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  MinFo Årsbokslut 2009 

 

Årsbokslut  
Styrelsen för Föreningen Mineralteknisk Forskning - MinFo lämnar härmed följande bokslut för 
kalenderåret 2009.  
 
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
 

Föreningens syfte 
MinFo, Föreningen Mineralteknisk Forskning, är en 

ideell förening med syfte att främja forskning och 

utveckling på det mineraltekniska området. MinFos 

uppgift är att planera, finansiera och leda forsknings-

program för medlemmarnas räkning.  

 

Medlemmar och intressenter 
Föreningens medlemmar är företag verksamma inom 

mineralindustrin, som producenter av industri-

mineral, bergmaterial (ballast) och natursten eller 

som leverantörer av utrustning och tjänster.  

 

11 medlemsföretag och 4 associerade företag har 

tillsammans med medlemsföretag i branschförbunden 

Sveriges Bergmaterialindustri och Sveriges 

Stenindustriförbund samt utrustningsleverantörer och 

kunder till mineralindustrin, totalt ett 50-tal företag, 

deltagit i verksamheter som genomförts under året. 

Under året har en associerad medlem lämnat 

föreningen, då organisationen slagits samman med ett 

annat medlemsföretag.  

 

Programaktiviteter under året 
Programverksamheten har under året haft en kost-

nadsomfattning på 22,6 miljoner kronor.  

Forskningen har liksom föregående år genomförts 

inom två huvudområden:  
 

1) Inom ett 4-årigt industriellt utvecklingsprogram 

för industrimineral, bergmaterial och naturstens-

industrin benämnt MinBaS II-programmet,  
 

2) Inom MinFos Projektpaket 2008-2010 med 

Energimyndigheten, som är riktat mot energi-

besparing vid framställningen av industrimineral-

produkter. 

 

Verksamheten sker i samarbete och med stöd av 

Sveriges Geologiska Undersökning – SGU för 

MinBaS II-programmet och av Energimyndigheten 

för projektpaketet. Till två processinriktade projekt 

inom MinBaS II-programmet har bidrag erhållits från 

Hesselmanska stiftelsen. Andra organisationer och 

industriföretag medfinansierar doktorandprojekten 

direkt till högskolan.   

 

Den totala omfattningen av anslag och bidrag till 

MinFos programverksamhet uppgick under år 2009 

till 9.2 miljoner kronor. SGU via MinBaS AB bidrog 

med 4,2 miljoner kronor och Energimyndigheten med 

3,4 miljoner kronor.  Hesselmanska stiftelsen bidrag 

var 0,750 Mkr medan Industrins kontanta bidrag var 

0,894 Mkr.  Industrin har också bidragit i 

programverksamheten med egna insatser för totalt 

13,4 miljoner kronor, fördelat på 8,46 miljoner inom 

MinBaS II-programmet och 4,94 miljoner i 

projektpaketet med Energimyndigheten.  

 

MinBaS II-programmet 
MinFo tillsammans med Sveriges Bergmaterial-

industri – SBMI och Stenindustrins Forsknings-

institut AB - SFI AB driver i det gemensamma 

bolaget MinBaS AB. Bolaget MinBaS AB:s styrelse 

bär det övergripande ansvaret för programmets 

genomförande gentemot SGU.  

 

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 38,8 Mkr i arbetet (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.  

 
MinBaS II-programmet är uppdelat i fem 

programområden enligt följande:  

Område 1 Produktions/Processutveckling 

Område 2 Produktutveckling 

Område 3 Miljö/Hållbar utveckling 

Område 4 Applikationsutveckling – Stenindustrin 

Område 5 Planering, programadministration, teknik- 

                 spridning och implementering 

 

MinBaS AB: s styrelse, som också utgör styrgrupp 

för område 5, ansvarar för styrning och ledning av 

programmet. MinFo är samordnande kansli för 

MinBaS AB och område 5. Tidigare utsedd 

arbetsgrupp ur styrelsen och utsedd program-

koordinator (MinFo) 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. 
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Enstaka förändringar har skett i styrgruppernas 

sammansättning under 2009. 

 
MinFo har ansvaret för den ekonomiska och 

administrativa redovisningen gentemot SGU och 

parterna. MinFo och övriga parter erlägger en årlig 

kontant programavgift till MinBaS AB för den 

centrala administrationen.  
 

Område 1 Produktions- och processutveckling 

Område 1 hade en ursprunglig totalbudget av 14,5 

Mkr varav andelen MinBaS-anslag utgör 7,0 Mkr och 

industrins egna insatser 7,5 Mkr. Den totala 

kostnadsomfattningen inom MinFo för 2009 är 7,23 

Mkr där anslaget från MinBaS utgjort 1,46 Mkr, 

varav 1,37 Mkr har utnyttjats.  Industrins och MinFos 

egna insatser utgör 5,86 Mkr.  Ej disponerade medel 

2009 är 0,09 Mkr, vilka förs vidare i områdets budget 

för disponibla MinBaS-medel.  

 

Industrin genom MinFo, NCC Roads och Sandvik 

Mining & Construction finansierar med kontanta 

medel två pågående doktorandprojekt vid Chalmers. 

NCC Roads via SBUF medfinansierar i avsevärd 

grad ytterligare ett Chalmersprojekt och projektet 

inom Bergteknik.  

 

Totalt pågår vid årets slut 11 projekt, varav två  skall 

slutrapporteras i början på 2010. Medel har också 

beviljats till utökad budget för ett pågående projekt. 

 

Projektarbetet inom Område 1 är uppdelat på ett antal 

delområden riktade mot utveckling av processer, 

metoder och system som leder till effektivisering och 

bättre produktkvalitet. Leverantörerna av utrustning 

deltar i projektarbetet tillsammans med producen-

terna av bergmaterial och industrimineral och 

potential finns för utveckling av nya produkter i form 

av ny utrustning eller produktionsstyrningsverktyg. 

 

Inom delområdet Undersökningsmetoder har vi 

genomfört två projekt.  North Cape Minerals AS 

leder ett projekt rörande MWD-teknikens möjligheter 

att användas som karakteriserings- och 

kvalitetsmetod i mineralindustrin. Det andra 

projektet, som genomfört och slutrapporterats av CBI 

Betonginstitutet, avser mikrosprickbildningen under 

hela fragmenteringsprocessen och dess inverkan på 

ballastprodukternas kvalitet.  

 

Inom delområdet Bergteknik slutförs ett omfattande 

sprängtekniskt projekt under ledning av SWEBREC-

gruppen, LTU, där metoder och system liksom nya 

typer av elektroniska sprängkapslar utvärderas i 

fullskaleförsök i en av NCCs täkter. Projektet 

kommer att slutrapporteras i början av 2010. 

 

Inom delområdet Mineralteknik har prioriterats 

projekt mot nya torra, energieffektivare tekniker för 

finmalning och klassering.  Som resultat av två 

förstudier avslutade 2008 startades två nya projekt. 

Ett projekt rörande studier av den nya 

malningstekniken Tornado (virvelströmskvarn) och 

ett annat projekt rörande studier av ny 

luftklasseringsteknik och dess lämplighet för 

separation av industrimineral och finkrossade 

bergmaterial. Projektledare är MISEC AB.  

Ett planerat projekt rörande utveckling av lämpliga 

malnings och separationstekniker för framställning av 

vanadininnehållande koncentrat har ställts in p g a 

ändrade förutsättningar. 

 

Speciell vikt har lagts vid introduktion av ny 

produktionsteknik för bergmaterialindustrin som 

underlättar övergången från produktion av naturgrus 

till högvärdiga krossprodukter. Två projekt pågår vid 

Chalmers, Produkt- och processteknik som rör 

framställning av fina ballastfraktioner för betong; ett 

rör utveckling av lämplig krossteknik, det andra 

utveckling av torr klasseringsteknik (vindsikt). 

 

Simulering, styrning och kontroll av processerna är 

ett annat viktigt utvecklingsområde.  

Två doktorandprojekt pågår vid Chalmers, vilka i 

huvudsak finansieras av industrin. Det ena rör 

realtidoptimering av krossanläggningar. Försök pågår 

med utvecklad hård och mjukvara i olika 

bergmaterialtäkter, där styrning av krossarnas via 

spalt och varvtal studeras. Det andra rör studier av 

krossprocessen och framtagande av grundläggande 

parametrar för att uppnå en optimal krossverkan, med 

syfte att utveckla befintlig krossteknik. 

 

Ett projekt avseende utveckling av on-line kontroll av 

storleksfördelningen av krossat material direkt på 

band drivs vid LTU, Systemteknik. Testutrustning, en 

ny 3D bildanalysmetod, finns installerad i en 

produktionsanläggning vid ett kalkbrott, där metoden 

skall utvärderas.  

 

Interna transporter är ett delområde av betydelse för 

effektiviseringen av produktionen och den hållbara 

utvecklingen inom mineralindustrin då 

materialhanteringen är mycket energikrävande. En 

förstudie har genomförts under ledning av Sandvik 

Mining & Construction för att finna lämpliga verktyg 

att simulera och optimera det interna 

materialtransportarbetet i täkterna. Förstudien 

avrapporterades i början av 2009.  

 
Område 2 Produktutveckling 

Område 2 hade en ursprunglig totalbudget av 9,9 Mkr 

varav andelen MinBaS-anslag utgör 4,7 Mkr och 

industrins egna insatser 5,2 Mkr. Den totala 

kostnadsomfattningen inom MinFo för 2009 är 2,56 

Mkr varav anslaget från MinBaS utgjort 0,78 Mkr 

varav 0,56 Mkr har utnyttjats. Industrins och MinFos 

egna insatser utgör 2,0 Mkr.  Ej disponerade medel 

2009 är 0,22 Mkr, vilka förs vidare i områdets budget 

för disponibla MinBaS-medel.  
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De startade projekten är starkt riktade mot utveckling 

av innovativa produkter och att finna nya använd-

ningsområden för såväl jungfruliga material som 

restmaterial. 

 

Totalt pågår vid årets slut 10 projekt, varav två skall 

slutrapporteras i början på 2010. 

 

Inom delområdet Nya användningsområden pågår 

fem projekt. Ett projekt, som leds av KTH, Mark och 

Vattenteknik, rör utvärdering av ett nytt småskaligt 

vattenreningssystem, och innefattar såväl inno-

vations- som miljöaspekter. Mineralfilter skall testas i 

ett 2-årigt pilotförsök i ett nytt system för 

fosforrening av avfallsvatten från hushåll. Som 

filtermaterial används såväl högkvalitativa produkter 

baserade på industrimineral som restmaterial (slagg).  

 

Ett annat projekt rör utveckling av ett nytt system för 

markbeläggning med dränerade markplattor. 

Konceptet är nytt i landet. Det har en 

miljöbesparingspotential genom bortledande av 

förorenat vatten och en innovativ dimension både i 

utvecklingen av de dränerade plattorna såväl som 

hela vägbyggnadskonstruktionen. 

 

Det är viktigt att betongens beständighet kan 

garanteras vid en övergång till krossad ballast för att 

kunna öka användningen av krossberg inom 

betongindustrin. Tre projekt har startats inom detta 

delområde. 

 

En studie rör möjliga studera krympning och drivs 

vid LTU, det andra, som drivs vid Cementa AB rör 

studier av frostbeständighet hos betong baserad på 

krossad ballast. Det tredje som innefattar studier av 

alkali-silika reaktioner leds av CBI Betonginstitutet, 

Stockholm. 

 

Inom delområdet Utveckling av industrimineral-

baserade produkter pågår ett projekt som finansieras 

av MinBaS-medel. Detta rör studier av effekten på 

beständigheten hos asfaltmastix av olika typer och 

halter av vidhäftningsförbättrande mineraliska filler 

(olika typer portlandcement, filterkalk eller CKD-

cement kiln dust) och genomförs under ledning av 

NCC Roads AB. Genom förbättrad kunskap om 

aktiva fillers vidhäftningsförmåga kan nya och 

innovativa produkter utvecklas och därigenom kan 

ökad marknadsavsättningen inom segmentet 

förväntas. Projektet kommer att slutrapporteras i 

början av 2010. 

 

De under 2008 genomförda förstudier inom CCS 

(Carbon Capture and Storage) har fått en fortsättning 

genom MinFos deltagande 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.  

 

Ett nytt projekt  inom partikelteknologi har påbörjats. 

Projektets inriktning är att kunna finna nya 

användningsområden för restmaterial från 

bergmaterial- och industrimineralproduktionen. Det 

under föregående år beviljade projektet som rör såväl 

process- som produktutveckling för att kunna starta 

en ny produktion av ferrovanadin i landet har ställts 

in p g a ändrade förutsättningar.  

 

Uppföljning av EU:s produktdirektiv och dess 

implementering i Sverige är ett eget delområde.  

För de små- och medelstora företagen inom 

bergmaterialindustrin är de två beviljade projekten 

kring uppföljning och implementering av nya EU-

produktstandarder av stor vikt för den framtida 

marknadsutvecklingen.   

 

Projektarbetet bedrivs i huvudsak inom den svenska 

och den europeiska standardiseringskommitteén  och 

är främst riktad mot översyn av befintliga 

produktstandarder, framtagning av en ny 

produktionskontrollstandard och krav rörande 

”Avgivning av farliga ämnen”. Arbetet, som leds från 

SBMI, har kraftigt fördröjts,  p g a förseningar i 

standardiseringsprocessen på Europa-nivå. 

 
Område 3 Miljö - Hållbar utveckling 

Område 3 hade en ursprunglig totalbudget av 4,0 Mkr 

varav andelen MinBaS anslag utgör 2,0 Mkr och 

industrins egna insatser 2,0 Mkr. Den totala 

kostnadsomfattningen inom MinFo för 2009 är 2,4 

Mkr där  MinBaS-anslaget utgjort 1,0 Mkr och 

Industrins egna insatser utgör 1,4 Mkr.  

Ej disponerade medel 2009 är 0,08 Mkr, vilka förs 

vidare i områdets budget av disponibla MinBaS-

medel.  

 

Programområde 3 samlar alla MinBaS-branscher 

kring frågeställningarna kring riktvärden för 

miljöpåverkande parametrar vid tillståndsgivning, 

önskemålen om harmoniserade riktlinjer i alla delar 

av landet vid tillståndsbedömning och relevanta 

riktlinjer för efterbehandlingsåtgärder, oron över 

tillgången till framtida fyndigheter, arbetsmiljö mm.  

Totalt pågår vid årets slut 8 projekt.  

 

Området är nytt för MinBaS-programmen. För att nå 

resultat i utvecklingsarbetet krävs att samverkan kan 

sker med myndigheter på såväl nationell som 

regional nivå.  

 

Inom det prioriterade delområde Miljöpåverkan från 

anläggningar har två nya delprojekt påbörjats som 

resultat av en State-of the art studie från 2008.  Det 

ena delprojektet behandlar  Buller inom samtliga 

MinBaS branscher, det andra delprojektet handlar om 

Vibrationer-Luftstötvåg i samband med sprängning 

inom främst bergmaterial och mineralindustrin.  
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Inom ramen för  projektet Vibrationer – Luftstötvåg 

har ett brett samarbete inletts inom ett konsortium 

med gruv- och anläggningsföretag vars syfte är att få 

fram nationella riktlinjer för de s k komfortvärden för 

vibrationer och luftstötvåg vid sprängning. 

 

I ett delprojekt, som leds från SBMI, har man tagit 

fram en handbok med krav och innehåll för en 

komplett täktansökan. Tanken är att via utbildning 

sprida kunskapen till nytillträdande MPD-ordförande, 

täkthandläggare och kommunala handläggare vid 

planeringskontor och miljö- och hälsoskyddskontor. 

I ett nytt delprojekt påbörjat under 2009 kommer man 

att studera effekter av damning på yttre miljö kring 

täkter.  

Inom delområdet Arbetsmiljö, särskilt riktad mot 

åtgärder mot respirabel silika pågår arbete med att 

samla in ”Best Practice ” exempel inom det 

europeiska samarbetet. 

 

Inom delområde Efterbehandling – 

Materialkaraktärisering har SBMI tagit fram en 

Vägledning för hantering av täkter vid 

implementering av Utvinningsavfallsdirektivet i 

Sverige.   

 

I ett annat delprojekt har SGU utfört en förstudie om 

förutsättningar för en s k ”Positive list” av inerta 

restmateral. 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.   

 

Ett delprojekt om Best Practice Guide – 

Efterbehandling har haft en lägre prioritering under 

2009 och kommer att intensifieras under 2010. 

 

Ett delprojekt rörande framtagning av Indikatorer för 

Hållbar Utveckling (SDI) för MinBaS branscherna 

har divits i form av ett examensarbete vid 

Bergsskolan (examensarbete slutrapporterat i oktober 

2009).  Delprojektet kommer att fortsätta under 2010.   

 

Område 4 Applikationsutveckling -Stenindustrin 

Programområdet är delbranschspecifikt för 

naturstensindustrin. Syftet är att öka användningen av 

sten i Sverige. Identifierade projekt har högsta 

prioritet och är anpassade till småföretagen i denna 

bransch. Stenindustrin har systematiskt under flera år 

prioriterat och drivit utvecklingsarbetet mot att 

framställa bästa tänkbara tekniska informations-

erktyg och utbildningsmaterial rörande applikation av 

natursten. Detta för att öka kunskapen i beställar- och 

användarledet och internt i branschen, vilket är en 

viktig del av marknadsutvecklingen.  

 

Projekt pågår riktade mot ökad tekniköverföring till 

arkitekter, kontrollanter och föreskrivande ingenjörer. 

av framtaget informations- och utbildningsmaterial. 

Ett av det störta projekten för utveckling av 

applikationsverktyg är den omfattande 

Stenhandboken. Syftet med Stenhandboken är att ge 

föreskivande led korrekt och entydig information om 

natursten, främst för applikation inom bygg och 

anläggning. Målet är att utveckla en komplett modern 

applikationshandbok. Handboken bygger på ett 

omfattande undersökningsarbete och samman-

ställningar av state of the art. Två delprojekt har 

startats och drivs av inhyrda experter.  

 

Naturstens tekniska egenskapers och betydelsen för 

olika applikationer specialstuderas inom ett pågående 

projektsamarbete. Implementering av CEN-

produktstandarder och relevanta provningsmetoder är 

av stor vikt för de små stenföretagens utveckling. 

Omfattande projektinsatser pågår för att kunna 

åstadkomma mer verklighetsanpassade Europa-

standarder för natursten, ett arbete som drivs vid CBI 

Betonginstitutet, Borås. Som ett led i utvecklingen av 

nya produkter pågår ett projekt startat i samarbete 

med landskapsarkitekter vid SLU riktat mot 

marknadsområdet gravvårdar för att bevara och 

utveckla kyrkogården och kyrkogårdskulturen med 

avseende på natursten.  

 

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 verksam-

heten 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.  

 

I januari 2009 utsågs Kurt Johansson, SSF/SFI AB 

till adjungerad professor i Natursten som bygg- och 

anläggningsmaterial vid området Landskaps-

utveckling vid SLU, Alnarp. 

 
Ett tjugotal företag är involverade i detta arbete. 

Kostnadsomfattningen har under 2009 varit 7,81 Mkr 

varav bidraget från MinBaS varit 2,1 Mkr. Totalt 

pågår vid årets slut 16 projekt.   

 
Område 5 Programadministration, Planering, 

teknikspridning, implementering 

Området har inom MinFo haft en total kostnads-

omfattning under 2009 av 1,23 Mkr. Total tilldelning 

av MinBaS-medel är 0,6 Mkr, vilka disponerats.  
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FoU-samarbeten 

Miljöriktig användning av askor 2006-2008 

MinFo har under året deltagit som part i Värmeforsks 

program Miljöriktig användning av askor 2006-2008. 

Syftet har varit att öka medlemmarnas möjligheter att 

kunna samverka i projektarbeten där restmaterial 

används i nya applikationsområden.  Arbetet bedrivs 

inom fyra programområden; Miljö och kemi, 

Återföring till skog och mark, Geoteknik och 

Deponier. Projektet har avrapporterats inom MinBaS 

II-programmets område 2 enligt beslut i styrgruppen.  

Programmet avslutades 2008 med slutrapport 2009. 

 

Energimyndighetens CCS- program  

Forskningsdirektören har under 2009 ingått i i en 

styrgrupp vid Energimyndigheten med bransch-

företrädare för energiintensiv industri. MinFo har  

tillsammans med representanter för cement- och 

kalkföretagen engagerats i uppgiften att utarbeta 

underlag för ett nytt forskningsprogram inom 

området CCS (Carbon Capture and Storage).  

 

Det nya forskningsprogrammet benämnt 

Koldioxidavskiljning och lagring avser att fokusera 

och fördjupa forskningen i Sverige inom 

programområdet samt att ta ett samlat grepp om 

frågeställningar som rör bland annat olika 

systemstudier samt teknik för avskiljning, transport 

och lagring av koldioxid men också juridiska, 

ekonomiska och samhällsrelaterade aspekter.  

 

Programmet är planerat att löpa i etapper. Etapp 1 

löper  2009-04-01 till 2010-09-30 där 

Energimyndigheten planeras svara för 40%. I sitt 

beslut från maj 2009 beviljade Energimyndigheten 2 

Mkr med förutsättning om 60% motfinansiering från 

industrin  d v s 3 Mkr.  

 

Programmet är baserat på två förstudier som initierats 

av ELFORSK.  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 

MinFo med bidrag från industrin. Förstudien rörande 

Lagring har slutfördes 2008. Förstudien  rörande 

CCS-direktivet har slutrapporteras under 2009.  

 

Under CCS Programmets Etap1  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. 

 
UP Industri 

MinFos forskningsdirektör har sedan hösten 2008 

ingått i en av Energimyndigheten tillsatt sk 

Utvecklingsplattform Industri; en grupp med 

branschföreträdare för den energiintensiva industrin. 

Uppgiften har varit att arbeta fram underlag till 

myndighetens Temarapport för den svenska 

energiintensiva industrin med scenarior för 

utvecklingen fram till 2020 och vilka FoU-insatser 

och andra åtgärder inom energiområdet som kommer 

att behövas för att stärka den svenska industrin. Detta 

har legat  till grund för den rapport Energimyndig-

heten lämnade till Näringsdepartementet våren  2009 

inför en eventuell Energiproposition 2010.  

 

Övriga samarbeten 

För att vidga FoU-samarbetet med andra branscher 

stöder MinFo genom medlemskap verksamheten vid 

Cement- och Betong Institutets intressentförening 

och Sveriges Stenindustriförbund.   

 

Under året har MinFo fortsatt att delta i Bergsam; ett 

informellt samarbete mellan ett antal organisationer, 

som verkar inom mineralindustrin, Syftet är att samla 

branschen till gemensamma insatser i frågor som 

berör hela bergindustrin, såsom lagstiftningsfrågor, 

utbildning, forskning, kompetensförsörjning och 

samhällsinformation.  
 
Styrelsens ordförande och forskningsdirektören är har 

varit ledamöter av SGU:s Mineralresursråd.  

 

EU samarbeten, Internationella samarbeten 
MinFo har under året fortsatt att medverka i arbetet 

inom European Technology Platform – ETP  

Sustainable Mineral Resources – SMR. Syftet är att 

genom insatser i de teknologiska plattformarna stärka 

den Europeiska industrins möjligheter att delta i 7e 

ramprogrammet för forskning. ETP SMR 

teknikplattformen samlar ett 30-tal Europeiska 

företag och organisationer inom branscherna kol, 

malmmineral, bergmaterial, industrimineral, 

natursten, olja och gas samt leverantörer till dessa.  

 

Bidrag har under året lämnats till plattformens 

centrala sekretariat som ligger under organisationen 

Euromines. MinFos forskningsdirektör är represen-

tant i den sk High Level Group som utgör intressent-

gruppen bakom plattformen och representerar då 

även MinBaS AB. Information till MinFos 

medlemmar och MinBaS II-programmets intressenter 

från pågående EU-arbeten ges på styrgruppernas 

möten.  
 

Teknikbevakning och resultatspridning 

En direkt överföring av resultat sker till företagen via 

deras engagemang i projektarbetena och genom 

deltagande i styr- och arbetsgrupper. En omfattande 

resultat överföring sker i industrin genom distribution 

av mötesprotokoll och utkomna rapporter. Under året 

har ett antal artiklar publicerats i fackpress rörande 

MinBaS II – programmet. Information har också 

spridits genom presentationer på seminarier och 
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möten inom delbranscherna. Aktuell information 

presenteras också genom den egna hemsidan på 

Internet.  

 

En viktig informationskanal för programarbetet är 

MinBaS-dagen. Seminariet genomfördes den 2 

december 2009 vid SGU i Uppsala med deltagande 

av ett 60-tal företrädare från industrin, 

forskarvärlden, organisationer och myndigheter. 

Projektpaketet med Energimyndigheten presenterades 

även vid detta tillfälle. Internationell och nationell 

bevakning och kontaktskapande verksamhet har skett 

genom deltagande i informella samarbetsgrupper, 

seminarier och konferenser. 

 

MinBaS- programmet i sin helhet redovisas i en 

särskild rapport, MinBaS Årsrapport 2009, vilken 

sänds ut till samliga medlemmar.  

 

MinFos Projektpaket 2008-2010 med  

Energimyndigheten 
Projektpaketet startade den 29 mars 2008. 

Budgetomfattningen för detta 4 åriga projektpaket är 

totalt 37,8 MSEK. Energimyndigheten stöder paketet 

med 13,1 Mkr. Industrin medfinansierar projekt-

paketet med kontanta bidrag och egna arbeten.  

 

Projektpaketet består av tre av industrin prioriterade 

teknikprojekt och ett projekt för uppföljning, 

teknikspridning och administration som drivs av 

MinFo. Projekten är i total kostnadsomfattning lika 

stora eller större än de enskilda programområdena 

inom MinBaS-programmet.  

 

1. Energibesparing vid framställning av betong 

baserad på krossat bergmaterial  

Projektet har en total budget av 10,8 Mkr varav 

Energimyndigheten bidrar med 4,0 mkr och 

industriintressenterna resten. Under året har 

kostnadsomfattningen varit totalt 2,46 Mkr varav 

Energimyndighetens anslag varit 1,00 Mkr. 

 

Arbetet drivs vid CBI Betonginstitutet AB. 

Industriintressenterna är Cementa AB, CBI:s A-

finansiärer samt betongföretag som Betongindustri, 

A-betong, Strängbetong, bergmaterialleverantörer 

som NCC Roads, Jehander, Swerock samt 

industrimineralproducenter som Nordkalk AB.  

Samarbete sker med produktionsprojekten inom 

MinBaS II programmets projekt 1.4 Krossad ballast i 

betong. 

 

Målet är att minska energiförbrukningen vid 

tillverkning av betong speciellt vid övergång till 

krossat bergmaterial med totalt 340 GWh/år genom 

att reducera cementförbrukningen och minska 

transporterna för delmaterialen. En optimal 

proportionering av delmaterialen vid betongtill-

verkningen och val av lämplig täkt/bergtyp för 

betongframställning förväntas reducera 

cementbehovet. I projektet skapas också underlag för 

att kunna använda tex entrepenadberg, vilket kan  

motverka den energiökning som kan ske vid 

övergången från små lokala naturgrustäkter till stora 

krossanläggningar, som ofta medför större 

transportavstånd.  

 

Arbetet innefattar såväl en omfattande karakterisering 

av krossade bergmaterialprodukter som bruks- och 

betongförsök. Ett proportioneringsprogram som tar 

hänsyn till krossgrusets kornfördelning och kornform 

skall utvecklas. Case-studies i betongindustrin skall 

genomföras där konsekvenser av en övergång från 

naturgrus till krossgrus studeras och utvecklade 

verktyg testas. Kravspecifikationer från betong-

tillverkarna rörande ballast till betong skall utarbetas.  

 

Riktlinjerna anger lämpligheten hos krossgruset 

(stenmjölet) som fingrus i betong baserat på 

omfattande karakterisering av olika krossgrus.  

För att implementera kunskapen genomförs 

utbildning av ett stort antal personer inom 

bergmaterial- & betongtillverkningssektorn om 

produktion och användning av bergmaterial i betong 

på ett energieffektivt sätt.  

 

Under 2008 har ett stort antal bergmaterial 

karakteriserats grundligt; flera av proven är 

behandlade med olika typer av krossnings- och 

separationsteknik. Bruksförsök i laboratorieskala 

liksom betongförsök har genomförts. Sammanställ-

ning av resultaten pågår och en rapport väntas våren 

2010. En stomme till proportioneringsprogrammet 

finns framme.   

 

En omfattande rapport har kommit ut rörande 

erfarenheterna från tidigare genomförda studier inom 

området krossat bergmaterial i betong.  

 

2. Energieffektiv framställning av brända 

karbonatprodukter 

Efter omförhandling med Energimyndigheten i 

november 2008 har stödet från myndigheten ökat från 

33 % till 40 % för att medge större FoU insatser vid 

Lunds Universitet.  Total kostnadsomfattning för 

projektet är nu 7,21 Mkr varav Energimyndigheten 

bidrar med 2, 88 Mkr. 

 

Projektet var 2009 budgeterat  till 1,64 Mkr varav 

0,58 Mkr från Energimyndigheten. 

 

Arbetet drivs vid Lunds universitet, Geologiska 

institutionen. Industriintressenterna är SMA Mineral 

samt andra kalk- och dolomitproducenter som 

Nordkalk AB och Björka Mineral. 

 
Målet är att reducera energibehovet vid produktion av 

brända karbonatprodukter med totalt 251 GWh/år 
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genom att reducera sönderfallet att produkterna under 

brännprocessen. Genom att utveckla undersöknings-

metoder och verktyg för prospektering,  produktion 

och styrning av brännprocessen förväntas 

sönderfallsförlusterna i brännprocessen kunna 

minskas. Till detta kan också läggas potentialen för 

minskat energibehov och kostnader för brikettering, 

transporter samt deponering.  

Projektet är indelat i tre delar:  

Del 1 syftar till att ge basen för metodutvecklingen 

genom att klarlägga orsakerna till sönderfallet. 

Utvald metodik utvärderas genom en pilotstudie.  

 

Del 2 innebär utveckling av en enkel fältmetod som 

kan användas också inom prospektering för att skilja 

bra karbonatbergarter från dåliga. Modeller för 

’termiskt beteende’ skall utarbetas som kan vara 

verktyg för planering av en verksamhet.  

 

Del 3 lägger basen för implementering av utvecklade 

metoder och verktyg i produktionsapparaten.  

 
Under 2008 slutfördes projektets första del, där 

orsakerna till sönderfallet av karbonatbergarterna vid 

bränning klarlagts. Genom undersökningar av 

kalkstenar från Dalarna och Gotland samt dolomit 

från Bergslagen har man funnit fem faktorer som 

påverkar graden av sönderfall. Dessa kan knytas till 

bergarternas avsättningförhållanden  och tidigare 

deformationshistoria. 

   

En metod för bedömning av andelen diagenetiskt 

bildad kalcit har utvecklats. Den bygger på 

bildbehandling av tjocka tunnslip och kan ge 

numeriska värden för en lång rad parametrar bl a 

lämplighet för bränning. 

 

Arbetet med metodutvecklingen fortsätter, då det kan 

bli aktuellt att komplettera metodutvecklingen med 

information om porositet och kornstorleksfördelning.  
För att simulera den mekaniska deformationen under 

bränning i roter- och schaktugnar har en enkel metod, 

s  k skak-siktprocess, utvecklats.   

 

Resultaten har visat att implementeringssteget måste 

påbörjas parallellt, då varje fyndighet är unik. Detta 

innebär att grundläggande undersökningar av olika 

typer av karbonatsten och fortsatt metodutveckling 

kommer att fortsätta parallellt med att implemen-

teringen inleds. Under 2008 genomförde Nordkalk ett 

sådant försök kopplat till projektet, med omfattande 

provtagningar och analyser.  

 

I Lund görs nu fördjupade undersökningar av obränt 

och bränt material för att validera utvecklade metoder 

mot utfallet i driftsskalan. Långt framskridna planer 

finns också om att nyttja borrkärnematerial för att 

rekonstruera en naturlig kalkstenmiljö i tre 

dimensioner. Med en sådan modell bör man också 

kunna bedöma om bra kalksten för bränning kan tas 

ut selektivt. Slutmålet är att bedöma de energibe-

sparingar som är möjliga.  

 

3. Energieffektiv oxy-förbränningsteknik och CO2 

avskiljning i cement- och kalkindustrin 

Projektet har en total budget av 12,7 Mkr varav 

Energimyndigheten bidrar med 4,5 Mkr och 

industriintressenterna resten. Under året har 

kostnadsomfattningen varit totalt 4,21 Mkr varav 

Energimyndighetens anslag varit 1,125 Mkr. 

 

Arbetet drivs vid Umeå universitet, Tillämpad fysik 

och elektronik som två industridoktorandprojekt.  

Industriintressenterna är Cementa AB, Cementa 

Research AB och Nordkalk Oy Abp.  

 
Målet är att reducera energiförbrukningen vid 

tillverkning av cement- och kalk med totalt 562 

GWh/år, främst genom att reducera det förväntade 

ökande energibehovet för efterföljande processteg, 

där CO2 separeras ur rökgaserna. Detta skall uppnås 

genom att introducera en ny förbränningsteknik, oxy-

fuel förbränning, som förväntas medge en 50 % -ig 

ökad användning av CO2 neutrala bränslen i 

jämförelse med dagens förbränningsteknik. 

 

 Ett betydligt energieffektivare system, jämfört med 

dagens standardteknik, skall utvecklas för att avskilja 

CO2 ur rökgaserna. Applikationen inom cement- och 

kalkindustrin, skiljer sig från andra applikationer där 

oxy-tekniken introducerats, genom att slutproduk-

ternas kvalitet starkt påverkas av bränslekvalité och 

CO2-balansen.  

 

Projektet är indelat i två doktorandprojekt med olika 

delmål:  

Delprojekt 1 CO2-avskiljningsmetoder ur rökgaser i 

cement- och kalkproduktion: Målet är att utveckla 

energieffektivare koncept för CO2-separation i 

cement- och kalkproduktionen.  

Delprojekt 2 Modellering av kemin i cement- och 

kalkprocessen : Målet är att utvärdera 

oxyförbränningstekniken och de CO2- neutrala 

bränslenas inverkan på klinker och kalkprodukternas 

kvalitet.  

 

Under 2008 genomfördes  anläggningsförsök med 

syrgasanrikning och fullskalemätning  vid 

anläggningen i Pargas. Sammanställning av resultat 

och utvärdering har utförts under 2009. Två 

licentiatavhandlingar inom Delprojekt 1 och 2 

publicerades  i december 2009. 

 

En teknisk sammanställning som beskriver olika 

typer av metoder för s.k. Post Combustion 

avskiljning av CO2 sammanställts för publicering i 

välrenommerad tidskrift under 2009. 

 

Fysikaliska parametrar hos simuleringsmodellerna 

har utvecklats för att ge korrekta energiflöden,  
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- förluster och -överföringar. Den kemiska delen av 

modellen har utökats. Resultat från modellering av 

cementmodellen har publicerats i i ZKG International 

07/2008. Kartläggning av bränsleanvändning inom 

cementproduktion i Sverige har utförts. På basen av 

denna har CO2-neutrala andelar av bränsle relaterad 

CO2 beräknats för olika bränsleblandningar. Som 

stöd för modellutvecklingen pågår även utrednings 

arbete kring roterugnar med syfte att utveckla 

processmodellen och skapa större förståelse kring 

skeenden i roterugnen. 

 
4. Uppföljning, teknikspridning och administration 

inom MinFo projektpaket 2008-2010 

Projektet har en total budget av 5,0 Mkr varav 

Energimyndigheten bidrar med 1,5 Mkr och industrin 

med resterande. Under året har kostnadsomfattningen 

varit totalt 0,682 Mkr varav Energimyndighetens 

anslag varit 0,098 Mkr. 

 

MinFos forskningsdirektör genomför huvuddelen av 

arbetet i samarbete med styrgruppens ledamöter. 

Inom MinFo är det styrgruppen Processteknik som 

har den övergripande ledningen av projektpaketet och 

formellt utser ansvariga projektledare och arbets-

grupper till stöd för projekten. 

 

Syftet med projektet är att för industrins räkning ta 

fram relevanta syntesrapporter, följa upp arbetet, 

administrera och sprida resultaten från MinFos 

projektpaket. Speciell vikt skall läggas vid 

slutrapporteringar och måluppföljningar för 

implementering av resultaten.  

 
Under året har uppföljning skett av samtliga projekt. 

Minst två arbetsgruppsmöten har genomförts i 

vardera av de tre tekniska projekten under året och tre 

styrgruppsmöten. Projektkoordinatorn har deltagit i 

dessa. Teknikspridning har skett i form av spridning 

av Årsrapporter från projekten i en vidare krets.  

 

Projektens uppnådda resultat finns i de enskilda 

projektens Årsrapporter 2009, vilka kommer att 

distribueras inom MinFo.  

 

Framtida verksamhet 
Verksamheten under kommande år är som tidigare 

starkt knuten till det pågående MinBaS II 

programmet och projektpaketet med Energimyndig-

heten. Om myndigheternas avtal och industrins 

åtagande uppfylls kommer projektverksamheten att 

ha en god grundfinansiering till utgången av 2010.  

 

MinFo driver kontinuerligt arbetet med att söka 

fortsatt gott stöd från industristiftelserna för de 

påbörjade långsiktiga processinriktade projekten. 

Insatser genomförs i samverkan med stiftelsernas 

representanter och forskarna för att på bästa sätt 

bereda avrapporteringar och ansökningar. De resultat 

som uppnåtts är goda och förhoppningen är att 

fortsatt stöd kan erhållas kommande år.  

 

MinFos verksamhet under 2009 har koncentrerats på 

att driva fortsatt projektplanering, administration, 

uppföljning och teknikspridning av resultat från 

MinBaS II-programmet samt MinFo:s projektpaket 

med Energimyndigheten. En halvtidsutvärdering av 

såväl MinBaS II-programmet som projektpaketet från 

Energimyndigheten har genomförts under året.  

 

Arbetet med att skapa långsiktiga samarbeten med 

organisationer och företag för planering och 

finansiering av framtida kollektiva program fortsätter 

i samverkan med parterna i MinBaS-verksamheten.   

 

Under hösten,  i samband med halvtidsutvärderingen, 

har planeringsarbetet för ett nytt MinBaS III- 

program påbörjats.  Planeringsarbete fortsätter under 

2010 under arbetsnamnet  MinBaS Innovation  i syfte  

att skapa förutsättningar för start av ett nytt program 

2011.  

 

Under 2009 har styrelsen rekryterat en ny 

forskningsdirektör, Jan Bida. Den förra 

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 MinBaS programmen. 
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MinFos organisation – Industripool 
MinFo arbetar sedan år 2000 som en s.k. 

Industripool. MinFos programverksamhet är helt 

industristyrd.  

 

Föreningen har två typer av medlemskap; ordinarie 

medlemskap och associerat medlemskap. Vid 

ordinarie medlemskap deltar medlemmarna i det 

industriella FoU-programmet och bidrar med 

kontanta forskningsbidrag och egna insatser i 

projektarbetet. Det associerade medlemskapet syftar 

till att ge främst mindre företag och organisationer 

möjlighet att, för en mindre insats, lära känna MinFos 

verksamhet och få del av allmän information, 

rådgivning och nätverket inom MinFo. Associerade 

medlemmar kan delta i speciella programsatsningar 

med egna insatser. 

 

MinFos styrelse utses av medlemsföretagen och bär 

det övergripande ansvaret för verksamheten. De 

industriella programmen styrs av tekniska 

styrgrupper. Styrgrupperna leds av en ordförande från 

industrin. Medlemmar i de tekniska styrgrupperna är 

specialister från företagen. Utförande FoU-

organisationer och medfinansierande myndigheter 

adjungeras till styrgrupperna. Styrgrupperna, vars 

ledamöter utses av styrelsen, ansvarar för projektval 

och teknisk-ekonomisk uppföljning och rapporterar 

till styrelsen.  

 

Under pågående MinBaS II program ingår MinFos 

styrgrupp för Processteknik i styrgruppen för 

MinBaS programområde 1. I MinBaS II programmet 

finns styrgrupper för områdena 1-3.  De består av 

representanter för MinFos företag samt representanter 

för såväl bergmaterialindustrin som stenindustrin . 

Område 4 har en av SFI AB tillsatt styrgrupp. 

 

Forskningsdirektören leder den dagliga verksam-

heten och verkställer styrelsens och styrgruppernas 

beslut. AU-Arbetsutskottet ur styrelsen biträder 

forskningsdirektören i speciella frågor. 

 

 

ORGANISATION  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemmar 2009 
Björka Mineral AB/Omya AB 

Cementa AB 

CBI Betonginstitutet AB 

Metso Minerals (Sala) AB (utträde 2009) 

Nordkalk AB  

North Cape Minerals AS 

Sand & Grus AB Jehander  

Sandvik Mining & Construction AB 

SMA Mineral AB 

SSAB Merox AB 

Stenindustrins Forskningsinstitut AB 

Tricorona AB 

 

Associerade medlemmar 2009 
ALS Chemex AB  

Pajeb Kvarts AB 

Svenska Kaolin AB 

Svenska Silikaverken AB 

 

 

 

 

Styrelse år 2009 (vald vid stämma 2009-04-15) 

Ordförande  

Mattias Bäckström, Björka Mineral AB 

 

Ledamöter  

Torbjörn Carlsson, SSAB Merox AB 

Bo Erik Eriksson, Cementa AB 

Paul Hammergren, Tricorona AB, vice ordf. i MinFo 

Per Hedvall, Sandvik Mining & Construction AB 

Kurt Johansson, Sveriges Stenindustriförbund 

Kjell Dahlberg, Nordkalk Oyj Abp 

Bo Svahn, vice ordförande i MinFo 

Leif Norlander, SMA Svenska Mineral AB 

 

Adjungerad  

Marianne Thomaeus, MinFo (t o m 2009-10-31) 

Jan Bida, MinFo (fr o m 2009-11-01) 

 

Styrelsen har under verksamhetsperioden hållit fem 

protokollförda sammanträden förutom konstituerande 

möte. MinFos stämma 2009 hölls som telefonmöte 

den 15 april 2009. 

 

Forskningsdirektör 

Styrgrupp 

Processteknik 

AU Kansli 

Processinriktade projekt 
MinFos Projektpaket 2007-2010-Energimyndigheten 

 
 

Styrelse MinBaS styrelse 

MinBaS område  
1, 2, 3 

Styrgrupper 
MinBaS område 1,2,3  
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Arbetsutskott - AU 
Följande personer, jämte forskningsdirektören, har 

ingått i MinFos arbetsutskott:   

 

Styrelsens ordförande Mattias Bäckström samt vice 

ordförande Bo Svahn.  

 

Arbetsutskottet har under verksamhetsperioden 

genomfört telefonmöten.  
 
Styrgrupper år 2009 
 
MinFos Styrgrupp Processteknik  

(ingår f.n. i MinBaS område 1 styrgrupp) 

 

Ledamöter (Dec 2008) 

Lars Sunnebo, Nordkalk AB, ordförande 

Eric Forssberg, Luleå tekn. univ., adj 

Kjell Andersson, SSAB Merox AB 

John Natvik, North Cape Minerals AS 

Paul Hammergren, Tricorona AB 

Per Svedensten, Sandvik Mining & Construction 

Leif Norlander SMA Mineral AB 

Niklas Skoog, Sand och Grus AB Jehander 

Anders Lyberg, Cementa AB 

Anders Gustafsson, Metso Minerals (Sala) AB  

Marianne Thomaeus/Jan Bida, MinFo 

Nils Vorbrodt, Omya AB 

 

MinBaS II programmets styrgrupper  
Ledamöter i styrgrupperna finns förtecknade i 

Årsrapport 2008 från MinBaS II programmet. 

Samliga styrgrupper inom område 1,2 och 3 har under 

året genomfört tre protokollförda möten. För område 5 

har fyra styrelsemöten inkluderat styrgruppsmöten. 

För område 4 har tre möten skett inom stenindustrin.  

 

Administration 
Det administrativa arbetet har letts av forsknings-

direktör Marianne Thomaeus t o m den 31oktober 

2009.  Den 1 november 2009 tillträdde den nye 

forskningsdirektören Jan Bida. Styrelsens vice 

ordförande Bo Svahn, ledamöterna Per Hedvall samt 

Paul Hammergren har uppdraget att utgöra MinFos 

representanter i MinBaS AB:s styrelse.  

MinFos ordförande Mattias Bäckström har varit 

adjungerad till MinBaS ABs styrelse under året.  

 

För bokföring och vissa kontorstjänster har anlitats 

extern personal. Kontorsrum har hyrts av Cement- och 

Betong Institutet. Hyresvärdarna har också 

tillhandahållit kontorsservice som inköpts efter behov. 

 

 

Revisorer 
Auktoriserad revisor Benny Wieweg, KPMG  

Förtroenderevisor bergsingenjör Kaj Gustavsson 

 

Revisorssuppleanter 
Auktoriserad revisor Hans Blom, KPMG 

Direktör Sven Gunnar Bergdahl 

 

MinFos kansli - kontaktdata 
Tfn nr: 08 - 411 44 16 Fax nr: 08-24 31 37  

Postadress: Drottning Kristinas väg 26, 

100 44  Stockholm 

 

Besöksadress: CBI-huset, Drottning Kristinas väg 26, 

Stockholm 

 

e-post: jan.bida@minfo.se 

 

hemsida: www.minfo.se 

mailto:jan.bida@minfo.se


Föreningen Mineralteknisk  Forskning - MinFo

Org.nr 802007-0374

Förslag till disposition av årets resultat

Styrelsen föreslår att 

balanserat resultat 910 335

årets resultat 47 205

överföres i ny räkning 957 540

 

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar

med bokslutskommentarer.

RESULTATRÄKNING Not 2009 2008

Bidrag 1 1 643 750 1 950 000

Anslag 1 7 556 690 5 951 859

Medlemsavgifter 1 30 000 32 000

9 230 440 7 933 859

Rörelsens kostnader

Projektkostnader -7 725 748 -6 677 341

Övriga externa kostnader  -435 087 -222 767

Personalkostnader  -1 038 812 -1 057 155

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 2 -3 325 -3 325

Summa rörelsens kostnader -9 202 972 -7 960 588

Rörelseresultat 27 468 -26 729

Resultat från finansiella investeringar —

Ränteintäkter 19 737 147 625

ÅRETS VINST/-FÖRLUST 47 205 120 896
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Föreningen Mineralteknisk Forskning - MinFo

Org. nr 802007-0374

BALANSRÄKNING Not  2009-12-31 2008-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar  

Materiella anläggningstillgångar 2

Maskiner och inventarier 9 973 13 298

9 973 13 298

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i MinBaS AB 35 000 35 000

35 000 35 000

Summa anläggningstillgångar 44 973 48 298

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 93 750 48 000
Övriga fordringar 28 277 1 911 485
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 3 306
 122 027 1 962 791

Kassa och bank 3 603 796 4 794 180

Summa omsättningstillgångar 3 725 823 6 756 971

SUMMA TILLGÅNGAR 3 770 796 6 805 269

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER  

 

Eget kapital

 Eget kapital

 Balanserat resultat 910 335 789 439

 Årets resultat 47 205 120 896

Summa eget kapital 957 540 910 335

Kortfristiga skulder

Leverantörskulder 22 764 91 072

Övriga skulder 1 575 438 3 813 873

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 215 054 1 989 989

Summa kortfristiga skulder 2 813 256 5 894 934

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 770 796 6 805 269

STÄLLDA SÄKERHETER Inga Inga

ANSVARSFÖRBINDELSER Inga Inga
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Föreningen Mineralteknisk Forskning - MinFo

Org.nr. 802007-0374
Tilläggsupplysningar och noter

Allmänna redovisningsprinciper

Från och med år 2003 har föreningen ändrat sina redovisningsprinciper från att ha avlämnat

Årsredovisning till att upprätta ett Årsbokslut. Anledningen  är att det inte finns något krav

i lagen för ideella föreningar av MinFos typ att upprätta Årsredovisning. Medlemmarna har

heller inte något behov av all den information som ingår en Årsredovisning utan erhåller 

fullgod information om verksamheten genom ett Årsbokslut.

Föreningen följer BFL:s redovisningsprinciper och BFN:s uttalande och rekommendationer.

Fordringar redovisas till det belopp de förväntas inflyta.

Not  1 Fördelning av bidrag och 2009 2008

anslag

Forskningsbidrag fr medlemmar 893 750 933 000

Ersättning utlägg , LTU Konferens Mineralteknik 2008 — 14 911

Bidrag fr övriga FoU-program 750 000 1 017 000

Anslag fr Energimyndigheten 3 396 440 2 906 948

Anslag fr MinBaS II program 4 160 250 3 030 000

Medlemsavgifter 30 000 32 000

9 230 440 7 933 859

Naturainsatser (inrapporterade,  utöver bokföring)

Naturainsatser STEM projektpaket 4 943 498 7 942 948

Naturainsatser MinBaS II program 8 458 027 9 971 816

13 401 525 17 914 764

Fördelning av forskningsbidrag och egeninsatser på medlemmar och intressenter/avser 2009

Kontant MinBaS II Ack. STEM proj paket Totalt

FoU-bidrag Natura Natura 2009

A-Betong 25 600 25 600

Aros Mineral AB 93 164 93 164

Bergsskolan 603 000 603 000

Betongindustri AB 33 000 24 000 57 000

Bioptech AB 33 030 33 030

Björka Mineral AB/Omya AB 85 000 78 890 34 500 198 390

Bohusläns Kooperativa Stenindustri AB 0

Cement och Betonginstitutet Stockholm 40 000 45 000 422 245 507 245

Cement och Betonginstitutet, Borås(SP) 101 640 101 640

Cementa AB 116 250 430 212 2 078 178 2 624 640

Cementa Research AB 420 000 420 000

Chalmers/SBUFvia NCC Roads/Sandvik M&C mfl 1 002 067 1 002 067

Comex Polska 151 069 151 069

Emmaboda Granit AB 275 006 275 006

Färdig Betonf AB 24 000 24 000

Hallinden Granit AB 30 000 30 000

KTH, Mark och vattenteknik 15 000 15 000

Krossekonomi 12 000

LTU, Systemteknik 18 000 18 000

LTU, Process IT 18 000 18 000

MBV Systems 30 000 30 000

Metso Mineral( Sala) AB 61 050 61 050

MISEC AB 90 597 90 597

NCC Roads AB 722 698 42 200 764 898

Nordkalk AB 81 818 786 781 868 599

Nordkalk AB, Storugns 15 600 15 600

Nordkalk Oyj Abp, Pargas 116 250 252 885 800 394 1 169 529

Nordkalk Köping 377 110 377 110

North Cape Minerals AS 85 000 285 635 370 635

Sand&Grus Jehander 85 000 457 707 27 200 569 907

Sandvik Mining &Construction 85 000 835 410 920 410

SBMI 550 971 24 000 574 971

Skanska 45 000 45 000

SMA Mineral AB 116 250 210 000 96 250 422 500

SSAB Merox AB 85 000 153 045 238 045

SSAB Strip Products 41 250 41 250

Stenindustrins Forskningsinst. 40 000 283 386 323 386

Strängbetong 24 000

SWEBREC 536 251 536 251

Swerock AB 248 765 114 150 362 915

Sv Vanadin AB 54 000 54 000

Orica 185 768 185 768

Tricocrona AB 40 000 40 000

MinFo 0

Totalt 893 750 8 458 024 4 943 498 14 259 272

Fördelning av bidrag från övriga/avser 2007 FoU program

Hesselmanska Stiftelsen 750 000

Knutsbergsstiftelsen 0

Summa 750 000

2010-03-28
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Foreningen Mineralteknisk Forskning - MinFo
Org.nr 802007-0374

Materiella anlaggningstillgangar
Not 2 Maskiner och inventarier

Ingaende anskaffningsvarde
Inkop
Forsaljning/utrangeringar
Utgaende ack. anskaffningsvarde

Ingaende avskrivningar
Forsalj ning/utrangeringar
Arets avskrivning
Utgaende ack. avskrivningar

Bokfort varde

2009

82050

82050

-68 752

-3325
-72 077

9973

2008

65427
16623

82050

-65 427

-3325
-68 752

13298

Stockholm 2010-03-

Bo Svahn

Mattias Backstrb'm

Paul Hammergren

Torbjb'rn Carlsson

Bo-Erik Eriksson

Per Hedvall

Kurt Johansson Kjell Dahlberg LeifNorlander

Revisorspateckning
Var revisionsberattelse har avgivits 2010- O3 ~ 3 /

Kaj Gustavsson
Fortroenderevisor

Benny^wieweg
Auktoriserad revisor

2010-03-28 Arsbokslut 2009 Foreningen Mineralteknisk Forskning - MinFo



Föreningen Mineralteknisk Forskning-MinFo

Org.nr 802007-0374

Specifikation till årsbokslut 2009

Kundfordringar

F 14/09 Cementa 31 250

F 15/09 SMA Mineral 31 250

F 16/09 Nordkalk Oyj 31 250 93 750

Övriga fordringar

Skattefordran

Skattekonto 31/12 33

S-09 0

Betalt P-09, 11*4559 50149

Årets löneskatt -21 705 28 477

Förutbetalda kostnader 0

Upplupna intäkter 0

Likvida medel

Checkkonto -504 587 

Sparkonto 4 108 384     

3 603 797

Leverantörskulder

Enligt leverantörsreskontra 22 764

Övriga skulder

Personalens källskatter 18 938

Utlägg/lön Marianne Thomaeus 0

Anslag MinBaS Skuld till FoU utförare 1 556 500

Anslag STEM Skuld till FoU utförare 0

1 575 438

Upplupna kostnader 

Revisionsarvode 20 000

Redovisningstjänster 20 000

Misec/Studie Knutsberg 100 000

Upplupna reserveringar MinBaS 382 500

Upplupna kostnader 54

Upplupen semesterlön 12 000

Upplupna soc. avgifter 23 250

557 804

Förutbetalda intäkter

Anslag till MinBaS II  Omr 1-3 557 250

Anslag STEM, Lunds Universitet 100 000

657 250

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 215 054



Revisionsberattelse
Till fb'reningsstamman i Foreningen for Mineralteknisk Forskning - Minfo

Org nr 802007-0374

Vi bar granskat arsbokslutet och bokforingen samt styrelsens och forskm'ngsdirektorens
forvaltning i Minfo for ar 2009. Det ar styrelsen och forskningsdirektoren som bar ansvaret for
rakenskapshandlingarna och forvaltningen och for att bokforingslagen tillampas vid upprattandet
av arsbokslutet. Vart ansvar ar att uttala oss om arsbokslutet och forvaltningen pa grundval av var
revision.

Revisionen bar utforts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebar att vi planerat och
genomfort revisionen for att med hog men inte absolut sakerhet forsakra oss om att arsbokslutet
inte innehaller vasentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen
for belopp och annan information i rakenskapshandlingarna. I en revision ingar ocksa att prova
redovisningsprinciperna och styrelsens tillampning av dem samt att bedoma de betydelsefulla
uppskattningar som styrelsen gjort nar den upprattat arsbokslutet samt att utvardera den samlade
informationen i arsbokslutet. Som underlag for vart uttalande om ansvarsfrihet bar vi granskat
vasentliga beslut, atgarder och forhallanden i foreningen for att kunna bedoma om nagon
styrelseledamot eller forskningsdirektoren ar ersattningsskyldig mot foreningen. Vi har aven
granskat om nagon styrelseledamot eller forskningsdirektoren pa annat satt har handlat i strid med
bokforingslagen eller fb'reningens stadgar. Vi anser att var revision ger oss rimlig grund for vara
uttalanden nedan.

Arsbokslutet har upprattats i enlighet med bokforingslagen och ger en rattvisande bild av
foreningens resultat och stallning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
Forvaltningsberattelsen ar forenlig med arsbokslutets ovriga delar.

Styrelsens ledamoter och forskningsdirektoren har enligt var bedomning inte handlat i strid med
foreningens stadgar. Vi tillstyrker att foreningsstamman faststaller resultatrakningen och
balansrakningen for foreningen, disponerar vinsten enligt forslaget i fb'rvaltningsberattelsen och
beviljar styrelsens ledamoter och forskningsdirektoren ansvarsfrihet for rakenskapsaret.

Stockholm den 31 mars 2010

Benny Wieweg / Kaj Gustavsson
Auktoriserad revisor
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