gränssnitt 

och användarvänligheten hos det Internetbaserade styrsystemet. 

 

Installationer och försök i anläggningar 

Vid NCC:s enhet Glimmingen har anläggningens tredjesteg utrustats med en frekvens-

omformare (troligen den största monterad på en konkross i Sverige) och effektmätare på tio 

transportörer, vilka används som alternativ till bandvågar för att mäta flödet. Ett nytt 

modernare användargränssnitt har införts, som bygger på OPC-teknik, som är en industriell 

standard för kommunikation mellan PLC och användargränssnitt. Testarbetet pågår enligt 

plan. De tester som genomförts 2009 visar att anläggningen svarar på regleringen av varvtalet. 

En handhållen dator har introducerats i projektet och underlättar för operatören att sköta 

övervakning kontinuerligt från olika platser i anläggningen. Arbetsgruppen har under april 

2009 hållit möte och besökt Glimmingen-anläggningen. 

 

Teoretiskt arbete 

En idé för hur algoritmen skall kunna styra två parametrar samtidigt har arbetats fram. Under 

2009 arbetas det med att få igång algoritmen på anläggningen och senare även göra det 

möjligt att styra spalten i realtid så att man får två i realtid styrbara parametrar. Planen för 

hösten är att algoritmen skall utvecklas så att den kan reagera på andra variationer i processen. 
 

De fortsatta försöken i projektets forskningsanläggning i Glimmingen tyder på att en ökning 

på 10 % av önskade sorteringar är möjlig. Då anläggningen levererar till ett asfaltsverk är 0-2 

mm en eftertraktad produkt, tvärt emot de flesta andra krossanläggningar där den stora 

mängden finmaterial är ett problem. Ström/effekt-förbrukning ökar i absoluta tal beroende på 

att ett större krossarbete utförs. Då en justering av krossens spalt kräver att materialflödet 

stoppas, även ifall en spaltautomatik hade installerats, kommer algoritmen som utvecklas att 

tala om när det är dags för en spaltjustering i stället för att ändra densamma hela tiden. För 

krossar av denna typ (HP4, ett Symons-derivat) måste alltid fördelen av en spaltjusteinmg 

vägas mot den kostnad i form av produktionsbortfall det innebär att matningen till krossen 

stoppas. 

 

Resultaten från algoritmkörningar i projektets forskningsanläggning NCC Glimmingen börjar 

nukomma in. Den tidigare algoritmen från Ludden har bekräftats genom att ge 5.3 % mer 

material genom steget i Glimmingen jämfört med ett bra varvtal (jmfr 4.2 % tidigare i 

Ludden). En ny algoritm, kallad ”Limpan”, som också tar hänsyn till hur länge sedan spalten 

justerades har visat sig ännu bättre: 6.9 %. Försöken fortsätter. 

 

En artikel, Two Variable Real-Time Algorithm for Cone Crusher Control, har skickats in till 

XXV IMPC i Brisbane nästa år. Artikeln behandlar den nya algoritmen, ”Limpan” som tar 

hansyn till både spalt och varvtal. E Hulthén är med i den nationella forskarskolan ProViking 

och går en översiktskurs i produktutveckling som den sista kursen i forskarutbildningen. 

 

Projekt 1.5.2 Optimal fragmentering genom krossning  

 

Projektledare Docent Magnus Evertsson, Chalmers tekniska högskola, Inst. f. Produkt och 

Produktionsutveckling, Doktorand Elisabeth Lee 
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Budget och tidplan 

Total kostnadsomfattning Budgetomfattningen är ca 0,9 Mkr/år 2008 och 2009 varav 

industrins kontantdel utgör ca 0,7 Mkr. Ambitionen är att projektet även fortsättningsvis till 

största delen söker finansiering från industrin. Projektet har under år 2008 nästan helt 

finansierats av industrin genom MinFo med stöd av Hesselmanska stiftelsen samt Sandvik 

Mining och Construction. 

Beviljat anslag från MinBaS-medel: 2007 - 2009: 30 000 + 66 000 kr.  

Tidplan Licentiatavhandling presenterad  den 4 december 2009.   

Slutrapportdatum 2011-02-28 

 

Syfte och målsättning 

Syftet är att ta fram ett optimalt tillvägagångssätt för krossning av olika bergmaterial, 

beroende på deras fragmenteringsegenskaper och krossproduktens kvalitetskrav. I målsättning 

ingår även att kunna identifiera särskilt goda kombinationer av krossmaskiner och 

urskiljningsmaskiner. Det är av stort intresse att studera en optimal sekvens av krosszoner helt 

befriad från dagens konkrossars fysiska randvillkor. Det innebär att man optimerar antal 

krossteg, kompressionsgrad i varje steg, och eventuell mellanliggande urskiljning (siktning) 

med avseende på materialutnyttjande, kraftminimering eller energiförbrukning. Detta skulle 

resultera i ny insikt i hur en optimal krossprocess ser ut, vilket kan bidra till utvecklingen av 

en helt ny typ av maskiner som bättre utnyttjar begränsade resurser såsom energi, råvara eller 

maskinmaterial. 

 

Genomförande och uppnått resultat 

Intressant är att inledande studier indikerat att dagens moderna krossmaskiner utformade för 

maximal reduktion inte alltid är de optimala för applikationer som krossning av gnejs (ballast) 

eller kalksten (styckekalk för bränning). Nu pågår utveckling av i första hand dagens 

befintliga sönderdelningsmodeller. Flertalet material har under projektets gång karakteriserats 

enligt etablerad metodik. I syfte att öka den statistiska tillförlitligheten i mätdata, har dock 

metoden för interpartikulär sönderdelning vidareutvecklats. Provmängden har valts så att en 

sjufaldig ökning i partikelantal erhållits. Utvecklingen har visats sig vara framgångsrik för de 

hittills testade materialen (gnejs och diabas) för vilka optimeringsresultaten även validerats av 

kompressionsförsök. En ny testrigg är under anskaffning. Arbetet med att utvidga studien till 

fler material pågår.  

 

Under 2008 har materialkarakteriserande interpartikulära kompressionstester utförts för 

kristallin kalksten. Järnmalm blir ett fjärde testmaterial och kvartsit ett femte testmaterial. 
Resultaten från dessa tester analyseras i syfte att ta fram materialets sönderdelnings- och 

selektionsfunktion. Därefter kommer motsvarande kompressionstester för singelpartikulär 

sönderdelning att genomföras och optimeringar med båda sönderdelningssätten att utföras. 
Optimeringar styrs av formuleringen för den s.k. fitness-funktionen. Kunskap om hur ett 

bergmaterial bäst skall sönderdelas i olika situationer, erhålls därför med flertalet 

optimeringar med olika fitness-funktioner. Bland annat har produktutbytesoptimeringar såväl 

som energiminimeringsoptimeringar utförts. Resultaten från dessa optimeringar tyder på att 

lägre kompressioner än vad som tros tillämpas i befintliga krossar med fördel skall användas 

för att uppnå optimalt resultat.  

 

Under 2009 har arbetet fortsatt enligt plan med att utvidga studien till fler material. 

Sönderdelningsmekanismen har studerats med hjälp av DEM-simuleringar och fler 

kompressionsförsök. Införskaffandet av en ny laborationsrigg hoppas kunna slutföras snart, då 

denna skulle möjliggöra fler kompressionsförsök. 
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Bergmaterialet kvartsit (från Södra Sandby) har karakteriserats med avseende på inter-

partikulär sönderdelning enligt tidigare beskriven metodik. Data från dessa kompressions-

försök har analyserats och teoretiska optimeringar av materialet genomförts. 

Projektets andra artikel, vid namn ”Optimized Compressive Crushing with respect to Energy 

consumption, Pressure and Multiple Product Yield”, presenterades på konferensen European 

Symposium on Comminution and Classification i Esboo, Finland den 15-19 september. I 

denna artikel har ett antal olika optimeringsresultat för gnejs, diabas samt marmor redovisats. 

Resultaten tyder på att det finns stora skillnader mellan de olika materialen beträffande hur de 

skall krossas samt vad som teoretiskt kan åstadkommas av dem. Exempelvis skall marmor 

krossas med få men stora kompressioner om energi- eller produktutbyte skall optimeras i de 

studerade fallen, medan gnejs och diabas nästan kräver fyra gånger så många kompressioner 

som dock är av betydligt lägre kompressionsgrader. Om däremot krossningen sker med ett så 

jämnt tryck som möjligt, dvsoptimeringen syftar till att minimera tryckvariationen, tyder 

resultaten på att diabas och marmor både skall krossas med inledande högre kompressioner 

som sedan klingar av till en relativt jämn kompressionsgrad.  

 

I motsvarande kompressionsserie för gnejs avtar däremot kompressionsgraden med 

kompressionerna. Analys visar att denna kompressionsserie för gnejs genererar närmare 30-

60% mer produkt (i detta fall finmaterial) än motsvarande optimala krossekvenser för diabas 

och marmor, vilket även kan förklara den sekvensens sjunkande kompressionsgrad. Den 

ökade mängden finmaterial samt den ökade spridningen i partikelstorleken kräver nämligen 

ett ökat tryck för att samma kompressionsgrad skall kunna behållas – något som direkt strider 

mot optimeringsmålet om jämnt tryck. Intressant är även att trots att krossekvenserna för de 

olika materialen inleds med seriernas största kompressioner, motsvaras dessa av relativt sett 

låga tryckresponser. Detta är bra ur ett nötningsperspektiv. 

 

Tryckoptimeringar med målsättningen att sänka det totala krosstrycket har genomförts. 

Resultaten visar att både gnejs och marmor i detta avseende skall krossas med få, men stora 

(maximalt tillåtna) kompressioner. Detta kan jämföras med diabas, vars optimala krossekvens 

består av många fler kompressioner som även är av varierande kompressionsgrad. 

Ett abstract till projektets tredje artikel har accepterats till konferensen XXV International 

Minerals Processing Congress nästa år. Denna artikel kommer att redogöra för vilka effekter 

som förändrade utfallskurvor från en kross har på en hel krossanläggning i form av bland 

annat produktutfall och kapacitet. Syftet är att undersöka vilka ”vinster” som kan göras om 

befintliga krossar kan utformas mer likt vad som är teoretiskt optimalt (i det avseendet). 

Även projektplan för projektets fas II samt ansökan om ekonomiska medel kommer att 

påbörjas inom kort. 

 

Projekt 1.5.3 Bildanalys - Fragmentation measurement of bulk materials on conveyor 

using 3D vision- StageI 

Projektledare Doktor Matthew Thurley, inst. för Systemteknik, centrumbildningen Process 

IT, Luleå tekniska universitet 

Budget och tidplan 

Total kostnadsomfattning 890 000 kr 

Beviljat anslag från MinBaS-medel: 200 000 kr.  

Tidplan 2008-09-01 – 2009-05-30 

Projekt Etapp  1 har avrapporterats,  Etapp 2 fortsätter 2010. 
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Syfte och målsättning:  

Syftet är dels att utvärdera hårdvarans (3D mätsystemet) tillförlitlighet för den specifika 

applikationen, dels att utvärdera de beräkningsalgoritmer som används för att skilja mellan 

överlappade och icke överlappande stenar. Storleksbestämningen baseras på icke överlappade 

fragment vilket minskar risken att siktkurvan blir förskjuten. Systemet används sedan tidigare 

on-line på pellets hos LKAB i Malmberget med gott resultat, men har endast testats i 

laboratoriemiljö avseende stenar. 

 

Genomförande 

Projektet leds av Luleå tekniska universitet genom centrumbildningen Process IT Innovations 

i samverkan med Nordkalk AB och MBV-Systems AB. 

En provinstallation av systemet har genomförts i Nordkalks anläggning i Storugns och en 

preliminär mätkampanj har genomförts där 2 kvalitéer inspekterades (20-40 mm respektive 

40-70mm).  Under vintern 09 kommer en mer permanent installation placeras i hamnen på 

Storugn som möjliggör längre mätkampanjer. Ett andra steg av projektet måste utföras för att 

ytterligare utveckla metoden så att den kan användas som kvalitets – och process-

kontrollmetod. I förlängningen är målsättningen att även introducera bildanalystekniken på 

transportband i bergmaterialindustrin. Planeringsarbete för att realisera detta pågår i projektet 

i samverkan med Chalmers.  

 

Projektområde 1.6 Transporter och logistik 

Transport av mineralprodukter och dess logistik utgör en viktig del av produktionskedjan och 

är väsentliga för marknadsföringen av produkterna. Transporter är energikrävande och valet 

av transportsystem är miljöpåverkande. Syftet är att reducera energibehovet i den interna 

produktionsprocessen och för transporter till kund genom att införa nya tekniker och system 

att transportera bergarter och mineral. 

Styrgruppen har under året tagit beslut om att under år 2008 genomföra en förstudie initierad 

av Sandvik M&C rörande interna transporter i täkter.  

 

Projekt 1.6.1 Energiåtgång & kostnad för Interna transporter i täkter - förstudie 

Forskningsutförare 

Projektledare Tekn dr Per Svedensten, Sandvik Mining & Construction 

 

Budget och tidplan 

Total kostnadsomfattning 225 200 kr 

Beviljat anslag från MinBaS-medel: 40 000 kr.  

Tidplan 2007-11-16 – 2008-12-31 

Förstudien avrapporterad. 

 

Syfte och målsättning 

I dagsläget används olika fordon och bandtransportörer för att förflytta material mellan olika 

maskiner och upplag. Tidigare undersökningar har visat att en betydande del av 

energiförbruk-ningen i en anläggning utgörs av materialförflyttning med hjälp av olika typer 

av fordon. Problemet är att det är tämligen svårt att dels skifta mellan teknikerna eftersom det 

kräver ganska omfattande förändringar i anläggningens infrastruktur. Det är också svårt att 

avgöra vad förändringen får för konsekvenser. För att underlätta denna typ av studier behövs 

modeller som kan prediktera prestandan hos olika typer av transportsystem. Syftet med detta 

projekt är att utreda vilka olika verktyg och modeller som idag finns tillgängliga för att göra 

dessa typer av studier. 
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Genomförande 

Förstudien har undersökt en befintlig modell och kartlagt vad för typ av information som kan 

genereras med hjälp av den. Under förstudien har det praktiska arbetet i täkt genomförts med 

två examensarbetare från Linköpings tekniska högskola. Arbetet har fokuserat på den del av 

transporterna som rör intern förflyttning av färdiga eller halvfärdiga produkter samt assistans 

vid utlastning. Arbetet har både praktisk del i form av studier i täkt samt en teoridel med 

studier av befintliga metoder. Förstudien är avslutad 2008. Rapport utkommer i början av 

2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Årsrapport 2009 MinBaS II programmet 

 

60 

 

 

Område 2 Produktutveckling 

 
Ansvarigt kansli MinFo 

 

Inom Programområde 2 prioriteras projektområden som syftar till utveckling av 

högkvalitativa produkter och att finna ny användningsområden för MinBaS-branschernas 

material. En speciell satsning görs för att bevaka och implementera de nya produktstandarder 

som påbjuds inom EU, då detta är av stor vikt för företagens marknadsutveckling.  

Den ackumulerade kostnadsomfattningen per 31 december 2009 är 7,2 Mkr varav industrins 

egna insatser utgör 4,0 Mkr eller 55,5 %. Industrin via Swerock finansierar med kontanta 

medel ett nytt forskningsprojekt rörande krympning i betong med krossballast. Avsatta 

MinBaS-medel till område 2 är ackumulerat vid årets slut 3,2 Mkr.  

 

Styrgruppen har samlats till fem protokollförda möten under 2009 för uppföljning av 

pågående projekt och för att besluta rörande inkomna projektförslag. Samtliga möten har 

hållits tillsammans med styrgrupp Område 1 p g a gemensamma frågeställningar. Ett antal 

möten har skett i projektarbetsgrupperna.  Möten har genomförts för att följa upp arbetet i 

projekten, vilket skett som ett samarbete mellan forskningsorganisationerna och industrin.  

 

Under hösten 2007 tilldelades MinBaS-medel till 5 fleråriga delprojekt. Ett flerårigt projekt 

som finansieras helt av industrin inkluderades. Under 2008 har medel beviljats till fyra 

fleråriga projekt. Medel har också reserverats för en förstudie inom partikelteknologiområdet. 

Två förstudier inom projektområdet Fastläggning av CO2 som finansieras av industrin har 

också inkluderats. Vid årets slut pågår 10 delprojekt inom område 2. 

 

Lista över avslutade, pågående, beviljade projekt och förstudier.  

Projektledare är angivna inom parantes 
  

Projektområde 2.1 Nya användningsområden för MinBaS branschernas material 

2.1.1 Värmeforsks Askprogram 2006-2008 (MinFo) - Avslutat 

2.1.3 Småskaliga lösningar för avloppsrening med mineralbaserade  

 filtermaterial(KTH, Mark o vattenteknik)  

2.1.4  Fastläggning av CO2 med mineral: Lagring Förstudie - Avslutad 

2.1.4 a  Fastläggning av CO2 med mineral: CSS-direktivet Förstudie - Avslutad 

2.1.5 Dränerande markstensbeläggningar för förbättrad miljö (Cementa AB) 

2.1.6a Krympning hos betong med krossad ballast(Swerock)  

2.1.6b Frostbeständighet hos betong med helkrossballast(Cementa AB) 

2.1.6c Alkali-kiselreaktioner i betong med krossballast(CBI Betonginstitutet AB,  

 Stockholm) 

 

Projektområde 2.2 Utveckling av industrimineralbaserade produkter 

2.2.1 Partikelteknologi – utveckling av separationsmetoder för restmaterial  

2.2.2 Aktivt filler till asfaltbeläggningar (NCC Roads AB) 

2.2.3 Produktutveckling för exploatering av vanadinfyndigheten Sumåssjön 

 (Sv. Vanadin AB) - avförd 

Projektområde 2.3 Europastandardisering 

2.3.1 EU-standard. av ballastprodukter–Implementering efter 5års översyn av  

 Produktstandarder (SBMI) 

2.3.2 EU-standard. av ballastprodukter – Farliga ämnen – Bevakning och  

 Implementering (SBMI)  
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2.1 Nya användningsområden för MinBaS branschernas material 
Målsättningen med detta område är att utveckla nya högkvalitativa produkter och att söka nya 

användningsområden för de restprodukter som uppstår i produktionen, såsom finfraktioner av 

bergmaterial och kalksten, överskottmaterial från stenbrytning m.m. Arbetet skall drivas i 

nära samarbete med kunderna. Utvecklingsinsatserna skall riktas mot viktiga marknads-

områden för industriella mineral och bergarter såsom utveckling av vägbyggnadsmaterial, 

cement- och betongprodukter, produkter som kan användas t.ex. inom deponibyggande och 

för vattenfiltrering. Arbetet inom dessa områden bygger på resultat från tidigare MinBaS-

program.  Fem projekt pågår inom området.  

 

Projekt 2.1.1Värmeforsks Askprogram 2006-2008 

Forskningsutförare 

Värmeforsk där MinFo är part i programmet Miljöriktig användning av askor 2006-2008. 

Stig Jansson, Cementa AB är representant för MinFo i Askprogrammets styrgrupp. 

 

Budget och tidplan 

Total kostnadsomfattning Totala budgeten för Askprogrammet 2006-2008 är 18,5 MSEK 

varav industrin bidrar med 12 MSEK och Energimyndigheten med 6 MSEK. 

Beviljat anslag från MinBaS-medel: 0 kr. MinFo och medlemsföretagen bidrar till 

Värmeforsk med ett årligt programbidrag av 50 000 kr förutom eget arbete. 

Programmet avslutat 2008-12-31 

 

Syfte och målsättning 

Projektsamarbetet med Värmeforsks Askprogram har direkt relevans för MinBaS område 2, 

projekt 2.1. Syftet är allmän bevakning och att öka medlemmarnas möjligheter att kunna 

samverka i projektarbeten där restmaterial används i nya applikationsområden. Arbetet inom 

Värmeforsks Askprogram bedrivs inom fyra programområden; Miljö och kemi, Återföring till 

skog och mark, Geoteknik och Deponier. Några av MinFos medlemsföretag (Cementa + 

Merox) har deltagit i ett vägbyggnadsprojekt inom området Geoteknik som slutrapporterats 

2008. MinFo bidrar i programområde 2 med detta projekt som egeninsats under 2008.  

Programmet slutrapporterat 2009. 

 

Projekt 2.1.3 Småskaliga lösningar för avloppsrening med mineralbaserade 

filtermaterial  

Projektledare Dr. Jon Petter Gustafsson, KTH, Mark och vattenteknik 

 

Budget och tidplan 

Total kostnadsomfattning 1,5 Mkr varav industrin bidrar med 0,75 Mkr. KTH bidrar med viss 

egen finansiering  

Beviljat anslag från MinBaS-medel: 750 000 kr.  

Tidplan 2007-11-19 – 2010 -12- 31 

 

Syfte och målsättning 

Projektet syftar till att systematiskt belysa olika filtermaterials avskiljningsförmåga samt 

växttillgänglighet avseende fosfor. Avskiljningen av näringsämnen (särskilt fosfor) från 

avloppsvatten är bristfällig på landsbygden – detta kan hindra uppfyllandet av det svenska 

miljömålet ”Ingen övergödning”. Därför har nya hårdare krav för reduktion av emissioner 

införts. System med mineralbaserade filtermaterial är en lovande teknik som lämpar sig väl 

för småskaliga avloppslösningar. En fördel med tekniken är att den är passiv och att fastlagd 

fosfor kan återcirkuleras till jordbruket. I MinBas I-programmet testades 
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avskiljningskapaciteten för flera olika material. Resultaten för fosfor, visar att två mycket 

intressanta material är Filtra P och Polonite. Även masugnsslagg kan vara effektivt under 

vissa förutsättningar. Det krävs dock mer forskning för att system med filtermaterial ska bli en 

kommersiellt ledande teknik inom området. Det gäller att visa att avskiljningen är effektiv 

även i fältskala, att det förbrukade materialet kan utnyttjas som kalkmedel och fosforkälla i 

jordbruket, och att avloppslösningen som helhet är miljövänlig.  

 

Genomförande 

Projektet är inriktat mot ett fältförsök. I ett mobilt laboratorium i anslutning till enskilda 

avlopp från flera fastigheter i Ösby studeras olika system med relevanta filtermaterial för att 

jämföra olika systems reningskapacitet under ett och ett halvt år. Materialen karaktäriseras 

noggrant innan och efter försöket för att belysa löslighet av fosfor, mineralfaser m.m. Genom 

att hela system studeras, snarare än filtermaterial isolerat, möjliggör detta en unik studie av 

olika systems kapacitet för att avskilja N, P, samt BOD. Försöksuppställningen medger också 

en utvärdering av de fastlagda ämnenas växttillgänglighet då ett ”riktigt” avloppsvatten 

används. Denna del finansieras delvis av ett annat, Formas-finansierat, doktorandprojekt. Det 

betyder att intressanta samordningsvinster kan göras kring utvärderingen av försöket, något 

som positivt påverkar kvaliteten på resultaten ur båda projektens perspektiv.  

 

Material som ingår i försöket är Filtra P (Nordkalk Oyj Abp), hyttsand (SSAB Merox AB), 

wollastonit (Aros Mineral AB) samt Polonite (Bioptech AB). På grund av problem med den 

ursprungliga provplatsen har försökets start, efter byte av provplats till Ösby, Vallentuna 

kommun, skjutits upp till februari-mars 2009.  En första utvärdering av försöket kommer, med 

den reviderade tidsplanen, att göras vid årsskiftet 2009/2010.  

 

2.1.4  Fastläggning av CO2 med mineral Lagring Förstudie 

  

2.1.4 a  Fastläggning av CO2 med mineral CSS-direktivet Förstudie 

Kalk- och cementproducenterna i MinFo deltar i en av Energimyndigheten utsedd styrgrupp 

för planering av ett nytt programområde som ev. kan startas 2009 inom myndigheten rörande 

Carbon Capture & Storage - CCS. I samband med detta har beslut tagits att delta i två 

förstudier med Elforsk som samordnare. Den ena rörande lagring av koldioxid i djupa 

akviferer med inriktning på lagringsmöjligheter i Sverige och Danmark har genomförts av 

SGU, den andra rörande den svenska implementeringen av CCS-direktivet genomförs av 

Elforsk. Projekten har under 2008 finansierats av industrin med egna medel och avrapporteras 

inom MinBas-programmet som en egeninsats. Total kostnadsomfattning för projekt 2.14 och 

2.14a  är 64 374 kr. Förstudien rörande Lagring har slutförts under 2008. Projektet rörande 

CCS-direktivet slutrapporteras under 2009.  

 

Projekt 2.1.5 Dränerande markstensbeläggningar för förbättrad miljö 

Projektledare Tekn.dr. Erik Simonsen, Cementa AB 

KTH, CBI och VTI kommer att anlitas för teoretiska beräkningar och uppföljning av 

demonstrationsprojekt. 

 

Budget och tidplan 

Total kostnadsomfattning 3,17 Mkr.  

Beviljat anslag från MinBaS-medel: 800 000 kr.  

Tidplan 2007-11-19 – 2010 -12- 31 
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Syfte och målsättning 

Projektet syftar övergripande till att i samarbete med kommunerna, tillverkare av 

prefabricerade betongbeläggningar och bindemedelsleverantörer utreda miljöpotential och 

konstruktions- metodik för dränerande markstensbeläggningar. En förutsättning för 

överbyggnader med dränerande markstensbeläggningar är utveckling av ballastmaterial för 

öppna och dränerande överbyggnadslager med bibehållen bärighet.  

 

Den kraftiga urbaniseringen sedan 1900-talets början har medfört en kraftig ökning av 

mängden hårdgjorda ytor. Vid häftiga regn rinner stora mängder vatten, som kan innehålla 

föroreningar och partiklar från biltrafiken, ofta utan rening rakt ut i recipienten. Utan naturlig 

fördröjning kan dessutom häftiga regn förorsaka stora lokala översvämningar. I samband med 

kommande klimatförändringar förväntas problemen ytterligare öka med uppkomsten av 

ökande och intensivare nederbörd. Detta har redan aktualiserats i ett flertal svenska 

kommuner i samband med sommarens intensiva nederbörd. Exempel på ny teknik som kan 

bidra till att minska problemen är dränerande markstensbeläggningar.  

 

Genomförande 

Permeabla markstensbeläggningar fungerar utifrån principen att tillåta dränering av 

regnvatten ned igenom beläggningen och ned till underliggande lager. Dräneringen åstadkoms 

igenom olika typer av perkolationsöppningar i stenarna. Jämfört med en traditionell 

markstensbeläggning infiltrerar en permeabel markstensbeläggning avsevärt mycket mera 

regnvatten. Även jämfört med en traditionell dränerande asfaltbeläggning skiljer sig 

dränerande markstensbeläggning genom att en öppen överbyggnad med hög 

infiltrationskapacitet eftersträvs. I projektet ingår utredningar samt etablerande av 

demonstrationsprojekt i kommunal regi där miljöpotential, dimensioneringsmetodik, 

ballastkvalitéer och utförande etableras och följs upp.  

 

Projektarbetet har under året huvudsakligen drivits internt i företaget med egna medel rörande 

litteraturstudier och studier kring internationell erfarenhet och av pilotprojekt. Diskussioner 

med intresserade kommuner för pilotprojekt har initierats. Nu pågår en marknadsanalys samt 

arbete med framtagning av dimensioneringsmetodik för svenska förhållanden. 

Dimensioneringsmetodiken baserar sig på under hösten genomförd litteraturinventering. 

Konsortiet bakom projektet har dock tagit längre tid än förväntat att etablera, men de sista 

projektavtalen mellan industriföretagen slutfördes till årets slut. Projektarbetet som skall 

genomföras vid externa organisationer har dock försenat pga av avtalsfrågorna. Behovet av en 

revidering av projektplanen tas upp till bedömning under första kvartalet 2009.  

 

Delprojekt 2.1.6a Krympning hos betong med krossad ballast 

Projektledare Dr Karin Pettersson, Swerock AB 

Forskningsutförare Prof. Mats Emborg, Luleå tekniska universitet 

Budget och tidplan 

Total kostnadsomfattning 945 000 kr.  

Beviljat anslag från MinBaS-medel: 300 000 kr.  

Tidplan 2008 09- 01-2010 -12- 31 

 

Syfte och målsättning 

Krympningsrelaterade problem inom betongtekniken har intresserat byggindustrins aktörer i 

många decennier – på allvar sedan man började använda mer högvärdiga betonger i 

byggandet. Att beakta krympningen på ett felaktigt sätt eller inte alls beakta krympningen kan 

bli mycket kostsamt. Olämpliga krympsprickor, kantresningar, krymprörelser, spjälkning och 
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rörelser i fogar ger nästan alltid stora menliga effekter på funktion och livslängd. Dyrbara och 

tidskrävande reparationer är ofta nödvändiga.  

Målsättningen är att kartlägga påverkan på krympning vid övergång till krossad ballast 

och att ta fram en modell/metodik som tar hänsyn till ballastens eventuella inverkan på 

krympning. 

 

Genomförande 

Utförare är forskningslaboratoriet Complab vid LTU {för en del av försöken (gjutning, 

kontroll egenskaper,krympmätning m m). Vissa delar utförs vid CBI som utvidgning av 

pågående arbeten. Seniorforskare arbetar med utvärdering, modellering osv. 

Projektet avgränsas till att undersöka förändring av egenskaper vid övergång till krossballast 

och hur detta kan modelleras. Samordning skall ske med CBI (CBI:s A-forskning) - pågående 

projekt om krympning i golv och dess konsekvenser samt med LTU, där ett projekt avser att 

startas beträffande uttorkning och krympmodellering, inom vilket man avser att ta fram en 

metod för korttidsförsök. Laboratorieförsök genomförs med variationer av ballastegenskaper 

för vanligt förekommande betonger. Variationerna kommer att innebära olika 

cementpastabehov som är en faktor som styr krympningen. Analyser sker där det 

uppmärksammas särskiljande av autogen krympning och diffusionskrympning. Modellering 

genomförs med kända formler. Justering av formlerna måste troligen ske för 

ballastegenskaperna. Modelleringen sker parallellt med laboratorieförsök så att möjlighet till 

kalibreringar kan ske. I ett senare skede sker kontroll mot fullskalemätningar av såväl RF i 

betongen som krympning.  

 

Projekt 2.1.6b Frostbeständighet hos betong med helkrossballast 

Forskningsutförare 

Projektledare Tekn.dr. Hans-Erik Gram, Cementa AB 

 

Budget och tidplan 

Total kostnadsomfattning 300 000 kr.  

Beviljat anslag från MinBaS-medel: 150 000 kr.  

Tidplan 2008 10- 01-2009 -09-30 

 

Syfte och målsättning 

Betongs frostbeständighet säkerställs genom inblandning av luftporbildande tillsatsmedel. 

Man eftersträvar ett tätt porsystem av små porer som tjänar som expansionskärl när vatten 

fryser till is. Krossandens ytegenskaper kan kanske påverka luftporbildarens verkningssätt. 

Målsättningen i projektet är 

- Att klarlägga om krossad ballast ger en annan frostbeständighet än naturgrus.  

- Att studera vilka egenskaper  - mineralogi, kornform eller ytstruktur - som mest inverkar på 

luftporbildningen,  

- Att finna vad kan man göra för att i så fall förbättra frostbeständigheten. 

 

Genomförande 

I samverkan med STEM-projektet Pnr 30491-1 ”Energieffektiv framställning av betong med 

krossat bergmaterial” väljs 6 st olika krosssander ut. Urvalet görs utifrån mineralogin, 

ytstruktur, kornform och kornkurva. Ballast > 4 mm utgörs av samma material, så att det 

endast är 0-2 mm fraktionen som varieras. Samarbete planeras med CBI och projektet 

”Skadlig alkalisilikareaktion och påverkan på betongporlösningarnas sammansättning vid 

användande av krossad ballast”. Betong i konsistensklass S4 tillverkas med två olika 

bindemedel, Slite Byggcement och Degerhamn Anläggningscement. Två kommersiella 
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luftporbildare används. Eftersträvad lufthalt 4,5 – 5,5 %. Hos den färska betongen bestäms 

förutom sättmåttet även lufthalt och den färska massans densitet. Provkroppar tillverkas för 

studium av luftporsystemet på planslip och för frystestning enligt SS 134427, Boråsmetoden. 

Betongens inre frostbeständighet studeras med ultraljud. 

 

Projekt 2.1.6c Alkali-silika reaktioner i betong med krossballast 

Projektledare Fil.dr Björn Lagerblad, CBI Betonginstitutet AB 

Budget och tidplan 

Total kostnadsomfattning 300 000 kr.  

Beviljat anslag från MinBaS-medel: 150 000 kr.  

Tidplan 2008 10- 01-2010 -12-31 

 

Syfte och målsättning 

Alkali-silika reaktionen (ASR) är en kemisk reaktion där ballasten reagerar med betongens 

porlösningar. Det bildas en alkalisikagel som tar upp fukt vilket resulterar i en svällning som 

spräcker betongen. Detta i sin tur kan leda till att en konstruktion tappar sin strukturella 

integritet men i allmänhet leder det till att uppsprickningen minskar motståndskraften för 

andra nedbrytningreaktioner som frost etc. Krossat granitiskt berg innehåller i stora mängder 

finkornig kalifältspat och glimmer i finfraktionen. Vid de höga pH som man har inne i en 

betong så sker mineralomvandlingar som löser ut alkalijoner och därmed anrikar dem i 

porlösningarna. Som beskrivits så är eventuell risk för ASR en konsekvens av förändringar i 

porlösningarnas kemi. Projektet syftar till att få klarlagt vilka förändringar som sker i 

porlösningarna och om detta ökar risken för ASR. Försöken har även ett vidare syfte. Man 

behöver förstå eventuella förändringar i porlösningarnas sammansättning generellt då sådana 

förändringar även påverkar den tidiga hydratationen, inverkan av tillsatsmaterial som 

superplasticerare och luftporbildare etc.  

 

Genomförande 
Sex olika krossgrus med olika halter av kalifältspat och glimmer tas ut. Som referens används 

naturgrus, krossad basalt och kalksten. I steg 1 tillverkas mikrobruksprismor som 28 och 100 

dygn efter tillverkning utsätts för porpressning. Porvätskorna analyseras kemiskt för att få 

fram variation och ge en kemisk bakgrund. Detta är även, förutom när det gäller ASR, en 

generellt viktig information. I steg 2 tillverkas bruksprismor som utsätts för 1 molar NaOH 

vid 80 º. Detta ger inte specifik information om förändringar i porlösningarna utan om hur 

reaktiv bergarten är. I Steg 3 tillverkas betongprismor som utsätts för fukt och hålls vid 39 ºC 

under 1 år. Detta är den mest tillförlitliga metoden. Dessutom gör en litteraturstudie om 

granits och granitgnejs alkalireaktivitet speciellt med avseende på dess finmaterial.    

 

Övriga 

Styrgruppen har beslutat att projekt 2.1.2 Deponibyggande kvarstår för uppföljning av 

teknikområdet. Inget konkret projektförslag har inkommit 

 

2.2 Utveckling av industrimineralbaserade produkter 
Marknadsavsättningen för högkvalitativa industrimineralprodukter finns inom en mängd 

industriområden och syftet är att öka denna inom områden som byggmaterialsektorn, pappers- 

och polymerindustrin, jord- och skogsbruk och miljöområdet. Produktutvecklingen och 

anpassningen av mineralen i sitt applikationsområde skall ske i nära samarbete mellan 

enskilda producenter och kunder. Speciellt skall beaktas projekt som är innovativa och kan ge 

upphov till ny produktion och sysselsättning. 



Årsrapport 2009 MinBaS II programmet 

 

66 

 

 

Inom delområdet pågår två projekt. Två förstudier har bekostats av industrin och medel har 

reserverats för en förstuide kring partikelteknologi. 

 

Projekt 2.2.1 Partikelteknologi – Utveckling av separationsprocesser för restmaterial 

från industrimineral och ballastproduktion 

 

Projektledare: Tekn.dr. Mia Tossavainen 

 

Budget och tidplan 

Projekttid: 2009-04-01 – 2010-10-31 

Beviljade MinBaS-medel: 715 000 kr efter revidering 2009  

 

Syfte och målsättning 

Inom kalk- och mineralförädlande industri faller ofta biprodukter som avviker från den tänkta 

huvudprodukten avseende både fysikaliska egenskaper och kemisk sammansättning. Samtliga 

material medför betydande kostnader för ett miljöriktigt omhändertagande, vilket ofta betyder 

deponi. Till detta kommer kostnader för brytning, processning och transporter som redan 

dessförinnan har lagts på materialen. Vidare uppkommer vid användning av produkterna från 

kalk- och mineralförädlande industri ofta restprodukter som måste omhändertas på ett 

miljöriktigt sätt. Ofta innehåller den kalk- och mineralförädlande industrins biprodukter och 

restprodukter efter användning en blandning av mineraler och kemikalier som i ren form har 

definierade användningsområden. Partikelegenskaper som t.ex. densitet och form, varierande 

sönderfall (partikelstorlek) vid malning, skilda kemiska ytegenskaper skall utvärderas och 

förslag ges till vilka produkter som kan utvinnas och på vilket sätt.  

 

Genomförande 

- Under våren 2009 har ett nytt projekt startats rörande Partikelteknologi - Utveckling av 

separationsprocesser för restmaterial från industrimineral och ballastproduktion 

(Projektledare Dr. Mia Tossavainen) Syftet är att genom karaktärisering av restmaterialen 

och på basis av en marknadsundersökning och de potentiella marknadernas produktkrav 

inventera lämpliga separationsmetoder och föreslå lämpligaste metoder för upparbetning till 

säljbara produkter ur utvalda restmaterial från bergmaterial- och industrimineralproduktionen. 

Partikelegenskaper skall utvärderas och förslag ges till vilka produkter som kan utvinnas och 

på vilket sätt. Följande restmaterial ingår: Nordkalk: Filterstoft från roterugnen i Köping, 

SMA Minerals: Olika kvaliteter uppstartskalk samt filterstoft från Rättvik, NCC Roads: 

Finfraktionen från vindsiktning, 0 – 2 mm, från anläggningen i Stenugnsund.  

Under 2009 har ett omfattande planeringsarbete utförts för uttag av prov för karakterisering av 

restprodukterna.  

 

Provtagningsscheman och analysbehov har kartlagts av konsulten vid besök hos företagen. 

Besök har även gjorts hos MinFo för att samla dokumentation för litteraturstudier. Den 

inledande karaktäriseringen; partikelegenskaper, mineralogi och kemi, är i stort sett utförda. 

De har i första hand utförts hos deltagande företag och därefter kompletterande analyser hos 

externa lab. Fortsatta tester är beroende av vilka applikationsområden som är intressanta att 

arbeta vidare med. Inventering av applikationsområden, har haft högsta prioritet under hösten. 

Det handlar både om traditionella/befintliga områden som nya. För bergfines är 

jordförbättring ett område som inte är särskilt undersökt eller utvecklat i Sverige, men som 

bedöms ha potential. Forskningssamarbete med lämplig partner, t.ex. SLU undersöks. Ett sätt 

att göra produkter av den kasserade uppstartskalken kan vara att separera finfraktionen för 

användning som snabbkalk. Den grovkorniga delen (huvudandelen av materialet) kan därefter 
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användas som ett filter för bl.a. höjning av pH och hårdhet. Den mycket finkorniga 

filterkalken är svår att hantera (damning). Brikettering är ett sätt att förbättra hanterbarheten 

och materialet får då även en långsammare upplösning/kalkningseffekt.  

 

Start- och stoppkalken är provtagen och delproverna analyserade vilket ger en bra beskrivning 

av förändringen av kalkens egenskaper. Ett representativt prov är tumlat (Minpro) med olika 

energiinsatser och två fraktioner analyserade på kemi. Syfte – avskilja bränt och obränt. 

Resultatet sammanställs, utvärderas och rapporteras. Filterkalken undersöks för användning 

som klinkermaterial i Skövde. Cementa, Malmö, har utifrån kemianalys beräknat och godkänt 

som råmaterial. En del kompletterande analyser har utförts. Nu undersöks om det går att 

tillsätta vid inloppet, ev. som brikett/granul.  

 

Stenmjölet (mellanfraktion) är testas med magnetseparation. Syfte – att vid behov minska 

glimmerinnehåll för användning som betongballast. Förutom glimmer avskiljs förmodligen en 

del mörka silikater i magnetfraktionen. Mag, omag, och mellanprodukt vid högsta varvtal 

analyseras på mineralogi. Resultaten sammanställs och utvärderas. VSI inverkan på 

glimmerinnehållet skall undersökas genom partikelräkning på Väglab. Syfte – bestämning av 

de-laminering av glimmern. Inventering av olika applikationer (Delrapport 1 - publ. i mars 

2010) samt karaktäriseringen av materialen har resulterat i att intressanta områden att se 

vidare på har identifierats och granskats kontinuerligt.  Arbetet är nu inriktat på upparbetning 

för de mest intressanta områden. 

 

Projektet har beviljats förlängd tid och är nu planerat att slutrapporteras 2010-10-31. Arbetet 

med fram för allt karaktäriseringen, har krävt mer arbetstid än planerat, och i dagsläget 

bedöms det behövas ett bidragstillskott 2010.  Fortsatt arbete - karaktäriseringen av materialen 

skall rapporteras senare under 2010 (Delrapport 2).  Arbetet med behov av upparbetning för 

intressanta områden fortsätter. Arbetsgruppsmöte för diskussion om Delrapport 1, fortsättning 

och begränsning/avslutning av projektet planeras i april. 

 

Projekt 2.2.2 Aktiva filler i asfaltbeläggningar 

Projektledare Robert Lundström, NCC Roads 

Budget och tidplan 

Total kostnadsomfattning 1,26 Mkr.  

Beviljat anslag från MinBaS-medel: 400 000 kr.  

Tidplan 2008-06-12 till 2010-01-31 slutrapporterat 

 

Syfte och målsättning 

NCC Roads projekt Aktiva filler i asfaltbeläggningar har som syfte att undersöka och 

kvantifiera inverkan av olika typer och halter av vidhäftningsförbättrande mineraliska filler på 

beständighet hos asfaltmastix mätt enligt vändskaksmetoden. Effekten av olika typer 

portlandcement samt s.k. filterkalk eller CKD (cement kiln dust) studeras. Projektet 

samfinansieras av NCC, Cementa och Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF), 

vilka också ingår i projektets arbetsgrupp. 

 

Genomförande 

Undersökningen avser att fördjupa kunskapen om effekten av olika typer portlandcement samt 

s.k. filterkalk eller CKD (cement kiln dust). Under hösten 2008 har projektet detaljplanerats, 

och ca 30% av laboratorieförsöken har genomförts. En preliminär analys har utförts och 

resultaten så långt visar väsentlig förbättrad vidhäftningsförmåga efter tillsats av olika typer 

av mineraliska vidhäftningsmedel.  
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Vad avser provning är huvuddelen av arbetet i provschemat genomfört juni 2009. Det återstår 

kompletterande provning samt extern provning vid KTH. I princip är alla 

laboratorieprovningar utförda. KTH skall göra om ett antal försök. Analysarbetet är slutfört. 

Litteraturstudier sker kontinuerligt men huvudinsatsen sker under senare delen av projektet i 

samband med dokumentation och publicering. Projektet ligger väl i takt med tidplanen och 

slutrapporteras under 2010.  

 

Projekt 2.2.3 Produktutveckling för exploatering av vanadinfyndigheten Sumåssjön 

 

Projektledare Dir. Paul Hammergren, Svenska Vanadin AB 

Budget och tidplan 

Total kostnadsomfattning: För det produktutvecklingen 5,2 Mkr  

Beviljat anslag från MinBaS-medel: 500 000 kr 

Tidplan: 2007-11-15- 2009-12-31.  

 

Hösten 2009 har det beviljade projektet som rör produktutveckling kring vanadinfyndigheten 

Sumåssjön på projektledaren Sv. Vanadins önskan borttagits ur MinBaS II-programmet p g a 

ändrade förutsättningar då projektet inte kommer att hinna genomföras inom programtiden.  

 

Projekt 2.2.4 Brända kalkprodukter – utveckling av nya börvärden för diftsparametrar 

vid tillverkning av högkvalitativ  metallurgisk bränd kalk i schaktugnen 

 

Projektledare Johan Eriksson, MeFoS 

 

Budget och tidplan 

Totalkostnadsomfattning 888 000 kr 

MinBaS medel: 444 000 kr 

Tidplan: 2009-10-01 – 2010-12-31 

 

Syfte och målsättning 

Hösten 2009 har ett nytt projekt startats med Sverea MEFOS som projektutförare tillsammans 

med Nordkalk AB och SSAB Strip Products. Detta är ett produktutvecklingsprojekt riktat mot 

den metallurgiska industrin som är en viktig marknad för brända kalkprodukter.  

Målsättningen är att genom en utveckla nya börvärden för driftsparametrar för schaktugn 

kunna anpassa ugnsdriften till råmaterialet och därigenom kunna säkerställa produktionen av 

högkvalitativa kalkprodukter.  

 

Genomförande 

En förberedande studie har utförts. Mefos har arbetat på en flödesbalans över schaktugnen i 

syfte att studera hur olika inställningar på flamtemperatur, flöden, tryck och temperaturer 

påverkar gassammansättningen i ugnen. 

 Arbetsgruppens deltagare har letat i litteraturen efter metoder att påverka och mäta 

hållfasthet, svavelhalt och reaktivitet på den brända kalken. 

 Mefos och Nordkalk har identifierat en hållfasthetsmetod (Shatter test) som kan användas 

för att mäta den brända kalkproduktens hållfasthet. Denna metod kommer att användas vid 

kommande driftförsök. 

 Nordkalk har utfört SEM-arbete för att studera mineralogin på kalkstenen. 

 Mefos och Nordkalk har identifierat kylluftflödet i schaktugnen och luftfaktorn vid 

förbränningen av koksgasen i ugnen som två stycken parametrar som skulle vara 

önskvärda att undersöka för att kunna utveckla den brända kalkprodukten. 
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Projektarbetet är indelat i 4 delsteg innefattande ett antal försökskampanjer som genomförs 

1:a halvåret 2010 och en slutrapporteringsfas. Som referensanläggning används Nordkalks 

kalkugn i Luleå. Projektet slutrapporteras 2010-12-31.  

 

2.3 Europastandardisering 
Införandet av nya CEN-standarder för mineralprodukter ökar. Det är av yttersta vikt för 

marknadsutvecklingen att dessa standarder snabbt anpassas till förhållanden och regelverk 

som råder i landet. Målsättningen är att genom att medverka i metodanpassning och genom 

utbildningsinsatser öka kunskapen om produktkrav och kontrollmetoder i industrin. 

Styrgruppen har beslutat att stödja två delprojekt inom delområdet. 

 

Arbetet i bägge projekten, såväl 5-årsöversynen som implementeringen av standarden för 

Farliga ämnen, har blivit starkt fördröjt på Europanivå. Projektledaren har begärt förlängd 

dispositionstid för beviljade medel till de två delprojekten. Styrgruppen har beviljat detta. 

Visst uppföljningsarbete sker kontinuerligt och har avrapporterats inom MinBaS-gruppen.  

 

Projekt 2.3.1 EU-standardisering. av ballastprodukter– Implementering efter 5års 

översyn av produktstandarder  

Projektledare Lektor Jan Bida, Bergsskolan/SBMI 

Projektet skall genomföras i samarbete mellan SBMI, SBMIs medlemsföretag, SP, 

Bergsskolan och SIS/TK 187. 

Budget och tidplan 

Total kostnadsomfattning: 700 000 kr  

Beviljat anslag från MinBaS-medel: 350 000 kr 

Tidplan: 2007-11-15- 2010-12-31 reviderat  

 

Syfte och målsättning 

Behov finns av en ny implementerings-, informations- och utbildningsinsats inom EU-

produktstandardarbetet. Europastandarder har implementerats framgångsrikt och används nu 

för leveranser till vägbyggnad, asfalt och betong. Vid implementering och vid användning har 

man dock noterat en del brister och stor förbättringspotential. Nu pågår den första 5-års 

översynen av produktstandarderna. Bergmaterialbranschen har genom SIS/TK 187 Ballast 

varit mycket aktiv i översynsarbetet. Modifierade produktstandarder kommer att tas fram 

2008 - 2009 med bl.a. tillägg för återvinningsprodukter. Ett antal nya provningsmetoder har 

tillkommit.  

 

Genomförande 

Arbetet indelas i flera delsteg:  

a) Uppföljning/bevakning av 5-års översynen – medverkan vid framtagning av 

modifierade/nya standarder,  

b) Framtagning av info/utbildningspaket och nationella bilagor inkl översättning av 

prioriterade standarder,  

c) Genomförande av utbildningsinsats riktad till branschens personal, beställare, kunder och 

projekteringskonsulter.  

 

En 5 års översyn av produktstandarder har skett under 2007-2009. Revideringen av 

projektplanen innebär att förslagen till de nya produktstandarderna nu utarbetas 

huvudsakligen inom CEN/TC 154, även arbetet med Farliga ämnen för ballastprodukter, se 

projekt nedan. Totalbudgeten är den samma som tidigare men fördelningen mellan de olika 
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momenten i genomförandet är något förändrad. Flera ändringar har tillkommit. En ny 

standard Produktionskontroll. Ett antal möten genomförs i arbetsgrupper på Europanivå. 

Modifierade förslag till produktstandarder har behandlats på CEN/TC 154 möte i Delft i 

september 2009: 

 

 Reviderade produktstandarder för ballast till betong (EN 12620), ballast till asfalt (EN 

13043), ballast till murbruk (EN 13139) och obunden ballast (EN 13242) kommer att 

skickas ut på UAP (Unique Acceptence Procedure) under våren 2010. Detta 

snabbremissförfarande betyder att tekniska invändningar inte kommer att beaktas. 

Revideringen avser främst ’harmonisering’ av kategorier och struktur. Avsnitten 

”Produktionskontroll”  och  ”Utvärdering av  överensstämmelse”  rycks ut och 

kommer att behandlas i en särskild standard.   

 De reviderade produktstandarden för järnvägsballast (EN 13450) och 

vattenbyggnadsste  (EN 13383) kommer däremot att skickas på ’CEN Enquiry’ under 

2010. 

 Farliga ämnen Ett långt gånget förslag till tillägg till mandatet för ballast har 

behandlats inom kommissionen under hösten 2009. Det innebär att ”Farliga ämnen”  

kan komma att behandlas inom ramen för tekniska kommittén  CEN/TC 154 

Aggregates (ballaststandarder) och ej inom kommittén CEN/TC 351 ”Dangerous 

substances” 

 ASR-frågan.: Det föreslagna samarbetet kring Alkali-silika reaktivitet i betongen, där 

tekniska kommittéer för cement, betong och bergmaterial har ännu ej kommit till 

stånd. Det innebär att berörda branscher kan inte enas kring en provningsmetod för 

alkalireaktivitet i betongen.  

Implementering av de nya standarderna kommer att kunna påbörjas efter att standarderna har 

fastställts av medlemstater – förhoppningsvis under sommaren-hösten 2010. Implementering 

av de nya standarderna bör kunna påbörjas parallellt under första halvåret 2010. 

 

Projekt 2.3.2 EU-standardisering av ballastprodukter –Farliga ämnen – Bevakning och 

Implementering 

Projektledare Lektor Jan Bida, Bergsskolan/SBMI 

Projektet skall genomföras i samarbete mellan SBMI, SBMIs medlemsföretag, SP, 

Bergsskolan, SIS/TK 497 Avgivning av farliga ämnen och SIS/TK 187 Ballast. 

Budget och tidplan 

Total kostnadsomfattning: 400 000 kr  

Beviljat anslag från MinBaS-medel: 90 000 kr reviderat  

Tidplan: 2007-11-15- 2009-12-31.  

 

Syfte och målsättning 

Behov finns av att följa upp/bevaka framtagning av de nya provningsmetoderna och att 

implementera tillkommande nya provningsmetoder inom bergmaterialindustrin och hos dess 

kunder för EU-standarderna rörande Farliga ämnen. Europastandarder för byggprodukter bl.a. 

ballast har hittills inte tagit hänsyn till Byggproduktdirektivets Krav nr 3 – Miljö och hälsa.  

 

Genomförande 

Sedan 2006 har CEN/TC 351 arbetat med att ta fram gemensamma provningsmetoder för 

byggprodukter med avseende på: a) Avgivning av farliga ämnen till mark och vatten 
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(Utlakning av bl.a. tungmetaller) samt  b) Avgivning av farliga ämnen till inomhusluft (bl.a. 

strålning). Under 2008-2009 kommer de nya provningsmetoderna med ev. gränsvärden att 

tillföras existerande produktstandarder och CE-märkning.  

 

Under 2008 konstateras en stor fördröjning i kommitténs arbete. Beslut togs att arbetet med 

Farliga ämnen för ballastprodukter skall utföras inom CEN/TC 154 Aggregates.  

Den reviderade planen innebär att framtagning av info/utbildningspaket och nationella bilagor 

inkl översättning av prioriterade standarder – kommer att utföras inom MinBaS projektet ”5 

års översyn/ produkstandarder”.   

 

Inom projekt Farliga ämnen och CEN/TC 351 kommer främst området strålning i 

inomhusmiljö att aktivt bevakas. De andra frågor kommer att hanteras inom projektet för 

ballaststandarder (se ovan). Projektledaren har deltagit i arbetsgrupp inom CEN/TC 351 

Dangerous Substances - Radiation, vars första möte hållits under hösten efter 1 års 

fördröjning. På grund av detta sänks projektets totala budget i förhållande till ursprunglig plan 

och det beviljade MinBaS-anslaget till projektet har reducerats. Implementeringsinsatser 

planeras till hösten 2010. 
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Område 3 Miljö - Hållbar utveckling 
 

Ansvarigt kansli MinFo 

 

Inom Programområde 3 har prioriterats projektområdet Miljöpåverkan från anläggningar och 

området Efterbehandling. En speciell satsning görs också för att anpassa och implementera 

indikatorer s.k. Sustainable Development Indicators i MinBas-branscherna. Kraven i samband 

med tillståndsgivning har blivit strängare i den nya lagstiftningen och det är i dag mycket 

svårt att få tillstånd att öppna nya fyndigheter. Det råder osäkerhet om bedömningen av 

relevanta nivåer för t.ex. buller, vibrationer och damm. Grunderna för bedömning av villkoren 

varierar mellan olika tillståndsmyndigheter. Det saknas klara riktlinjer för hur grundvatten-

frågorna skall bedömas. Villkoren i täkttillstånd måste givetvis garantera en låg 

miljöpåverkan, men alltför stränga riktvärden kan resultera i drastiskt höjda kostnader för 

produktionen. I slutänden innebär detta höjda priser för färdigt material.  

 

Område 3 är nytt och fanns inte med i det tidigare MinBaS-programmet. Projekten kräver ett 

nära samarbete med myndigheter för att uppnå avsett resultat. Därför har ett omfattande 

planeringsarbete att lagts ned i projekten. Styrgruppen har samlats till tre protokollförda 

möten under 2008. Inom arbetsgrupperna har genomförts möten för uppföljning och 

detaljplaneringen av projekten. 

 

Område 3 hade en ursprunglig total budget av 4,0 Mkr för 2007-2010 varav andelen MinBaS-

anslag utgör 2,0 Mkr. Den ackumulerade kostnadsomfattningen per  31 december 2009 är 4,6 

Mkr varav industrins egna insatser utgör 3,2 Mkr eller 69,3 %. Avsatta MinBaS-medel till 

område 3 tom 2009-12-31 uppgår ackumulerat till 1,4 Mkr. En omfördelning av medel från 

Omr 1-2 till Omr 3 med totalt 0,4 Mkr  är genomförd. 

 

Under hösten 2007 tilldelades medel till ett förprojekt inom området Miljöpåverkan från 

anläggningar. Förprojektet har avslutats under 2008. Övriga projekt har fortsatt 

detaljplaneringen under 2008 och startats under 2009.  

 

Lista över pågående, beviljade projekt och förstudier:  

Projektledare är angivna inom parantes 

 

Projektområde 3.1 Miljöpåverkan från anläggningar 

 3.1a Miljöpåverkan från anläggningar (NCC Teknik AB) -  avrapporterad 2009  

3.1a-1 Krav på täktansökan 

3.1a-2 Miljöpåverkan från anläggningar – Buller 

3.1a-3 Miljöpåverkan från anläggningar – Vibrationer och luftstövåg 

3.1a-2 Miljöpåverkan från anläggningar – Damning 

3.1b Arbetsmiljö (Styrgruppen) 

 

Projektområde 3.2 Efterbehandling 

3.2a Efterbehandling – Materialkarakterisering Utvinningsavfallsdirektivet 

3.2b Efterbehandling - Best Practice (Arbetsgruppen) 

 

Projektområde 3.3 Sustainable Development Indicators – SDI (SBMI/Bergsskolan) 
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Projektområde 3.1 Miljöpåverkan från anläggningar 
Projektet har uppdelats i två delprojekt med olika målsättning.  

 

Projekt 3.1a Miljöpåverkan från anläggningar - förprojekt 

Projektledare Fil.mag. Monika Kontturi, NCC Teknik 

Arbetet skall genomföras i samarbete med MinBaS-branschernas företag, externa experter och 

berörda myndigheter.  

Budget och tidplan 

Total kostnadsomfattning: 590 000 kr  

Beviljat anslag från MinBaS-medel: 275 000 kr 

Tidplan: 2007-11-15- 2008-06-30 avrapporterat 

 

Syfte och målsättning 

Syftet är övergripande att projektet skall bidra till att konkreta och objektiva, vetenskapligt 

underbyggda kriterier tas fram runt utvalda miljöområden, som kan användas av företag och 

myndigheter vid tillståndsbedömningar. Detta projektförslag rör en förstudie, vilken krävs för 

att skapa underlag för att kunna inleda ett samarbete med relevanta myndigheter kring 

miljöfrågorna. Naturvårdsverket är en viktig part i ett framtida projektsamarbete liksom 

länsstyrelser, Boverket m.fl.  

Målsättningen är att förprojektet skall utmynna i en sammanställning – en ”State- of the art” 

rapport kring de utvalda miljöparametrarna, mätmetodiker och tillämpningen vid 

tillståndsärenden. I sammanställningen skall också identifieras de olika myndigheter som 

berörs av frågorna och förslag lämnas till möjliga samarbetsprojekt mellan dessa och 

industrin.  

 

Genomförande 

Förprojektet har slutrapporterats under 2008. Under första halvåret 2008 har ett omfattande 

arbete genomförts av projektledaren från NCC Teknik i samarbete med MinBaS-branschernas 

företag och externa experter. En examensarbetare från Bergsskolan har varit kopplad till 

projektet för uppföljning av vibrationer och luftstötsvågsmätningar i samband med MinBaS-

projektet kring bergteknik-sprängning. En betydande enkätinsamling har genomförts bland 

MinBaS-branschernas företag rörande erhållna riktvärden och övrig datainsamling kring 

tillståndsärenden.  

 

Förprojektet presenterades vid Berg- och Grusdagen 2008 under maj månad, där 

representanter för Länsstyrelserna och andra myndigheter deltog. En ”State- of the art” 

rapport kring de utvalda miljöparametrarna Buller och Vibrationer inkl. luftstötvågen, 

mätmetodiker och tillämpningen vid tillståndsärenden samt pågående och genomförda 

utvecklingsarbeten inom området i andra länder har sammanställts.  

 

I sammanställningen finns identifierat olika myndigheter som berörs av frågorna och förslag 

lämnas till möjliga samarbetsprojekt mellan dessa och industrin. Diffus damning liksom 

Bortledande av vatten finns med i dokumentationen. Rapporten har under hösten bearbetats av 

styrgruppen. Beslut har tagits om att arbeta vidare inom områdena Buller samt Vibrationer 

och luftstötvåg.  Delprojekten har påbörjats under 2009 

 

Projekt 3.1a-1 Precisering av kraven på täktansökan 

Projektledare Direktör Björn Strokirk, SBMI 

Budget och tidplan 

Total kostnadsomfattning:  200 000 kr  
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Beviljat anslag från MinBaS-medel: 100 000 kr 

Tidplan: 2008-- 2009-09-30 avrapporterat 

 

Syfte och målsättning 
Syftet med delprojekt är att skapa en mer enhetlig bild av vilka krav som bör ställas på en komplett 

täktansökan och att via utbildning sprida kunskap om de krav som bör gälla till nytillträdande MPD-

ordförande, täkthandläggare och kommunala handläggare vid planeringskontor och miljö- och 

hälsoskyddskontor. Målsättningen är att knyta samman projekt 3.1a-1 med ett projekt rörande 

en Täkthandbok, som bedrivs inom SBMI i samverkan med tillståndsbeviljande myndigheter. 

Långsiktigt är målet att alla som på något sätt kommer i kontakt med prövning av 

täktansökningar ska kunna få god vägledning i vad en sådan bör innehålla och i vilken 

ordning den bör skrivas.  

 

Genomförande 

En utgångspunkt för arbetet är den Täkthandbok som SBMI låtit WSP ta fram. Denna 

innehåller såväl grundkraven på en ansökan som goda råd om hur man bär sig åt för att 

enklast leva upp till kraven. Inom MinBaS-projektet har under hösten 2008 utarbetats en 

förkortade versionen med grundkrav som är öppen för alla. Det är viktigt att alla som på något 

sätt kommer i kontakt med prövning av täktverksamhet har tillgång till samma information 

vad gäller krav på innehåll i MKB, ansökan m.m. Grundkrav ger generella råd som i allt 

väsentligt även bör vara tillämpliga för industrimineral och stenindustrin. Denna har sänts ut 

till täkthandläggare m fl för synpunkter. När resultaten av MinBaS-projektet 3.1a rörande 

buller, vibrationer, luftstötvåg m m finns framme integreras dessa i dokumentet. SBMI träffat 

ett större antal täkthandläggare och miljösakkunniga vid länsstyrelserna och förankrat 

Täkthandboken och projektet. Dessa har fått den förkortade skriften om Grundkrav för 

synpunkter. Under våren 2009 skall ett utbildningspaket startas och utbildning genomföras 

med länsstyrelsens handläggare och sakkunniga under slutet av 2009. 

 

Projekt 3.1a-2  Buller 

Projektledare Stefan Klingberg, Geopro AB 

Budget och tidplan 

Total kostnadsomfattning:  900 000 kr  

Beviljat anslag från MinBaS-medel: 400 000 kr 

Tidplan: 2009-04-02-- 2010-04-30  

 

Projekt 3.1a-3  Vibrationer och luftstövåg 

Projektledare Jan Bida, SBMI 

Budget och tidplan 

Total kostnadsomfattning:  900 000 kr  

Beviljat anslag från MinBaS-medel: 400 000 kr 

Tidplan: 2009-04-02-- 2010-06-30  

 

Projekt 3.1a-4  Undersökning av ev. effekter av damning från täkter 

Projektledare Niklas Skoog, Jehander 

Budget och tidplan 

Total kostnadsomfattning:  694 500 kr  

Beviljat anslag från MinBaS-medel: 248 000 kr 

Tidplan: 2009-06-15 -- 2010-11-01  
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Projekt 3.1b Arbetsmiljö 

Projektledare: Styrgruppen – projekt under planering 

Beviljade anslag ur MinbaS-medel: 0 kr, arbetet har hittills genomförts som egna insatser från 

industrin 

 

Syfte och målsättning, Planeringsarbete 

Syftet är att skapa underlag för förbättringar i arbetsmiljön genom ökad kunskap och ett 

vidgat samarbete mellan involverade organisationer och företag. Speciellt har prioriterats 

insatser inom området RCS = Respirabel Crystalline Silica mot bakgrund av den frivilliga 

överenskommelsen på EU-nivå mellan kommissionen, EU -branschorganisationerna och 

facken. Beslut har tagits att invänta resultatet av den första rapportering till EU inom ramen 

för den frivilliga överenskommelsen rörande respirabel silika, som genomförts i 

medlemsländerna bland de involverade delbranscherna, innan inriktningen på ett MinBaS-

projekt slutligen fastläggs. 

 

Projektområde 3.2 Efterbehandling 
Projektet har indelats i två delprojekt med olika målsättning. En arbetsgrupp har tillsatts för 

detaljplanering och utarbetande av ett projektförslag för delprojekt 3.2b Efterbehandling – 

Best Practice som bedömts ha högst prioritet inom projektområdet. Planeringsarbetet pågår 

inom projektområdet och inga projektmedel har ännu beviljats. 

 

Projekt 3.2a Efterbehandling – Materialkarakterisering - Utvinningsavfallsdirektiv- 

Positive list  

Projektledare: Lisbeth Hildebrand (Förstudie), SGU,  Anders Hallberg (Etapp 2), SGU 

Beviljade anslag ur MinBaS-medel: 99 000 kr (Förstudien) , arbetet i har hittills genomförts 

som egna insatser från industrin 

 

Förstudien genomförd/avrapporterad,  Etapp 2 Positive List -  under behandling. 

 

Syfte och målsättning 

Syftet är att skapa ett samlat underlag för bedömning av MinBaS-branschernas restmaterial 

utgående från de definitioner och klassificeringsgränser som föreslagits i EU:s 

Gruvavfallsdirektiv. En svensk förordning har implementerats under 2008 utan bilagor som 

sätter klassificeringsgränserna. Styrgruppen har under 2008 beslutat invänta den slutliga 

utformningen av den svenska förordningen rörande avfall från utvinningsindustrin och dess 

bilagor. EUs beslut rörande bilagorna inväntas i början av 2009, därefter konkretiseras 

projektförslaget till styrgruppen rörande behovet av MinBaS-medel och företagens insatser i 

projektet.  

 

Genomförande  

- Under våren 2009 har genomförts en första etapp av ett nytt projekt kallat Efterbehandling – 

Materialkarakt. – Positive List för restmaterial. Arbetet har utförts av SGU. Den övergripande 

målsättningen är att skapa ett samlat underlag för bedömning av MinBaS-branschernas 

restmaterial utgående från de definitioner och klassificeringsgränser som föreslagits i EU:s 

Gruvavfallsdirektiv. Syftet med den inledande etappen var att genom litteratursökningar och 

genomgång av SGU:s geokemiska databas se om dessa data täcker in direktivets krav på olika 

analyser, kombinera data från SGU:s olika resursdatabaser och geologiska karteringar med 

täktdatabasen för att identifiera eventuella områden som mindre lämpliga ur direktivsynpunkt 

samt ge förslag till fördjupade studier. SGU är klara med sitt projektarbete inom etapp 1 och 

har lämnat slutrapport per 30 juni 2009.  
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I rapporten redogörs för vilka analyser man funnit i SGU:s litogeokemiska databas och 

utfallet vad avser svavel och spårelement. SGU rekommenderar att för att upprätta en 

nationell lista över bergarters totalinnehåll av olika ämnen borde denna baseras på bergarter 

som idag bryts av täktindustrin och inte upprättas på prover som i grunden insamlats och 

analyserats ur andra syften. Styrgruppen har ställt sig positiva till förslaget att industrin tar 

representativa prover från täkter i drift. Före provtagningar och analyseringsarbetet startas bör 

information kring gränsvärdena föreligga från Naturvårdsverket, dvs. om det är totalhalter 

som kommer att gälla som gränsvärden eller syralakbara halter.  

 

Under hösten 2009 har SGU presenterat förslag till en andra etapp av projektet. 

Provtagningen av det eventuella restmaterialet ombesörjs av täktansvariga, som också måste 

vara ansvariga för att rätt material provtas. Provtagningsmetodiken följer standard 

provtagningsregler i fallet med bergmateiralindustrin och 0-2mm fraktioner. För Stentäkter 

där restmaterialet och det eventuella avfallet består av större eller mindre block bör en 

provtagningsmetodik utarbetas, troligen ett kompositprov av knackprover. I samband med 

analyseringen ska SGU också sammanställa information från morängeokemiska 

undersökningar för att dokumentera de naturliga bakgrundsvärden i den morän som omger 

bergtäkterna.  

 

När provtagningslokalerna har bestämts så kommer SGU att sammanställa totala 

svavelinnehåller i morän inom en radie av, förslagsvis 5 km med täkten i centrum. Detta för 

att visa det naturliga svavelinnehållet i morän. En litteraturstudie/websökning på 

lakbarhetstester, acid drain analyser etc. kommer att genomföras i projektet. Analysmetoderna 

följer de metoder som SGU använder idag för reguljära bergartsanalyser, detta för att bättre 

kunna jämföra analyserna med data från SGUs bergartskemi- och morängeokemidatabaser. 

SGU kommer att ombesörja kvalitetskontroll av projektets analyser.. Totalt ryms  inom 

budget ca 500 prov, ca 400 prov från bergmaterialindustrin , ca 60 prov från stenindustrin och 

ett 30-tal prover från industrimineralindustrin. Projektet beräknas kunna genomföras under 

våren – sommaren 2010 och utvärdering under hösten 2010.  

 

Projekt 3.2a Efterbehandling – Materialkarakterisering - Utvinningsavfallsdirektiv-

Vägledning för täkter om utvinningsavfallsdirektivet 

Projektledare Björn Strokirk, SBMI 

Budget och tidplan 

Total kostnadsomfattning:  156 000 kr  

Beviljat anslag från MinBaS-medel: 78 000 kr 

Tidplan: 2009-06-15-- 2009-12-31 avrapporterad  

 

Genomförande 

Under juni 2009  har ett nytt projekt beviljats benämnt Vägledning för täkter om 

utvinningsavfalls-direktivet  beviljats. SBMI är projektledare och WSP Environmental 

utförare. Syftet är att skapa en gemensam bild av vad som krävs genom att utarbeta en 

vägledning för hur det bergmaterial som ev. blir kvar i täkt efter avslutad verksamhet ska 

hanteras och vilka uppgifter som ska lämnas till berörd myndighet, Inom projektet utarbetas 

förslag till skrivningar – s.k. standardformuleringar – som verksamhetsutövarna kan använda 

sig av i de skrivelser som skickas till myndigheter. SBMI har fört en dialog med 

Naturvårdsverket angående denna fråga. Under sommaren har konsulten WSP:s miljöjurist 

ordnat översättning av tre dokument från Tyskland, eftersom Naturvårdsverket vid möte i maj 

uttryckte intresse för Tyskland, som enligt uppgift funnit en pragmatisk lösning. Även en 20-
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sidig vägledning av förordningen har utarbetats– förutsättningar och rimlig tolkning - av 

förordningen, avsedd för landets länsstyrelser och kommuner som tilldelats tillsynsansvar.  

 

Vidare har tre kortare vägledningsdokument framtagits med målgrupp verksamhetsutövare:  

a) Två sidor om förordningen och dess tillämpning,  

b) Två sidor anpassningsplan för utvinningsavfall,  

c) Fem sidor Avfallshanteringsplan för utvinningsavfall i samband med täkter. 

 

Dokumenten är tillämpliga för alla tre branscher: Sten-, Mineral- och Bergmaterialindustrin. 

 

Projekt 3.2b Efterbehandling – Best Practice 

Projektledare: Arbetsgruppen– projekt under planering 

Beviljade anslag ur MinBaS-medel: 0 kr, arbetet har hittills genomförts som egna insatser från 

industrin. 

Syfte och målsättning, Planeringsarbete  
Syftet med projektet är att bygga upp kunskap om lämpliga efterbehandlingstekniker och att 

sammanställa ett bra informationsmaterial, sprida resultatet och att visa på att nya rön ang. 

t.ex. biologisk mångfald leder till alternativa efterbehandlingsmetoder. Arbetsgruppen har 

under 2008 arbetat med fortsatt detaljplanering av projektet och insamling av underlag. De 

pågår en rad aktiviteter inom området på EU-nivå och inom branschorganisationerna så en 

linje är nu att i projektet söka nya metoder för informationsspridningen, typ digital 

information.  

 

Projekt 3.3 Sustainable Development - Sustainable Development Indicators (SDI) 

Projektledare: Jan Bida, Bergsskolan, Teknolog Cecilia Wallner 

Total kostnadsomfattning 200 000 kr 

Beviljade anslag ur MinBaS-medel: 100 000 kr 

 

Syfte och målsättning 

Projektet skall fungera som bas för frågor kring Hållbar utveckling inom MinBaS-

branscherna. Målsättningen är att framtagna SDI:s anpassas till MinBaS-branscherna och 

underlag samt rutiner för implementering, insamling och bearbetning utarbetas. Ca 5-7 

indikatorer, som är mest signifikanta för MinBaS-branscherna, väljs ut. En inventering görs i 

företagen för att stämma av relevansen och tillämpbarheten av föreslagna indikatorer och 

avstämning görs mot SGU. Projektet kommer att starta under våren 2009, då examensarbetare 

från Bergsskolan planeras bli involverade i arbetet.  

 

Genomförande 

Projektet Indikatorer för Hållbar utveckling (SDI = Sustainable Development Indicators) har 

påbörjats under våren 2009. Bergsskolan  leder arbetet som utförts som ett examensarbete av 

teknolog Cecilia Wallner. Målsättningen och planen för detta projekt är att analysera 

Sustainable Devopment Indicators, SDI framtagna inom EU för mineralindustrin. Genom 

intervjuer väljs ut ett begränsat antal SDIs som är anpassade för MinBaS - branschernas 

företag. I detta projekt har de indikatorer som presenterades 2000 i kombination med de tyska 

SDI omarbetats för att passa MinBaS medlemsföretagen. Detta enligt de önskemål som 

framkom vid intervjuerna. En del av arbetet var klart när examensarbetet presenterades i slutet 

av oktober, främst rörande system för insamling och presentation av SDI:s. Arbetet kommer 

att fortsätta under 2010 med planerad slutrapportering under första halvåret 2010.  
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Område 4 Applikationsutveckling - stenindustrin 
Lägesrapport 2009-12-31  

 

Författare Kai Marklin, Kurt Johansson, SFI AB 

Områdesansvarig: Stenindustrins Forskningsinstitut AB, Kurt Johansson 
 

Detta programområde är delbranschspecifikt för naturstensindustrin. Syftet är att öka 

användningen av sten i Sverige. Projekten har högsta prioritet för naturstensindustrin. Det är 

av yttersta vikt för utvecklingen inom naturstensindustrin att intressenter som arkitekter, 

konstruktörer och myndigheter får tillgång till bästa tänkbara tekniska informationsverktyg 

och utbildningsmaterial rörande applikation av natursten. Samma krav på underlagsmaterial 

ställs från utbildningsanstalter för blivande arkitekter och byggare. Inom projektet skall 

sådana verktyg och material utvecklas. Speciella insatser skall göras för att vidareutveckla och 

samordna verksamheterna vid befintliga utbildningscenter.   

 

Område 4 har en total budget för 2007-2010 om 16,8 Mkr varav andelen MinBaS-anslag 

utgör 7,3 Mkr och industrins egna insatser 9,5 Mkr. De upparbetade kostnaderna uppgår till 

15,6 Mkr per 31 december 2009. Industrins egna insatser är ca 10,8Mkr eller 69%. Anslaget 

från MinBaS utgör ackumulerat 4,8 Mkr. 

 

15 av de 17 planerade delprojekten är nu igång. Projektet gällande Sveaskogs marker (4.1 ) 

pågår och här har projektbeskrivning och fältarbeten genomförts. Slutrapport kommer under 

början av 2010. 

En betydande insats har lagts ned inom projekt 4.2 Tekniköverföring, där programplanen, 

presentationsmaterialet samt prover har färdigställts och tio infoträffar för föreskrivande led är 

genomförda. Dessutom har sex tvådagars seminarier för föreskrivande led, en tvådagars 

utbildning ” Besiktningsmän Utemiljö” samt ett seminarium ”Natursten i park och trädgård” 

och ett ”Attraktiv Offentliga Rum” genomförts. Inom ramen för detta projekt har också ett 

konsumentinformationsmaterial tagits fram gällande bänkskivor i sten ”7 steg…”. 

Fram till 091231 har 550 representanter för föreskivande led nåtts av utbildning och 

genomgång av Stenhandboken. 300 kompletta Stenhandböcker och 250 delar har delats ut. 

 

Vad gäller delprojekten inom 4.4 Stenhandboken så pågår arbetet med ett flertal häften. Under 

första halvåret av 2010 kommer underlag för tryckning till två av dessa (”Allmänt” och 

Rengöring utomhus”) att ligga klara. 

 

I projektet 4.5a Tekniska egenskaper är större delen av basprovningen genomförd. Detta har 

gett gott underlag för projekt 4.10 nedan. Nu pågår arbetet med formulering av slutsatser, 

rapporter och informationsmaterial.  

För projektet 4.5b Fogar har lämplig forskningsresurs (Lic./Doktorand) engagerats och denna 

har påbörjat sitt arbete (intervjuer och besök). Detta för att på ort och ställe ta del av de 

problem som finns och för att intervjua brukare, utförare och personer som svarar för skötsel 

av ytorna. 

 

Inom 4.6 Mallar så pågår bl. a. arbetet med att ta fram mall för byggvarudeklarationer och 

CE-märkning av naturstensprodukter. Så även mallar för egenkontroll 

 

Inom ramen för 4.9 Naturstensmurar har en delrapport i form av en publikation ”Gröna fakta” 

publicerats. 
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 När det gäller Internationell Harmonisering (4.10) har arbetet både skett nationellt och 

internationellt. Sverige är pådrivande i den pågående revideringen av de europeiska 

produktstandarderna för kantsten, gatsten och hällar. Här har medverkan skett i ett antal 

viktiga möten, både inom och utom landet. 

 

Omfattande insatser har gjorts inom ramen för 4.11 Stenakademin och det praktiska arbetet 

med föreläsningar, studiebesök och workshops för studenter har fortsatt. Förutom SLU Alnarp 

och LTH så har arbetet utökats med CTH och SLU Ulltuna. Den första mars installerades 

Kurt Johansson som adjungerad professor i Natursten som bygg- och anläggningsmaterial. I 

och med detta har ett viktigt steg i detta projekt fullföljts. Totalt har 850 studenter bibringats 

någon av stenkunskap, under perioden aug. 2007 – dec 2009. Samtliga dess har fått hela eller 

delar av Stenhandboken. Delrapport 1, per 2009-11-30 är producerad. 

 

 

Projektlista Område 4 

4.1  Natursten & industrimineral inom Sveaskogs marker i s:a Sverige 

4.2 Tekniköverföring till föreskrivande led 

4.3 Avjämningsmassor, fästmassor, för vissa kritiska applikationer 

4.4 Applikationsteknik: Stenhandboken 

4.4.1 Stenhandboken Allmänt 

4.4.2 Stenhandboken Terminologi och Toleranser 

4.4.3 Stenhandboken Fasader 

4.4.4 Stenhandboken Rengöring Utomhus 

4.4.5 Stenhandboken Goda exempel med natursten inom arkitekturen 

4.4.6 Stenhandboken Prisvärda detaljkonstruktioner med natursten 

4.5a Naturstens tekniska egenskapers betydelse för olika applikationer 

4.5b Fogar i markbeläggningar 

4.6.a Mallar för CE-märkning 

4.6.b Mallar för egenkontroll 

4.7 Goda exempel med natursten inom arkitekturen  

4.8 Prisvärda konstruktioner med natursten 

4.9 Naturstensmurar i det offentliga rummet 

4.10 Internat. harmonisering av standarder & krav, bl.a. TK 508 

4.11 STENAKADEMIEN
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PROGRAMOMRÅDE 4 – SMF – STENINDUSTRIN.  

Styrgrupp: Jimmy Söderlind, Jan Gunnarsson, Rolf Lundmark, Agne Nilsson, Mats-Ola 

Ericsson, Björn Schouenborg och Kurt Johansson. 

Programansvarig: Kurt Johansson. 

Total budget: 16 550 KSEK. Från MinBaS 7 300 KSEK. 

Per 091231: 15,55 MSEK 

 

Projekt 4.1  Natursten och industrimineral inom Sveaskogs marker i Södra Sverige  

Projektgrupp: Kurt Johansson, representant för Sveaskog, Örjan Einarsson, Jan Gunnarsson 

och Jörgen Lundgren.  

 

Projektledare: Örjan Einarsson, Geopartner. 

 

Budget: 425 KSEK. Från MinBaS 100 KSEK. Kontant Sveaskog 200 Egeninsatser 125 

KSEK 

Per 091231: 640 KSEK  

 

Tid: 2007-2009 

 

Lägesrapport: 

Projektet är igång och jobbar enligt projektplanen från 080410. En delrapport har lämnats 

081115. I denna rapporteras bl a att ett antal bergtäkter har besökts/undersökts. 

Undersökningarna har gjorts för att utröna om det finns möjligheter för utvinning av 

natursten. Nio (9) täkter har undersökts och två (2) av dessa har visats sig vara aktuella för 

fördjupad undersökning. Detta kommer att ske under 2009. 

Arbetet kan sammanfattas på följande sätt: 

1 - Genomgång av rapporter och geologiska kartor. 

2 - Förberedelser av fältarbete Sydsverige. 

3 - Fältarbete Sydsverige. 

4 - Genomgång och bedömning av prover och polerat material. 

5 - Sammanställning av slutrapport. 

1-4 är avslutade. 5 pågår, slutrapport kommer att lämnas in under januari 2010. 

 

 

Projekt 4.2 – Tekniköverföring till föreskrivande led. 
Projektgrupp: Alla brytande företag,  Lennart Selrot, Kurt Johansson.  

 

Projektledare: Kurt Johansson/Lennart Selrot 

 

Budget: 900 KSEK. Från företag kontant 200KSEK. Från SFI 200 KSEK. Från MinBaS 

250 KSEK. Egeninsatser 250 KSEK 

Per 091231: 3080KSEK 

 

Tid: 2007 - 2009 

 

Lägesrapport: 

I projektet har ett antal seminarier genomförts i kombination med framtagning av material. 

Nedan redovisas några av de genomförda aktiviteterna: 
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 2-dagars seminarium till föreskrivande led, ”Natursten i bygg- och anläggning” 

Tre (3) arrangemang genomfördes 2008 och ett 2009. Vid varje arrangemang deltar 

ca 25 personer. 

 

 2-dagars seminarium ”Natursten i kyrkogårdsmiljö” 

Två (2) arrangemang genomfördes 2008 och 2009. Vid varje arrangemang deltar ca 

20 personer. 

 

 Informationsträffar för föreskrivande led 

Under 2008 har upplägg och material (Powerpointpresentation och stenprover) 

framtagits. I maj 2009 genomfördes den första träffen och sedan dess har tio (10) 

träffar genomförts (i Malmö, Göteborg och Stockholm). Under 2010 fortsätter 

träffarna och totalt planeras ytterligare ett tjugotal i hela landet. 

Vid varje arrangemang bedöms ca 10-20 personer att delta. 

 

 Seminarium ”Natursten i park och trädgård” på Älvsjömässan 090326. 

”Natursten som bygg- och anläggningsmaterial” och ”Natursten i utemiljö” 

behandlades vid detta tillfälle. Material och särtryck delades också ut till de ca 80 

deltagarna. 

 

 Attraktiva offentliga rum 

Seminarium i Stockholm 25-27 aug. 60 deltagare. I huvudsak tekniska chefer från 

olika kommer i landet 

 

 Utbildning för Besiktningsmän för utemiljö 

Under 2009 har, i samarbete med betongindustrin, två tvådagarsutbildningar för 

”Gröna Besiktningsmän” genomförts 090512-13 och 091020-21).Vid varje 

utbildning deltog ca 20 deltagare. 

 

 Rådgivardag Natursten i samarbete med Movium 

Endagars seminarium15 oktober i Turning Torso Malmö, med studiebesök i Västra 

hamnen Malmö och Lomma hamn. 30 deltagare. 

 

 Framtagning av konsumentinformation 

Under 2008 har ett konsumentinformationsmaterial för bänkskivor i sten tagits fram. 

I samband med detta så genomfördes två seminarier  Arbetet med att sprida 

materialet  pågår. 

 

550 representanter för föreskivande led nåtts av utbildning och genomgång av 

Stenhandboken, varvid 300 kompletta Stenhandböcker och 250 delar har delats ut till dessa.. 

 

Projekt 4.3 Avjämningsmassor, fästmassor, för vissa kritiska applikationer  

Projektgrupp: Christer Kjellén, Göran Falk, Jimmy Söderlind. Mats Ola Ericsson. Sören Thor, 

Bo Träff, Roger Persson, Lars Åke Aronsson, Borghamns Natursten, Björn Schouenborg, 

Sjöströms, Slite  

 

Projektledare: Jörgen Grantén WSP/Christer Kjellén 

 

Budget: 800 KSEK. Från företag kontant 100 KSEK. Från MinBaS 350 KSEK. Egeninsatser 

350 KSEK 
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Per 091231: 133KSEK 

 

Tid: 2009 - 2010 

 

Lägesrapport: 

Projektet påbörjades aug 2009 med extern konsult. Etapp 1 pågår med bl.a. inledande tester. 

Tester. 

 

Projekt 4.4 Applikationsteknik: Stenhandboken 

Budget: 3800 KSEK. Från MinBaS 1600 KSEK. Egeninsatser 2200 KSEK 

 

Delprojekt 4.4:1 Stenhandboken Allmänt 

Projektgrupp: Christer Kjellén, Björn Schouenborg, SGU, Kurt Johansson, Lennart Selrot,  

 

Projektledare: Lennart Selrot 

 

Budget: 950 KSEK. Från MinBaS 400 KSEK. . Egeninsatser 550 KSEK 

Per 091231: 128 KSEK 

 

Tid: Påbörjas 2007 genomförs i huvudsak 2008 – 2010. 

 

Lägesrapport: 

Arbete pågår. Tryckning skall ske 2010. 

 

 

Delprojekt 4.4.2 Stenhandboken Terminologi och toleranser 

Projektgrupp: Jan Anders Brundin, Kurt Johansson, Christer Kjellén, Björn Schouenborg, 

Kjell Jönsson, Agne Nilsson, Roger Persson, Lennart Selrot, Lars Åke Aronsson, Sören Thor, 

Borghamns Natursten, Anders Liberg 

 

Projektledare: Jan Anders Brundin 

 

Budget:  500 KSEK Från MinBaS 200 KSEK. Egeninsatser 300 KSEK 

Per 091231: 1 171 KSEK 

 

Tid: Genomförs 2007 till 2009. 

 

Lägesrapport: 
Lägesrapport för projektet kan summeras enligt nedan: 

Genomförandegrad på rubriknivå:  

 Terminologi Produkter och Montage – 60 % 

 Illustrationer – 20 % 

 Toleranser – 40 % 

 Estetisk Dokumentation – 80 % 

Ett slutkoncept avseende Terminologi Brytning och Förädling har presenterats. 

Till detta kan läggas att CBI har även tagits med i arbetet och omfattningen har nu utökats till att 

inkludera beskrivning av europeiska produktstandarder för natursten, dvs deras struktur, 

innehåll och krav på tekniska egenskaper. Detta arbete är till 2/3 färdigt och beräknas vara 

klart i januari 2010. 

CBI har dessutom levererat en komplett översättning av relevanta geologiska termer utifrån 

SS-EN 12670 Terminology. Den skall nu ut på remiss, bl a till SGU.  
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Slutrapport i under 2010 januari – februari. Därefter redigering upplägg som digitalt dokument. 
 

Delprojekt 4.4.3 Stenhandboken Fasader 

Projektgrupp: Christer Kjellén, Jimmy Söderlind, Jan Anders Brundin, Björn Schouenborg, 

Göran Falk, Joakim Steen, Lars Åke Aronsson, Roger Persson, Borghamnsten, Skifferbolaget  

 

Projektledare: Christer Kjellén 

 

Budget: 1150 KSEK. Från MinBaS 580 KSEK. Egeninsatser 575 KSEK. 

Per 091231: 20 KSEK 

 

Tid: 2010- 2011 

 

Lägesrapport: 

Arbetet är påbörjat. 

 

 

Delprojekt 4.4.4 Stenhandboken Rengöring utomhus 

Projektgrupp: Christer Kjellén, Thorbjörn Bengtsson, Björn Schouenborg, Kjell Jönsson, 

Borghamns Natursten, Slite. Joakim Steen, Sh-bygg, Skifferbolaget. Mats Johansson? 

 

Projektledare: Kurt Johansson 

 

Budget: 550 KSEK. Från MinBaS 220 KSEK. Egeninsatser 330 KSEK 

Per 0901231: 230 KSEK 

 

Tid: Genomförs 2007 - 2010 

 

Lägesrapport: 

Arbetet med framtagning av material till häftet pågår. Ett område avser klotter och här har 

tester på fyra stensorter genomförts och rapport gällande detta lämnats. Tryckning av häftet är 

planerat till 2010. 

 

 

Delprojekt 4.4.5 Stenhandboken: God naturstensexempel inom arkitekturen 

Fakta produceras i projektet 4.7, se nedan. Detta projekt gäller endast viss redigering och 

tryckning. 

 

Projektgrupp: Christer Kjellén. Göran Falk, Mats Ola Ericsson, Joakim Steen, Lennart Selrot, 

Borghamns Natursten, Sh-bygg. 

 

Projektledare: Lennart Selrot 

 

Budget: 250 KSEK. Från MinBaS 100 KSEK. Egeninsatser 150 KSEK 

Per 091231: 4 KSEK 

 

Tid: genomförs under 2010 
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Delprojekt 4.4.6 Stenhandboken: Prisvärda detaljkonstruktioner med natursten 

Fakta produceras i projektet 4.8, se nedan. Detta projekt gäller endast viss redigering och 

tryckning. 

 

Projektgrupp: Christer Kjellén, Jimmy Söderlind, Göran Falk, Mats Ola Ericsson, Anders 

Winbo, Slite, Joakim Steen, Sh-bygg,  Roger Persson 

 

Projektledare: Kurt Johansson 

 

Budget: 250 KSEK. Från MinBaS 100 KSEK. Egeninsatser 150 KSEK. 

Per 091231: 0 SEK 

 

Tid: genomförs under 2010.  

 

Lägesrapport: 

Se 4.8. 

 

 

Projekt 4.5a Naturstenens tekniska egenskapers betydelse för olika applikationer 

Projektgrupp: Björn Schouenborg, Christer Kjellén, Agne Nilsson, Kjell Jönsson, Joakim 

Steen. Jan Anders Brundin, Sh-bygg., Scanstone? Minera? 

 

Projektledare: Björn Schouenborg 

 

Budget: 1500 KSEK. Annan forskningsorganisation 200 KSEK. Från MinBaS 750 KSEK. 

Egeninsatser 550 KSEK 

Per 091231: 1 970 KSEK 

 

Tid: 2007 – 2010 

 

Lägesrapport: 

Förutom själva grundprojektet sker samordning med följande projekt: ”Trafikkontorens i 

Stockholm projekt om kant- och gatsten”, ”NICe Nordiska harmoniserade regler för 

natursten” och ”I-STONE”. Ett examensarbete: ”Ytbearbetningens inverkan på mikrosprickor 

och hållfasthet hos kantsten av granit” (SP RAPPORT 2008:07) har genomförts och 

färdigställts. Det hittills nedlagda arbetet har även resulterat i att Sverige blivit pådrivande i 

den pågående revideringen av de europeiska produktstandarderna för kantsten, gatsten och 

hällar (Här finns även en viss koppling till projekt 4.10). 

Nästa steg är metodutveckling och provning. Detta är planerat till 2010. 

 

 

Projekt 4.5b Fogar i markbeläggningar  Rapport kommer från Agne 

Projektgrupp: Kjell Jönsson, Christer Kjellén, Agne Nilsson, Anders Winbo, Jimmy 

Söderlind, Ander Liberg Torbjörn Eriksson, Scanstone? Roger Persson, Björn Schouenborg, 

SLU, Kommun- & Landstingsförbundet? Större kommuner, Större entreprenörer 

 

Projektledare: SLU/Agne Nilsson 

 

Budget: 1,600 KSEK. Från MinBaS 450 KSEK. Egeninsatser SSF 200 KSEK, SLU 500 

KSEK, Övriga 450 KSEK 
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Per 091231: 614 KSEK 

 

Tid: 2009 - 2011 

 

Lägesrapport: 

Målet är att ta fram en skrift gällande ”fogar i markbeläggningar” till föreskrivande led, till 

brukare och till utförare. Det huvudsakliga arbetet utförs av doktoranden Sabina Jallow vid 

SLU i Alnarp och projektet är ett partnerskapsprojekt. Kontakt är etablerad med avnämare 

som huvudsakligen är kommuner, med entreprenörer/utförare och med leverantörer av 

material för fogning. 

Litteraturlista har uppdaterats och frågeställningar med avseende på ett enkätunderlag har 

upprättats. Doktoranden har börjat besöka de kommuner som har intresserat sig i projektet. 

Detta för att på ort och ställe ta del av de problem som finns och för att intervjua brukare, 

utförare och personer som svarar för skötsel av ytorna. Samtliga intervjuer och besök 

beräknas klara till mars 2010.    

Parallellt med intervjuarbetet genomförs arbete med beräkningsmallar med avseende på den 

kraftöverföring från fordon som en plattbelagd yta utsätts för. 

 

 

Projekt 4.6 Mallar för egenkontroll Material resp. utförande. 

Projektgrupp: Christer Kjellén. Jimmy Söderlind, Göran Falk, Bohusläns Koop, Mats Ola 

Ericsson, Borghamns Natursten, Roger Persson, Lars Åke Aronson, Bo Träff. Björn 

Schouenborg, P H Willenfeldt, Slite 

 

Delprojekt 4.6.a  Mallar för CE-märkning 

Projektledare: Björn Schouenborg :  

 

Statusrapport: 

Arbetet med anpassning och översättning av CE-mallar pågår. Materialet skall på remiss för 

att sedan revideras. 

 

Delprojekt 4.6.b Mallar för mottagningskontroll, ”underlagskontroll” utförandekontroll, 

metodbeskrivning 

Projektledare: Kurt Johansson 

 

Statusrapport: 

Projektet startades sept. 2009. Konsult har anlitats.  

 

Budget: 700 KSEK., Från MinBaS 300 KSEK. Egeninsatser 400 KSEK 

Per 091231: 67 SEK 

 

Tid: genomförs under 2009 och 2010.  

 

Projekt 4.7 Goda exempel med natursten inom arkitekturen  

Projektgrupp: Christer Kjellén. Göran Falk, Mats Ola Ericsson, Joakim Steen, Lennart Selrot, 

Borghamns Natursten, Slite, Sh-bygg?  

 

Projektledare: Lennart Selrot 
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Budget: 1000 KSEK. Annan forskningsorganisation 300 KSEK. Från MinBaS 350 KSEK. 

Egeninsatser 350 KSEK 

Per 091231: 140KSEK 

 

Tid: 2008 – 2010 

 

Statusrapport: 

Inventering av lämpliga objekt från SSF:s medlemmar har genomförts och fyra välkända 

arkitekter har engagerats.   

 

Projekt 4.8 Prisvärda konstruktioner med natursten   

Projektgrupp: Christer Kjellén, Jimmy Söderlind, Göran Falk, Mats Ola Ericsson, Anders 

Winbo, Slite, Joakim Steen, Sh-bygg, Roger Persson 

 

Projektledare: Kurt Johansson 

 

Budget: 1000 KSEK. Från MinBaS 500 KSEK. Egeninsatser 500 KSEK 

Per 091231: 198 SEK 

 

Tid: 2009 - 2010 

 

Statusrapport: 

Projektet startades i sept. 2009 med området utemiljö, där ett forskningsuppdrag givits till 

SLU. Underlag för bedömning föreligger.  

 

Projekt 4.9 Naturstensmurar i det offentliga rummet  

Projektgrupp: Kurt Johansson, Kjell Jönsson. Joakim Steen, Roland Aronsson, Anders 

Winbo, Sören Thor, Mysinge, Anders Liberg 

 

Projektledare: Movium/Kjell Jönsson 

 

Budget: 950 KSEK. Movium (SLU) 300 Från MinBaS 350 KSEK. Egeninsatser 300 KSEK 

Per 091231: 1 790 KSEK 

 

Tid: 2008 – 2010 

 

Statusrapport: 

En delrapport i form av en publikation ”Gröna fakta” har publicerats. 

Råmanus för ytterligare en rapport föreligger. Denna har genomgåtts på ett seminarium med 

bred representation. 

 

Projekt 4.10– Internationell harmonisering av standarder och krav, Bl. a TK 508 

Kommer från Agne. 

Projektgrupp: Björn Schouenborg, Christer Kjellén, Agne Nilsson, Kurt Johansson, Kjell 

Jönsson, SGU, Jan Anders Brundin, Scanstone,  

Projektledare: Agne Nilsson 

 

Budget: 600 KSEK. Från MinBaS 300 KSEK. Egeninsatser 300 KSEK 

Per 091231: 2 271 KSEK 
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Tid: 2007 – 2010 

 

Statusrapport: 

Produktstandarderna EN1341, En 1342 och EN1343 är bearbetade och reviderade som 

arbetsexemplar. Förslag baserat på arbetsexemplaren är utsända från BSI till berörda länders 

standardiseringsinstitut för kommentarer och röstning. Bifall eller avslag med kommentarer 

ska vara insända senast den 20 juni. Förslagen har skickats ut till de producenter som kommer 

att beröras av standarderna. 

Under vecka 51 bearbetades inkomna synpunkter på produktstandarderna vid möte med 

TC178. Detta har sedan sammanställas i nytt koncept. Förslag för omröstning hos 

deltagarländerna ska vara klart under senvåren 2010. 

Tillhörande provningsstandarder bearbetas i särskild ordning av deltagarländernas 

specialister, varvid Sveriges representant ansvarar för ”Frostprovning i saltlösning”. 

Samtliga standarder ska vara klara och kunna antas som nationella standarder senhösten 2010.   

 

Projekt 4.11 STENAKADEMIEN  

Projektgrupp: Agne Nilsson, Kurt Johansson, Rolf Lundmark, Jan Gunnarsson, Tage 

Lundgren, Mats Ola Ericsson, Sören Thor.  

 

Projektledare: Agne Nilsson 

 

Budget: 4000 KSEK Från MinBaS 2000 KSEK, egeninsatser 2000 KSEK,  

Per 091231: 3 097KSEK 

 

Tid: 2007 – 2010 

 

Statusrapport: 

Huvudsyftet med projektet är, som tidigare sagts, att knyta stenindundustrin närmare ”högre 

utbildning”. Arbetet pågår och har omfattat följande: 

 Professur inom området ”Natursten” 

Ett omfattande arbete har lagts ner för att möjliggöra detta och professuren är nu 

tillsatt. Hemvisten för denna är SLU Alnarp och det praktiska arbetet har nu 

påbörjats. I och med denna tillsättning så har en viktig dörr för Stenakademien 

öppnats. 

 Föreläsningar 

Ett antal föreläsningar har hållits för studenter från SLU Alnarp, SLU Ultuna och 

Chalmers samt LTH, KTH. Föreläsningarna har gett grundläggande kunskaper om 

materialet sten (begränsningar och möjligheter). 

 Workshops 

Ett antal 2-dagars workshops har genomförts med studenter från SLU Alnarp, SLU 

Ultuna samt Chalmers. Totalt har 100 studenter fått möjligheten att arbeta med 

materialet sten. 

 Examensarbeten 

Lämpliga examensarbeten söks kontinuerligt och ett antal alternativ har diskuterats 

och genomförts. 

 

Totalt har 850 studenter bibringats någon av stenkunskap, under perioden aug. 2007 – dec 

2009. Samtliga dess har fått hela eller delar av Stenhandboken.  

Delrapport 1, per 2009-11-30 föreligger. 
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Projekt 5.1.3 Programadministration m.m. SFI 

 
Kurt Johansson och Kai Marklin ansvarar för detta område.  

Budget (för SSF/SFI): 2400 KSEK. Från MinBaS 1200 KSEK, egeninsatser 1200 KSEK  

 

 

Projekt 5.1.6 EU-samarbete, Internationellt samarbete. 

Budget ingår i område 5. 

Budget (för SSF/SFI): 200 KSEK varav egeninsatser 200 KSEK 

 

Statusrapport: 

Representanter från SSF har deltagit i Euroroc-mötena som hölls i Verona 091001-02. Här 

avhölls både ”General Assembly” där gemensamma Europeiska intressen diskuteras samt 

även ”Euroroc&World” där Europeiska och Amerikanska intressen togs upp. 

 

Per 091231: 2 872KSEK 

 

 

Projekt 5.1.5 Regional samverkan 
Inom område 4 har stenindustrin täta kontakter med region Skåne i gemensamma projektarbeten 

och med utbildningsanstalter som SLU, Alnarp m.fl. och under året har tillsatts en professur inom 

naturstensområdet. Professuren innehas av Kurt Johansson, som också är en av de drivande 

krafterna inom MinBaS. Verksamheten har omfattat organisation av studiebesök och 

genomförande av workshops för studenter (landskapsarkitekter, landskapsingenjörer m fl). 

 

 

MinBaS område 3. Hållbar utveckling 

SSF och medlemsföretag har gjort betydande arbetsinsatser bl.a. Avfalldirektivet, Berg och 

Grus Oskarshamn, Miljöpåverkan från anläggningar. SSF har engagerat sig i samtliga 

delprojekt i område 3. 

 
Kurt Johansson och Kai Marklin  2010-01-14 
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Område 5 Programadministration, planering, teknikspridning, 

implementering 
 

Årsrapport 2009 

Arbetet inom område 5 syftar till att  

- planera och leda verksamheten i hela MinBaS-programmet 

- sprida information om kunskaper och resultat 

- arbeta för att erhållna resultat implementeras i branscherna 

- stämma av och rapportera programarbetet, samt låta genomföra en utvärdering 

 

Område 5 har förstärkts i MinBaS II jämfört med det tidigare MinBaS-programmet. 

Tyngdpunkten i arbetet har under 2008 har legat på uppföljning och fortsattprojektplanering 

samt teknisk och ekonomisk rapportering. Stora insatser har gjorts för att trygga den kraftiga 

medfinansieringen från industrin som behövs, framför allt för de forskningsinriktade 

projekten vid universitet och högskolor. Teknikspridning och information om MinBaS II-

programmet har varit en viktig del av arbetet. Kraftiga insatser har också genomförts inom 

nationellt samarbete riktat mot att involvera högskolor och universitet i verksamheten samt 

insatser har gjorts för att utöka EU-samarbetet.  

 

Total budget för programområdet under 2007-2010 är 10,4 Mkr varav industrin bidrar med 

5,4 Mkr i huvudsakligen egna kontanta medel och från MinBaS-anslaget erhålls 5 Mkr. Den 

ackumulerade kostnadsomfattningen per 31 december 2008 är 4,7 Mkr varav industrin 

bidragit med 3,1 Mkr eller 66 %. Utnyttjade MinBaS-medel i område 5 uppgår till 1,6 Mkr 

vid årets slut.  

 

Projektlista område 5 

5.1 Programadm., Planering, teknikspridning, implementering 

5.1.1 MinFo Programadm. mm 

5.1.2 NCC Programadm. mm 

5.1.3 SFI AB Programadm. mm 

5.1.4 Resultatkommun.-seminarier, hemsida mm 

5.1.5 Samarbeten lokala och regionala 

5.1.6 EU samarbeten, Internationella samarbeten 

5.1.7 Övrigt 

5.2 Utvärdering 

 

5.1.1 -5.1.3 Programadministration, planering och uppföljning 

Ansvariga kanslier och ordföranden samt styrelsens arbetsgrupp har under året lagt stora 

resurser på uppföljning och fortsatt planering av projektverksamheten. Speciella insatser har 

gjorts för att trygga den framtida finansiering av de forskningsinriktade projekten som pågår 

vid universitet och högskolor, där industrin måste finansiera merparten av arbetet med 

kontanta medel via stiftelser som SBUF och Hesselmanska stiftelsen. Tyngdpunkten i 

programadministrationen legat på uppföljning och fortsatt projektplanering samt teknisk och 

ekonomisk rapportering i form av slutlig Årsrapport 2008, Halvårsrapportering 2009 samt 

sammanställning av preliminär Årsrapport 2008 och förberedelser för den slutliga 

Årsrapporteringen 2008 inkluderande den ekonomiska redovisningen. Totalt har genomförts 

ett 20-tal protokollförda styrgruppsmöten inom område 1-5 och ett antal 

projektarbetsgruppsmöten under 2009.  
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5.1.3  Resultatrapportering och information, seminarier, hemsida 

Information om MinBaS II -programmet har under 2009 skett via  

– Årsrapport 2008 från MinBaS II- programmet som spridits i en vidare krets 

 – artiklar som införts i publikationerna Sten, Bergs- och Brukstidningen m.fl.  

 – styrgrupps- och arbetsgruppsprotokoll 

 – föredrag vid MinBaS-dagen den 2 december 2009 på SGU i Uppsala och vid MinBaS 

branschernas informationsdagar och Svenska Fabriksbetongföreningen årsmöte 2009.  

 – uppdatering av branschernas hemsidor www.minfo.se www.sbmi.se www.sten.se 

 

Ett omfattande informationsmaterial har tagits fram om MinBaS II- programmet inkluderande 

projektblad samt en PowerPoint presentation. En ny egen hemsida för MinBaS II-programmet 

är färdigställd och finns som en länk hos deltagande organisationer och även SGU.  

Framställning av allt infomaterial på engelska pågår.  

 

Lägesrapporter och övriga tekniska rapporter har distribuerats till deltagarna per e-post.  

Se bilaga 4 för utkomna protokoll och rapporter 2009.  

 

5.1.5 Samarbeten lokala regionala 

Under våren har speciella insatser gjorts för att involvera högskolor och universitet i 

programverksamheten i samarbete med industrin. Speciella insatser ha gjorts mot 

Bergsskolan. Detta har resulterat i att i samverkan med företagen har ett stort antal 

examensarbetare kunnat rekryteras till MinBaS-projekt. Inom område 4 har stenindustrin täta 

kontakter med region Skåne i gemensamma projektarbeten och med utbildningsanstalter som 

SLU, Alnarp m.fl. för tillsättandet av en professur inom naturstensområdet.  

 

MinBaS styrelses arbetsgrupp är medlemmar i nätverket Bergsam och har under 2008 deltagit 

i två  möten. Speciellt behandlas frågor kring samverkan inom FoU samt utbildnings- och 

informationsfrågor inom delbranscherna.  

 

MinFo, SBMI och Sv. Stenindustriförbund har ingått i den svenska referensgruppen till TAC- 

kommittén för implementeringen av gruvavfallsdirektivet. MinBaS-styrelses arbetsgrupp har 

varit involverade under våren med remissvar m.a.a. av förslaget till svensk förordning. 

Representanter för organisationerna bakom MinBaS- programmet ingår också i SGU:s 

Mineralresursråd och Samhällsplaneringsdito och MinBaS AB:s ordförande ingår i SGU:s 

Tillsynsråd.  

 

Representanter i MinBaS styrelse har också starkt engagerat sig under sommaren och hösten 

för att arbeta fram underlag och inlämna synpunkter till SGU:s regeringsuppdrag rörande 

kunskapsbas över Sveriges malm- och mineraltillgångar. 

 

5.1.6 EU samarbeten, Internationella samarbeten 
Insatser har gjorts för att utöka EU-samarbetet. Stenindustrin har verkat genom sin 

branschorganisation Eurorock inom området raw materials supply och genomfört ett stormöte 

i juni med representanter för Industridirektoratet för att presentera stenindustrins behov.  

I projektet I-Stone (Reenginering of natural stone production chain through knowledebased 

processes, Ecoinnovation and new organisational paradigms) (stort Europeiskt projekt) där 

vissa delar av projektet leds av Björn Schouenborg (CBI Betonginstitutet/SP) har det gjorts 

betydande insatser av SSF-företagen: SP, Trion Tensid AB och Marmor&Granit AB och 

projektet håller på att avslutas. Omfattande dokumentation föreligger. Beträffande EUROC 

har SSF:s ordförande Kurt Johansson varit president under två år.  

http://www.minfo.se/
http://www.sbmi.se/
http://www.sten.se/
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”EUROROCK Workshop of international experts” är ett nätverk av laboratorier och 

forskarinstitut samt producenter/leverantörer har bildats på initiativ av Eurorock. Här 

diskuteras erfarenheterna från användning av de europeiska standarderna för natursten. Output 

blir en effektivare standardiseringsprocess med ökad samsyn och förståelse vid revidering. 

 

MinFo är fortsatt medlem av den Europeiska teknikplattformen ETP - SMR Sustainable 

Mineral Resources och bekostar medlemsavgiften och M Thomaeus ingår i den s.k. High 

Level Group och representerar då också MinBaS AB. Teknikplattformen har under våren 

2008 blivit officiellt godkänd av EU:s Forskningsdirektorat.  

 

 

5.2 Utvärdering 

Utvärderingen av programmet skall ske enligt beslutet ske efter att programmet avslutats. En 

plan för en halvtidutvärdering har bearbetats inom MinBaS styrelse under hösten 2008 med 

syfte att bedöma värdet av en delutvärdering under programmets löptid. Efter samråd med 

SGU har beslut tagits att genomföra en halvtidsutvärdering av programmet under första 

halvåret 2009.  
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Bilaga 4 
Utkomna rapporter och protokoll MinBaS II programmet 2009 
(Lägesrapporter från pågående projekt ingår som bilagor till styrgruppsprotokollen.  

Artiklar, examensarbeten och konferensbidrag som publicerats ingår ej i denna lista) 

 

Utkomna protokoll 2009-01-01- 2009-12-31 
MinBaS Område 1+2  (gemensamma styrgruppsmöten) 

Styrgruppsprotokoll från sammanträde nr 1/09  2009-01-28 

Styrgruppsprotokoll från sammanträde nr 2/09  2009-03-31  

Styrgruppsprotokoll från sammanträde nr 3/09  2009-05-28  

Styrgruppsprotokoll från sammanträde nr 4/09  2009-09-28  

Styrgruppsprotokoll från sammanträde nr 5/09  2009-12-17  

MinBaS Område 3 

Styrgruppsprotokoll från sammanträde nr 1/09  2009-02-06 

Styrgruppsprotokoll från sammanträde nr 2/09  2009-04-02 

Styrgruppsprotokoll från sammanträde nr 3/09  2009-06-15 

Styrgruppsprotokoll från sammanträde nr 4/09  2009-10-02 

MinBaS Område 4 

Styrgruppsprotokoll från sammanträde nr 1/09 2009-02-18  

Styrgruppsprotokoll från sammanträde nr 2/09 2009-04-22  

Styrgruppsprotokoll från sammanträde nr 3/09 2009-11-27 

MinBaS Område nr 5 (protokoll ingår normalt i MinBaS AB styrelseprotokoll) 

Styrgruppsprotokoll från sammanträde nr 1/09  2009-02-25 (ingår i styrelseprot. nr 1/2009)  

Styrgruppsprotokoll från sammanträde nr 2/09  2009-04-15 (ingår i styrelseprot. nr 2/2009) 

Styrgruppsprotokoll från sammanträde nr 3/09  2009-06-18 (ingår i styrelseprot. nr 3/2009)  

Styrgruppsprotokoll från sammanträde nr 4/09  2009-08-27 (ingår i styrelseprot. nr 4/2009)  

 

Utkomna rapporter 2009 

MinBaS område 1 
MinBaS proj 1.1.4 Karaktärisering av mikrosprickor orsakad av fragmenterings-

processer 

Karaktärisering av mikrosprickor orsakad av fragmenteringsprocesser - Slutrapport, 

Urban Åkesson, CBI – Betonginstitutet AB Borås, augusti 2009 

 

MinBaS proj 1.5.1/MinFo Projekt 2005-1 Realtidsoptimering av krossanläggningar 

Årsrapport 2008 för doktorandprojektet Realtidsoptimering av krossanläggningar, 

Fas II, MinFo projektnummer: MB 01 projekt nr 1.5.1 (tidigare: P2005-1), SBUF 

forskningsprojekt nummer: 12035, Erik Hulthén, doktorand, Magnus Evertsson, 

projektledare, 2009-03-29 

 

MinBaS projekt 1.5.2/MinFo Projekt 2005-2 Optimal fragmentering vid krossning 

Årsrapport 2008 för projektet Optimal fragmentering, MinFo projekt 2005-2, MinBaS 

II projekt 1.5.2, Elisabeth Lee, Krossgruppen (CRPR), Produkt- och produktionsutveckling, 

Chalmers tekniska högskola, Göteborg, 2009-03-06 

 

MinBaS projekt 1.5.3 Bildanalys- Fragmentation Measurement of Bulk Material on 

Conveyor using 3DVision 

MinBaS rapport nr 1.5.3:01, MinBaS II Område 1. Produktion och processutveckling, 

Delområde 1.5 Mineralteknik,  Slutrapport Etapp I, Fragmentation Measurement of Bulk 
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Material on Conveyor using 3D Vision, Matthew Thurley & Pär-Erik Martinsson , Luleå 

Technical University, Computer Science and Electrical Engineering,  Luleå 30 June 2009 

 

MinBaS Område 2 
MinBaS projekt 2.1:1 Värmeforsks Askprogram 2006-2008 

MinBaS Rapport nr 2.1.1:01, Område 2 Produktutveckling, Delområde 2.1 Nya 

användningsområden för MinBaS branschernas material, Slutredovisning inom MinBaS II 

programmet, Deltagande i Värmeforsks program Miljöriktig användning av Askor 

2006-2008 – Rapportsammanfattningar, sammanställt av Marianne Thomaeus, 2009-06-30 

 

MinBaS projekt 2.1:4 Fastläggning av CO2 med mineral – Förstudie Lagring, 

MinBaS Rapport nr 2.1.4:01, Område 2 Produktutveckling, Delområde 2.1 Nya 

användningsområden för MinBaS branschernas material, Slutredovisning inom MinBaS II 

programmet – Bilaga Förstudie Lagring av koldioxid i djupa akviferer, 

Lagringsmöjligheter i Sverige och Danmark, Mikael Erlström, SGU Elforsk rapport 08:84 , 

Sammanfattning Marianne Thomaeus, MinFo , mars 2009. 

 

MinBaS II Område 3 
MinBaS projekt 3.1a Miljöpåverkan från anläggningar - Förprojekt 

MinBaS rapport nr 3.1:01 Förstudie Miljöpåverkan från anläggningar, Monika 

Kontturi, NCC Contruction Sverige AB, Styrgruppen MinBaS II område 3, mars 2009. 

 

MinBaS projekt 3.2a Materialkarakterisering – Positive List för restmaterial 

MinBaS rapport nr3.2a:01, MinBaS II Område 3. Miljö och Hållbar utveckling, 

Delområde 3.2 Efterbehandling, Slutrapport, Positive List för Restmaterial. Inventering 

av befintligt material, Lisbeth Hildebrand, Magnus Ripa, Helge Reginiussen & Mattias 

Göransson, Sveriges geologiska undersökning,  Juni 2009. 

 

MinBaS Område 5 
Årsrapport 2008 SGU Dnr 0-868/2007  Utvecklingsprogrammet MinBaS II,  

2009-02-23,  MinBaS AB 

Lägesrapport SGU Dnr 0-868/2007 Utvecklingsprogrammet MinBaS II, 2009-07-30, 

MinBaS AB 

Kortversion av Årsrapport 2008  MinBaS II - programmet 

 

Utkomna rapporter 2008 
MinBaS område 1/ MinFo Processteknik 
MinBaS projekt 1.3.2 Energieffektiv finmalning – Sicomanttekniken Förstudie 

MinBaS-rapport nr 1.3:02 Förstudie – Slutrapport Energieffektiv finmalning – 

Sicomanttekniken, Eric Forssberg, Misec AB 

 

MinBaS projekt 1.3.3 Klassering och separation av fina partiklar - Förstudie 

MinBaS-rapport nr 1.3:01 Förstudie – Slutrapport Klassering och separation av fina 

partiklar, Eric Forssberg, Misec AB 

 

MinBaS proj 1.5.1/MinFo Projekt 2005-1 Realtidsoptimering av krossanläggningar 

Slutrapport fas I doktorandprojektet Realtidsoptimering av krossanläggningar, 

MinFo projekt nr P2005-1/ SBUF forskningsprojekt nummer 11753, Erik Hulthén, doktorand, 

Magnus Evertsson, projektledare, Chalmers tekniska högskola, Göteborg. 
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Ansökan Fas II 2008 för doktorandprojektet  Realtidsoptimering av 

krossanläggningar, MinBas projekt nr 1.5.1 Erik Hulthén, doktorand, Magnus Evertsson, 

projektledare , Chalmers tekniska högskola, Göteborg. 

 

MinBaS projekt 1.5.2/MinFo Projekt 2005-2 Optimal fragmentering vid krossning 

Årsrapport 2007 för projekt Optimal fragmentering, Elisabeth Lee, Krossgruppen 

(CRPR), Tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola, Göteborg 

Ansökan 2008 för doktorandprojekt Optimal fragmentering, Magnus Evertsson, 

docent, Elisabeth Lee, civ.ing. , Chalmers tekniska högskola, Göteborg. 

MinBaS projekt 1.6.1/Interna transporter i täkter 

MinBaS rapport nr 1.6.1 Energiåtgång och Kostnad för Interna Transporter, Marcus 

Kjellgren och Markus Klasson, Linköpings Universitet, Per Svedensten, Sandvik M&C, 

November 2008 

 

MinBaS II Område 5 
Årsrapport 2007 SGU Dnr 0-868/2007 Utvecklingsprogrammet MinBaS II,  

2007-12-31,  MinBaS AB 

Lägesrapport SGU Dnr 0-868/2007 Utvecklingsprogrammet MinBaS II, 2008-06-30, 

MinBaS AB 

Preliminär Årsrapport 2008, SGU Dnr 0-868/2007 Utvecklingsprogrammet MinBaS 

II, 2008-12-01,  MinBaS AB 

Kortversion av Årsrapport 2007 MinBaS II - programmet 

MinBaS II programmet - Informationsblad + projektblad 

CD skiva Dokumentation från MinBaS-dagen 2007, MinBaS AB 

 

Utkomna rapporter 2007 
MinBaS II Område 1 

Rapport nr 1.3.3:1 MinFo Projekt P2006-2 Studie av ny teknik för klassering och 

separation av fina partiklar, Eric Forssberg, MISEC AB, aug. 2007 

 

Projekt nr 1.5.1 Realtidsoptimering av krossanläggningar 

1. Årsrapport 2006 för doktorandprojektet Realtidsoptimering av krossanläggningar, 

MinFo projekt nr P2005-1/ SBUF forskningsprojekt nummer 11753, Erik Hulthén, doktorand, 

Magnus Evertsson, projektledare , Chalmers tekniska högskola, Göteborg. 

2. Ansökan 2007 för doktorandprojektet Realtidsoptimering av krossanläggningar, 

MinFo projekt nr P2005-1/ SBUF forskningsprojekt nummer 11753, Erik Hulthén, doktorand, 

Magnus Evertsson, projektledare , Chalmers tekniska högskola, Göteborg. 

Projekt nr 1.5.2 Optimal fragmentering vid krossning 

Årsrapport 2006 för projekt Optimal fragmentering, Elisabeth Lee, Krossgruppen 

(CRPR), Tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola, Göteborg 

Ansökan 2007 inkl Projektbeskrivning för doktorandprojekt Optimal fragmentering, 

Magnus Evertsson, docent, Elisabeth Lee, civ.ing. , Chalmers tekniska högskola, Göteborg. 

Lägesrapport 2009-06-30 MinBaS II programmet 

 

MinBaS II Område 5 
MinBaS II – Ansökan till SGU inkluderande Programplan för utvecklingsprogrammet 

MinBaS II 2007 – 2010,  juni 2007 

Preliminär Årsrapport 2007 SGU Dnr 0-868/2007 Utvecklingsprogrammet MinBaS II, 

2007-12-01, MinBaS AB 
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Bilaga 5 

 
Projektlista 
 



MinBaS II program 2007 - 2010 PROJEKTLISTA  2009 Bilaga 5

Programområde 1 Produktions/Processutveckling

1.1 Nya förundersökningsmetoder, materialkarakterisering och täktplanering

1.1:1 Markradar som prospekteringsverktyg inom MinBaS-området

1.1:2 Utveckling av MWD-tekniken

1.1:2a MWD-teknik för bestämning av bergkvalitet

1.1:4 Karaktärisering av mikrosprickor orsakade av fragmenteringsprocesser

1.1:5 Inventering av täktplaneringsverktyg 

1.2 Bergteknik-Brytning

1.2:1 Optimal fragmentering vid sprängning – del II

1.2:1 Tilläg NCC

1.2:2 Icke explosiva sprängämnen

1.3 Mineralteknik

1.3:1 Processteknisk utveckling för exploatering av vanadinfyndigheten Sumåssjön

1.3:2 Energieffektiv finmalning – Sicomanttekniken 

1.3:3 Klassering och separation av fina partiklar 

1.3:3a Aigrinder-Tornado-Malning av hyttslam

1.3:3b Luftklassering av industrimineral

1.4 Krossat material i Framtida betong

1.4:1 Krossteknik för produktion av fina ballastfraktioner till betong

1.4:2 Klassering av fina bergmaterialfraktioner (<4 mm) för betong 

1.5 Modellering, optimering av produktionsprocessen

1.5:1 Realtidsoptimering av krossanläggningar

1.5:2 Optimal fragmentering genom krossning

1.5:3 Bildanalys- Fragmentation measurement of bulk materials on conveyors using 3D vision

1.6 Transporter och logistik

1.6:1 Energiåtgång&kostnad för Interna transporter i täkter 

Programområde 2 Produktutveckling  

2.1 Nya användningsområden för MinBaS branschernas material:Väg,deponi mm

2.1:1 Värmeforsks Askprogram 2006-2008

2.1:2 Deponibyggande

2.1:3 Småskaliga lösningar för avloppsrening med mineralbaserade filtermaterial 

2.1:4 Fastläggning av CO2 med mineral- Förstudie Lagring

2.1:4a Fastläggning av CO2 med mineral- Förstudie CSS-direktivet

2.1:5 Dränerande markstensbeläggningar för förbättrad miljö

2.1:6a Krympning hos betong med krossad ballast 

2.1:6b Frostbeständighet hos betong med krossand

2.1:6c Skadlig alkalisilikareaktion och påverkan på betongporlösningarnas sammansättning vid användande av krossad ballast 

2.2 Utveckling av industrimineralbaserade produkter

2.2:1 Partikelteknologi

2.2:2 Aktivt filler till asfaltbeläggningar 

2.2:3 Produktutveckling för exploatering av vanadinfyndigheten Sumåssjön

2.3 Europastandardisering

2.3:1 EU-standard. av ballastprodukter–Implementering efter 5års översyn av produktstandarder 

2.3:2 EU-standard.av ballastprodukter –Farliga ämnen – Bevakning och Implementering

Programområde 3 Miljö/hållbar utveckling

3.1a Miljöpåverkan från anläggningar

3.1a-1 Krav på Täktansökan

3.1b Arbetsmiljö

3.2a Efterbehandling - Materialkarakterisering

3.2b Efterbehandling - Best Practice

3.3 Sustainable Development Indicators (SDI)

Programområde 4 Applikationsteknik - stenindustrin

4.1 Natursten & industrimineral inom Sveaskogs marker i s:a Sverige

4.2 Tekniköverföring till föreskrivande led

4.3 Avjämningsmassor, fästmassor, för vissa kritiska applikationer

4.4 Applikationsteknik: Stenhandboken. 

4.4:1 Stenhandboken Allmänt

4.4:2 Stenhandboken Terminologi och Toleranser

4.4:3 Stenhandboken Fasader

4.4:4 Stenhandboken Rengöring Utomhus

4.4:5 Stenhandboken Goda exempel med natursten inom arkitekturen

4.4:6 Stenhandboken Prisvärda detaljkonstruktioner med natursten

4.5a Naturstens tekniska egenskapers betydelse för olika applikationer 

4.5b Fogar i markbeläggningar

4.6 Mallar för egenkontroll Material resp.utförande

4.7 Goda exempel med natursten inom arkitekturen 

4.8 Prisvärda konstruktioner med natursten

4.9 Naturstensmurar i det offentliga rummet

4.10 Internat. harmonisering av standarder & krav, bl.a TK 508

4.11 STENAKADEMIEN



Programområde 5 Planering, program.adm.,teknikspridning,implementeirng

5.1 Programadm., Planering, teknikspridn, implementering

5.1:1 MinFo Programadm mm

5.1:2 SBMI/NCC Programadm mm

5.1:3 SFI AB Programadm mm

5.1:4 Resultatkommun.-seminarier, hemsida mm

5.1:5 Samarbeten lokala regionala

5.1:6 EU samarbeten, Int. samarbeten

5.1:7 Övrigt

5.2 Utvärdering


