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Årsbokslut  
Styrelsen för Föreningen Mineralteknisk Forskning - MinFo lämnar härmed följande bokslut för 
kalenderåret 2012.  
 
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.  

 

6 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.  

 

Programaktiviteter under året 
Det omfattande MinBaS II Programmet i samarbete 

med  och ekonomiskt stöd från Sveriges Geologiska 

Undersökning har avslutats 2011. 

 

MinFo har ansvaret för den ekonomiska och 

administrativa redovisningen gentemot  

finansieringsorganisationer som SGU, Vinnova, 

Energimyndigheten och Hesselmans stiftelsen samt 

parterna. MinFo och övriga parter erlägger en årlig 

kontant programavgift till MinBaS AB för den 

centrala administrationen. 
 

Programverksamheten har under 2012 bedrivits med 

bidragsfinansiering från Vinnova  (MinBaS) 

respektive Energimyndigheten (MinFo) och en 

motfinansiering från industrin.  

 

Forskningen har genomförts inom följande 

huvudområden:  
 

1) VINNOVA: Två 3-åriga industriella 

utvecklingsprojekt 2012-2014 för industrimineral, 

bergmaterial och naturstensindustrin inom utlysning 

UtmaningsDriven Innovation (UDI) samt 

Strategiska FoI Agendor. 
 

2) MinFos Projektpaket 2008-2011 med 

Energimyndigheten, som är riktat mot energi-

besparing vid framställningen av industrimineral-

produkter. 

 

3) BASTOR II – projektet med finansiering från 

Energimyndigheten och projektledning genom 

ELFORSK 

 

4) Två processinriktade projekt påbörjade inom  

MinBaS II-programmet har fortsättningsvis bedrivits 

på Chalmers PPU med bidrag som 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 2012 

till 3,0 Mkr varav Energimyndighetens bidrag var  

0,749 Mkr och Hesselmanska stiftelsens bidrag var 

0,800 Mkr.  Industrin har bidragit i program-

verksamheten med forskningsbidrag på 0,734 Mkr 

och egna insatser på totalt 5,7 Mkr, främst 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.  

Programarbetet har pågått 2007-2010 med 

slutrapportering under  2011. Budgeten har satts till 

minst 55 Mkr, varav industrins planerade bidrag 29 

Mkr och SGU:s anslag 26 Mkr.  

Sammanlagt har ett 50-tal företag arbetat med ett 50-

tal projekt inom MinBaS II programmet. 

 

Den ackumulerade kostnaden för programmet från 

start till 31 december 2011 blev totalt ca 83 Mkr. 

Industrins engagemang var mycket starkt. Företagen 

har sammanlagt bidragit med nära 57 Mkr i arbetet 

(ca 69 %). Industrins  medfinansiering bestod av både  

egna insatser och stora kontanta insatser till 

forskargrupperna, vilket bl.a. bidragit till att flera 

doktorandprojekt drivits inom ramen för detta 

industriella utvecklingsprogram.  

 
Den 24-25 mars 2010 genomfördes MinBaS-dagarna 

på Nova Park Hotel i Knivsta, totalt deltog 108 

personer. 27 projekt presenterades dag 1 och dag 2 

arrangerades 7 olika workshops där varje projekt fick 

en mer omfattande genomgång. 

 

Sedan hösten 2011 har en ny hemsida www.minfo.se 

varit i bruk, där alla MinBaS- och MinFo rapporter 

samt dokumentation från MinBaS-dagarna kan 

hämtas  

http://www.minfo.se/
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VINNOVA – Projekt 
- Utmaningsdriven Innovation – B-projekt ”Uthållig 

produktion av Finkorniga produkter från 

bergmaterial” fortsätter.  MinBaS är 

medelsmottagare, Magnus Evertsson/Chalmers är 

projektledare. Omfattning Vinnova medel 10 Mkr + 

13 Mkr i egeninsatser t o m augusti 2014. 

I projektet ingår fyra  ”Produktspår”:  Jordförbättring, 

Cementrelaterade produkter, Funktionella produkter 

och Fillerprodukter organiserade i 15 WP 

(arbetspaket).  

 

23 intressenter ingår i projektet – bl.a NCC, 

SKANSKA, LKAB, PEAB/Swerock, Jehander, 

Betongindustri, Färdig betong, CEMENTA, 

NORDKALK, SMA Mineral, WEBER, 

OMYA/Björka Mineral, Hasselfors, METSO, SBMI, 

MinFo, CHALMERS, CBI, SLU och SGU m.fl. Per 

Murén har redogjort för aktiviteterna hittills. 

Utbetalningar till FoU utförare kommer att 

genomföras i samband med rapportering senare under 

året. 

Projektet fortsätter med framtagning av 

kravspecifikationer och standarder i form av State – 

of the- Art rapporter och ett flertal möten. 

Projektledning har också deltagit i ett stort Vinnova 

konferens i Malmö. Det första rapporteringstillfället 

till VINNOVA kommer i mars 2013. 

 

- Utmaningsdriven Innovation – B-projekt – 

”Hållbar stadsutveckling med systemlösning för 

gröna och gråa ytor” – sökt av SP/CBI i samarbete 

med MinBaS. Omfattning Vinnova medel 10 Mkr + 

10 Mkr i egeninsatser. Projektet som är organiserat i 

tre ”tunga” arbetspaket. Intressenter i projektet är bl.a  

NCC, CEMENTA, StenForsk, Hasselfors, Starka, 

CBI, SLU m.fl. Vissa mindre utbetalningar har 

genomförts till FoU-utförare.  

 

I detta projekt används resultaten av ett tidigare 

MinBaS projekt  som rör utveckling av ett nytt 

system för markbeläggning med dränerade 

markplattor. Det har en miljöbesparingspotential 

genom bortledande av förorenat vatten och en 

innovativ dimension både i utvecklingen av de 

dränerade plattorna såväl som hela vägbyggnads-

konstruktionen. En annan viktig aspekt rör nya 

metoder för plantering och skötsel av träd i urbana 

miljöer. 

Första rapporteringstillfälle till Vinnova kommer i 

april. 

 

- Alla medlemsföretag i MinFo  har möjlighet att 

delta i båda ovanstående projekt. 

 

- VINNOVA har beslutat att godkänna MinBaS ABs 

ansökan ”MinBaS Innovation” inom utlysning  

Strategiska FoI Agendor. Omfattning Vinnova medel 

ca 500 kSEK + 240 kSEK egeninsatser med 

slutrapportering i mars 2013.  Projektledare Jan Bida, 

projektstyrelse = MinBaS AB styrelse. I juni har 

drygt 150 ansökningar inom utlysning Strategiska 

FoI Agendor kommit in till VINNOVA till, 73 st har 

beviljats. I nästa steg, (utlysning januari, ansökan i 

april och november) kommer man att bevilja max. 10 

st. s.k. Strategiska Innovations Områden (SIO).  

 

- Arbete inom MinBaS Innovation har inledningsvis 

bedrivis internt hos MinFo, SBMI och StenForsk.  

Under januari – februari har arbete bedrivits i en 

särskild redaktionsgrupp som har utökats under tiden 

(Per Murén, Jan Bida, Kjell Dahlberg, Stefan 

Sandelin, Björn Strokirk, Björn Schouenborg, Kai 

Marklin och Marianne Thomaeus som sekreterare). 

Gruppen arbetar med att datera upp MinBaS 

Innovation och omvandla den till en mera attraktiv, 

innovationsbetonad agenda med slutrapportering i 

mars. Tanken är också att Agenda-underlaget kan 

även användas för SIO-ansökan. Inriktningen är att 

arbeta strategiskt med visioner och prioritera tunga 

projekt samt ett Styr & Ledningsprojekt.  Samarbete 

med andra FoI Agendor som Gruvagenda, 

Stålagenda, Samhällsbyggnad och 

Infrastrukturagenda prioriteras. 

 

MinFos Projektpaket 2008-2011 med  

Energimyndigheten 
Projektpaketet som startade i mars 2008  har till stor 

del (tre teknikprojekt) slutrapporterats under 2011. 

Slutsummering och avrapportering av hela paketet 

pågår.  Budgetomfattningen för detta 4 åriga 

projektpaket var totalt 37,8 MSEK. 

Energimyndigheten har stött  paketet med 13,1 Mkr. 

Industrin medfinansierar projektpaketet med kontanta 

bidrag och eget arbete. 

 

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 hade en total budget av 10,8 Mkr varav 

Energimyndigheten bidrag 4,0 mkr och 

industriintressenterna resten. Under året har 

kostnadsomfattningen varit totalt 1,8 Mkr (totalt 11,8 

Mkr) varav Energimyndighetens anslag varit 0,6 Mkr 

(totalt 4,0 Mkr). 

 

Arbetet har genomförts 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.  
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Samarbete sker med produktionsprojekten inom 

MinBaS II programmets projekt 1.4 Krossad ballast i 

betong. 

 

Målet var att minska energiförbrukningen vid 

tillverkning av betong speciellt vid övergång till 

krossat bergmaterial med totalt 340 GWh/år. 

Energiförbrukningen skulle sänkas 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 var tänkt att  reducera 

cementbehovet. I projektet ingick även att ta fram 

underlag för att kunna använda tex entrepenadberg. 

Detta kunde motverka den energiökning som skulle 

ske vid övergången från små lokala naturgrustäkter 

till stora krossanläggningar med ofta större 

transportavstånd.  

 

I projektet ingick såväl en omfattande karakterisering 

av krossade bergmaterialprodukter som bruks- och 

betongförsök. Ett proportioneringsprogram som tar 

hänsyn till krossgrusets kornfördelning och kornform 

har utvecklats och presenterats för användarna.  

Inom betongindustrin har man genomförts Case - 

studies där konsekvenser av en övergång från 

naturgrus till krossgrus studerats och utvecklade 

verktyg testats. Kravspecifikationer från 

betongtillverkarna rörande ballast till betong är på 

väg att utarbetas.  

 

Riktlinjerna för bedömning av lämpligheten hos 

krossad finballast (stenmjölet) i betong  har tagits 

fram baserat på omfattande karakterisering av olika 

krossgrus.  

För att implementera kunskapen har man genomfört  

utbildning av ett stort antal befattningshavare inom 

bergmaterial- & betongtillverkningssektorn.  

 

Under perioden 2008-2011 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.  

 

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 har uppgått till 6,5 Mkr varav 

Energimyndigheten bidragit med 2,16 Mkr. 

its vid Lunds universitet, Geologiska institutionen. 

Industriintressenterna var SMA Mineral och 

Nordkalk AB  samt andra kalk- och 

dolomitproducenter som Björka Mineral. 

 

Målet var att reducera energibehovet vid produktion 

av brända karbonatprodukter med totalt 251 GWh/år 

genom att reducera sönderfallet att produkterna under 

brännprocessen. Genom att utveckla undersöknings-

metoder och verktyg för prospektering,  produktion 

och styrning av brännprocessen har man siktat mot 

minskning av  sönderfallsförlusterna i 

brännprocessen .  Man har även räknat med en 

potential för minskat energibehov och sänkta 

kostnader  för brikettering, transporter samt 

deponering.  

Projektet har indelats 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 geologiska historia  bl.a avsättnings-

förhållanden  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.  

 

Fördjupade undersökningar av obränt och bränt 

material har genomförts i Lund för att validera 

utvecklade metoder mot utfallet i driftsskalan. Långt 

framskridna planer finns också om att nyttja 
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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 

möjlig energibesparingspotential. 

 

De uppnådda huvudresultaten kan sammanfattas i sex 

punkter: 

1.  Det finns inte en enkel orsak till sönderfall av 

karbonatsten under bränning, varje fyndighet är unik 

2.  Det finns två dominerande orsaker till sönderfall 

under bränning av karbonatsten och ytterligare några 

faktorer som kan vara betydelsefulla i speciella fall. 

3.  Bergarternas geologiska historia styr i hög grad 

bergarternas fysiska, termiska och kemiska 

egenskaper 

4.  Det är möjligt att med god precision förutse 

graden av sönderfall av karbonatsten 

5.  Nya labmetoder för bestämning av sparitinnehåll, 

skaktest av bränd karbonatsten och undersökning av 

mikrosprickor har utvecklats  

6. En arbetsmodell för storskalig prognostisering av 

sönderfall baserad på analys av borrkärnor har tagits 

fram. Den kan användas i brytplanering och för 

bedömning av energi och miljövinster. 

 

Projektet har slutrapporterats i juli 2011. Rapporterna 

finns på MinFos hemsida. 

 

3. Energieffektiv oxy-förbränningsteknik och CO2 

avskiljning i cement- och kalkindustrin 

Projektet har ursprungligen haft en total budget av 

12,7 Mkr varav Energimyndigheten skulle bidra med 

4,5 Mkr och industriintressenterna resten. Under 

2011 har kostnadsomfattningen varit totalt 2,2 Mkr 

(totalt 13,7 Mkr) varav Energimyndighetens anslag 

varit 0,7 Mkr (totalt 4,5 Mkr). 

 

Arbetet har bedrivits vid Umeå universitet, Tillämpad 

fysik och elektronik som två industridoktorand-

projekt.  Industriintressenterna är Nordkalk Oy Ab 

och  Cementa AB/Cementa Research AB.  

 

Målet för projektet var att reducera energi-

förbrukningen 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,  var tänkt att utvecklas för att 

avskilja CO2 ur rökgaserna. Applikationen inom 

cement- och kalkindustrin, skiljer sig från andra 

applikationer där oxy-tekniken introducerats, genom 

att slutprodukternas 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 var att utveckla 

energieffektivare koncept för CO2-separation i 

cement- och kalkproduktionen.  

Delprojekt 2 Modellering av kemin i cement- och 

kalkprocessen. Målet var att utvärdera och skapa 

modell för oxyförbränning och de CO2- neutrala 

bränslenas inverkan på klinker och kalkprodukternas 

kvalitet.  

 

Under 2008 genomfördes  anläggningsförsök med 

syrgasanrikning och fullskalemätning  vid 

anläggningen i Pargas med påföljande utvärdering 

umder 2009. Två licentiatavhandlingar inom 

Delprojekt 1 och 2 publicerades  i december 2009. 

Disputationer är planerade till 2012. 

 

Fysikaliska parametrar hos simuleringsmodellerna 

har utvecklats för att ge korrekta energiflöden,  

energiförluster och energiöverföringar. 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. 

Projektet har slutrapporterats i september 2011. Den 

öppna rapporten finns på MinFos hemsida. 

 

4. Uppföljning, teknikspridning och administration 

inom MinFo projektpaket 2008-2010 - 

Syntesrapport 

Under året har Syntesrapporten för paketet tagits 

fram i samarbete med förra forskningsdirektören. 

Paketet  och Syntesrapporten har utvärderats av WSP 

på uppdrag av Energimyndigheten med bra resultat. 

Projektet hade en total budget av 5,5 Mkr varav 

Energimyndigheten skulle bidra med 1,5 Mkr och 

industrin med resterande. Energimyndighetens 

resterande anslag betalats ut med 0,749 Mkr. 

 

MinFos forskningsdirektör har svarat för huvuddelen 

av arbetet i samarbete med styrgruppens ledamöter. 

Syftet med projektet var att för industrins räkning ta 

fram relevanta syntesrapporter, följa upp arbetet, 

administrera och sprida resultaten från MinFos 

projektpaket. Speciell vikt skulle läggas vid 

slutrapporteringar och måluppföljningar för 

implementering av resultaten.  
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Under året har uppföljning och resultatspridning skett 

av samtliga projekt. Minst två arbetsgruppsmöten har 

genomförts i vardera av de tre tekniska projekten 

under året. Projektkoordinatorn har deltagit i dessa. 

Teknikspridning har skett i form av spridning av 

Årsrapporter och slutrapporter från projekten  genom 

MinBaS dagarna, publicering på MinFos nya 

hemsida och slutrapportering till Energimyndigheten.  

 

Inom projektet har man genomfört en särskild 

informations- och implementeringssatsning riktad 

mot betongindustrin och relaterad till 

proportioneringsprogrammet som framtagits inom 

projektet Energibesparing vid framställning av 

betong baserad på krossat bergmaterial .  
 

Proportioneringsprogrammet har presenterats på 

MinBaS dagarna och vid två workshop med 45 

deltagare, vid Cementas Kunddagar med ett 100-tal 

deltagare samt vid 6 kurstillfällen riktad till 

betongproducenter med sammanlagt 131 deltagare. 

Sammanlagt har 276 befattningshavare inom 

betongindustrin deltagit i olika implementerings-

aktiviteter  rörande  proportioneringsprogrammet. 

 

Förslag till ett nytt STEM-MinFo projektpaket 
Ett nytt paketförslag  har utarbetas av en arbetsgrupp 

inom MinFo och tillställts Energimyndigheten  i 

oktober 2011. Vid möte den 8 januari 2013 har  vi 

kommit överens med STEM att se över 

projektförslagen och återkomma till STEM eller få 

projektförslagen (med energirelevans) in i SIO-

ansökan hos Vinnova.  Det nya projekpaketet har 

därefter gåtts igenom och diskuterats på CLOCK-

möte. 

I samarbete med MinBaS kommer MinFo att söka 

projekt inom Vinnova, främst inom utlysning 

Utmaningsdriven Innovation. MinFo och MinBaS 

kommer även att undersöka finansieringsmöjligheter 

inom den nya europeiska ERA MIN nätverket där 

SGU och Vinnova spelar en viktig roll. 

 

MinFo driver kontinuerligt arbetet med att söka 

fortsatt gott stöd från industristiftelserna för de 

påbörjade långsiktiga processinriktade projekten.  

 

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.   

Planeringsarbete för fortsättning av MinBaS fortsätter 

under 2012 under arbetsnamnet  MinBaS Innovation  

i syfte  att skapa förutsättningar för start av ett nytt 

program 2013.  

 

Energimyndighetens CCS-program  
Forskningsdirektören har under 2009-2011 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) 

Koldioxidavskiljning och lagring . CCS programmet 

Etapp 1  har slutrapporterats 2010 och avslutats med 

ett offentligt seminarium med Svenskt Näringsliv i 

februari 2011. 

 

CCS programmet har fokuserat och fördjupats 

forskningen i Sverige inom programområdet. Vidare 

skulle man  ta ett samlat grepp om olika 

systemstudier samt teknik för avskiljning, transport 

och lagring av koldioxid men också juridiska, 

ekonomiska och samhälls-relaterade aspekter.  

 

Under CCS Programmets Etap1  tog man bl.a. fram 

en forskningsplan för kommande forskning. I 

programmet som samordnas av ELFORSK ingick 

MinFo och tre medlemsföretag Cementa AB, 

Nordkalk Oy Ab och SMA Mineral samt flera 

energintensiva företag som SSAB, LKAB, Vattenfall, 

Fortum, EON och Preem. 

 

Efter en förstudie BASTOR I som avrapporterades 

våren 2011 har Energimyndigheten gett klartecken att 

påbörja ett fortsättningsprojekt Bastor II samordnat 

av ELFORSK som bl a behandlar  system för 

uppsamling och lagring av CO2 i geologiska 

formationer i Östersjön samt  implementeringen av 

EU direktiv kring CCS  i svensk lagstiftning.  

 

CCS/BASTOR II projekt där MinFo-företagen 

(Cementa, Nordkalk och SMA Mineral) ingår 

tillsammans med SSAB, Vattenfall, FORTUM och 

PREEM.  ELFORSK samordnar.  Projektet handlar 

om att studera förutsättningar för CO2 lagring under 

Östersjöns botten. Ansökan har godkänts av 

Energimyndigheten som bidrar med 1.880 kkr.   

Projektets budget är totalt 4.700 kkr. Projektet pågår 

för fullt – Kjell Dahlberg, Stefan Sandelin, Leif 

Norlander  och Jan Bida ingår i BASTOR-styrelsen. 

Jan Bida deltar även i WP 1 Geologi som är det 

viktigaste delprojektet. F.n. arbetar man med 

komplettering av geologiska data från Polen och 

Ryssland (Kaliningrad). Resultaten hittlis pekar på en 

mycket stor lagringspotential i Östersjöområdet. 

 

Energimyndigheten - UP Industri 
Forskningsdirektören har  sedan 2008 ingått i en 

platform vid Energimyndigheten med bransch-

företrädare för energiintensiv industri (UP Industri), 

bl.a Jernkontoret, gruv- och mineralindustri,  

massaindustrin,  kemiska industrin m.m.  

 

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 
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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.  

 

Arbetet inom UP platformen har intensifierats under 

2010-2011 med en UP-rapport Energiintensiv 

industri – del i Energimyndighetens strategiarbete. 

MinFo har bland prioriterade områden till 2016 fått 

in några viktiga  frågor som Oxyfuelförbränning, 

CCS, sönderdelnings- och klasseringsteknik m.fl. 

Rapporten ingår i Energimyndighetens rapport  

”FoI för ett hållbart energisystem” som inlämnats 

till Näringsdepartementet i april 2012. Arbete inom 

UP Industri kommer att fortsätta under 2013. 

 

Övriga samarbeten  

Två av Chalmers drivna doktorandprojekt som 

handlar om Simulering, styrning och kontroll av 

processerna har genom MinFo fått en betydande 

delfinansiering  från Hesselmans stiftelsen, (800 kkr) 

där MinFo svarat för projektuppföljning. Det ena rör 

fortsatt forskning om realtidoptimering av 

krossanläggningar. Försök pågår med utvecklad hård 

och mjukvara i olika bergmaterialtäkter, där styrning 

av krossarnas via spalt och varvtal studeras. Det 

andra projektet rör studier av krossprocessen och 

framtagande av grundläggande parametrar för att 

uppnå en optimal krossverkan, med syfte att utveckla 

befintlig krossteknik. Det senare projektet har 

avslutats med en doktorsdisputation i juni 2012. 

 

För att vidga FoU-samarbetet med andra branscher 

stöder MinFo genom medlemskap verksamheten vid 

Cement- och Betong Institutets intressentförening 

och Sveriges Stenindustriförbund.   

Ett nära samarbete rörande kursverksamhet och 

standardisering fortsätter med Sveriges 

Bergmaterialindustri, SBMI. Forskningsdirektören 

undervisar även som lärare i Mineralteknik vid 

Bergsskolan i Filipstad – sedan juli 2012 en del av 

Luleå Tekniska Universitet. 

 

Under året har MinFo fortsatt att delta i Bergsam; ett 

informellt samarbete mellan ett antal organisationer, 

som verkar inom berg- och mineralrelaterade 

utvinningsindustrin. 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 har 

varit ledamöter av SGU:s Bergmaterialråd under 

2012.  

 

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

inom European Technology Platform - Sustainable 

Mineral Resources (ETP 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.  

 

MinFos forskningsdirektör är medlem i den sk High 

Level Group (HLG) där även andra svensk 

företrädare från SGU, Boliden och LKAB ingår.  

MinFo representerar även MinBaS AB. Information 

till MinFos medlemmar och MinBaS programmets 

intressenter från pågående EU-arbeten ges på 

styrelsemöten.  MinFo forskningsdirektör deltar även 

i den Euopeiska nätverket ERA-MIN som expert. 
 

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  

2012 har ett antal artiklar publicerats i fackpress 

rörande MinFo – STEM projekt. Information har 

också spridits genom presentationer på seminarier 

och möten inom delbranscherna. Aktuell information 

presenteras också genom den egna och starkt 

förbättrade hemsidan på www.minfo.se . 

 

 

En viktig informationskanal för programarbetet är 

MinBaS-dagen. Det viktigaste evenemaget under 

2011 var MinBaS dagarna med 108företrädare från 

industrin, forskarvärlden, organisationer och 

myndigheter.  Ett liknande evenemang planeras under 

2013 med tema MinBaS Innovation.  

 

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 projekten styrs av tekniska styrgrupper. 

Styrgrupperna leds av en ordförande från industrin. 

Medlemmar i de tekniska styrgrupperna är 

http://www.minfo.se/
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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.  

 

Forskningsdirektören leder den dagliga verksam-

heten och verkställer styrelsens och styrgruppernas 

beslut. AU-Arbetsutskottet ur styrelsen biträder 

forskningsdirektören i speciella frågor. 

 

 

ORGANISATION  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemmar 2012 
Björka Mineral AB/Omya AB 

Cementa AB 

CBI Betonginstitutet AB 

Nordkalk AB  

Sandvik Mining&Construction AB (t o m mars 2012) 

SMA Mineral AB 

SSAB Merox AB 

Stenindustrins Forskningsinstitut AB 

 

Associerade medlemmar 2011 
ALS Chemex AB  

Pajeb Kvarts AB 

Svenska Kaolin AB 

Bergsprängningsentreprenörernas Förening, BEF 

 

Styrelse år 2012 (vald vid stämma 2012-04-27) 

 

Ordförande  

Mattias Bäckström, Björka Mineral AB 

 

Ledamöter  

Kjell Dahlberg, Nordkalk Oy Ab 

Hanna Friberg, SSAB Merox AB 

Paul Hammergren, Tricorona AB 

Per Hedvall, Sandvik  SRP ((t o m mars 2012) 

Kurt Johansson, Sveriges Stenindustriförbund 

Leif Norlander, SMA Svenska Mineral AB 

Stefan Sandelin, Cementa AB 

Bo Svahn, vice ordförande i MinFo 

 

Adjungerad  

Jan Bida, MinFo  

 

Styrelsen har under verksamhetsperioden hållit fyra 

protokollförda ordinarie sammanträden förutom 

konstituerande möte. MinFos stämma 2012 hölls som 

telefonmöte den 27 april.  

 
Arbetsutskott - AU 
Följande personer, jämte forskningsdirektören, har 

ingått i MinFos arbetsutskott:   

- Styrelsens ordförande Mattias Bäckström samt  

- V-ordförande Bo Svahn.  

Arbetsutskottet har under verksamhetsperioden 

genomfört telefonmöten.  
 

Administration 
Det administrativa arbetet har letts av forsknings-

direktör Jan Bida. Styrelsens ordförande Mattias 

Bäckström är tillika V-ordförande i MinBaS AB.  

MinFos V-ordförande Bo Svahn och ledamoten Per 

Hedvall har även haft uppdraget att utgöra MinFos 

representanter i MinBaS AB:s styrelse.  

För bokföring, redovisning och vissa kontorstjänster 

har anlitats extern personal. Kontorsrum har hyrts av 

Cement- och Betong Institutet. Hyresvärdarna har 

också tillhandahållit kontorsservice som efter behov. 

 

Revisorer 
Auktoriserad revisor Fredrik Sjölander, KPMG  

Förtroenderevisor Alf Wikander 

 

Revisorssuppleanter 
KPMG AB 

Magnus Ohlsson, Cementa AB 

 

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, 

100 44 Stockholm 

e-post: jan.bida@minfo.se  hemsida: www.minfo.se 

Forskningsdirektör 

Styrgrupp 
Processteknik 

AU Kansli 

Processinriktade projekt 
MinFos Projektpaket 2007-2011 - Energimyndigheten 

 
 

Styrelse MinBaS styrelse 

MinBaS område  
1, 2, 3 

Styrgrupper 
MinBaS område 1,2,3  

mailto:jan.bida@minfo.se
http://www.minfo.se/
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Förslag till disposition av årets resultat

Styrelsen föreslår att 

balanserat resultat 1 123 605

årets resultat 633 893

överföres i ny räkning 1 757 498

 

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

med bokslutskommentarer.

RESULTATRÄKNING Not 2012 2011

Bidrag 1 1 756 001 1 960 560

Anslag 1 749 335 1 893 544

Medlemsavgifter 1 48 000 48 000

Övriga intäkter (kurser) 439 031 381 586

2 992 367 4 283 690

Rörelsens kostnader

Projektkostnader -896 951 -2 363 894

Övriga externa kostnader  -254 759 -654 071

Personalkostnader  -1 246 721 -1 243 843

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 2 -3 423 -3 225

Summa rörelsens kostnader -2 401 854 -4 265 033

Rörelseresultat 590 513 18 657

Resultat från finansiella investeringar —
Ränteintäkter 43 380 52 093

ÅRETS VINST/-FÖRLUST 633 893 70 750
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BALANSRÄKNING Not  2012-12-31 2011-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar  

Materiella anläggningstillgångar 2

Maskiner och inventarier 0 3 423

0 3 423

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i MinBaS AB 35 000 35 000

35 000 35 000

Summa anläggningstillgångar 35 000 38 423

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 200 001 280 291
Skattefordringar 32 599 54 873
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 0
 232 600 335 164

Kassa och bank 2 471 540 2 131 299

Summa omsättningstillgångar 2 704 140 2 466 463

SUMMA TILLGÅNGAR 2 739 140 2 504 886

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER  

 

Eget kapital

 Eget kapital 3

 Balanserat resultat 1 123 605 1 052 854

 Årets resultat 633 893 70 750

Summa eget kapital 1 757 498 1 123 604

Kortfristiga skulder

Leverantörskulder 33 170 25 536

Övriga skulder 323 214 330 610

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 625 258 1 025 136

Summa kortfristiga skulder 981 642 1 381 282

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 739 140 2 504 886

STÄLLDA SÄKERHETER Inga Inga

ANSVARSFÖRBINDELSER Inga Inga

 2013-04-22 Årsbokslut 2012 Föreningen Mineralteknisk Forskning - MinFo
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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 2012 2011

anslag

Forskningsbidrag fr medlemmar 936 001 1 010 560

Ersättning utlägg , LTU Konferens Mineralteknik 2008

Bidrag fr övriga FoU-program 820 000 950 000

Anslag fr Energimyndigheten 749 335 1 511 544

Anslag fr MinBaS II program 0 382 000

Medlemsavgifter 48 000 48 000

2 553 336 3 902 104

Naturainsatser (inrapporterade,  utöver bokföring)

Naturainsatser STEM projektpaket 216 000 5 045 036

Naturainsatser MinBaS II program 0 1 028 250

216 000 6 073 286

Fördelning av forskningsbidrag och egeninsatser på medlemmar och intressenter/avser 2012

Kontant MinBaS II Ack. STEM proj paket Totalt

FoU-bidrag Natura Natura 2012

A-Betong 0

Aros Mineral AB 0

Bergsskolan 0

Betongindustri AB 0

Bioptech AB 0

Björka Mineral AB/Omya AB 0

Bohusläns Kooperativa Stenindustri AB 0

Cement och Betonginstitutet Stockholm 18 000 18 000

Cement och Betonginstitutet, Borås(SP) 0

Cementa AB 60 000 60 000

Cementa Research AB 0

Chalmers/SBUFvia NCC Roads/Sandvik M&C mfl 0

Comex Polska 0

Emmaboda Granit AB 0

Färdig Betonf AB 0

Hallinden Granit AB 0

KTH, Mark och vattenteknik 0

Lund Universitet 18 000 18 000

LTU, Systemteknik 0

LTU, Process IT 0

MBV Systems 0

Metso Mineral( Sala) AB 0

MISEC AB 0

NCC Roads AB 0

Nordkalk AB 0

Nordkalk AB, Storugns 0

Nordkalk Oy Ab, Pargas 54 000 54 000

Nordkalk Köping 0

North Cape Minerals AS 0

Sand&Grus Jehander 0

Rock Tech Center 0

Umeå Universitet 18 000 18 000

SBMI 0

Skanska 0

SMA Mineral AB 0

SSAB Merox AB 0

SSAB Strip Products 0

Stenindustrins Forskningsinst. 0

Strängbetong 0

SWEBREC 0

Swerock AB 0

Sv Vanadin AB 0

Orica 0

Tricocrona AB 0

MinFo 48 000 48 000

Totalt 0 0 216 000 216 000

2012 0

0

Fördelning av bidrag från övriga/avser 2012 FoU program

Hesselmanska Stiftelsen 800 000

Knutsbergsstiftelsen 20 000

Summa 820 000

2013-04-22
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Materiella anläggningstillgångar

Not  2 Maskiner och inventarier 2012 2011

Ingående anskaffningsvärde 82 050 82 050

Inköp — —

Försäljning/utrangeringar — —

Utgående ack. anskaffningsvärde 82 050 82 050

Ingående avskrivningar -78 627 -75 402

Försäljning/utrangeringar

Årets avskrivning -3 423 -3 225

Utgående ack. avskrivningar -82 050 -78 627

Bokfört värde  0 3 423

Not 3 Eget kapital Balanserat Årets resultat

resultat

Belopp vid årets ingång 1 052 854 70 750

Resultatdisposition enligt

årets föreningsstämma 70 750 -70 750

Årets resultat 633 893

Belopp vid årets utgång 1 123 604 633 893

Not 4 Upplupna kostnader och förutbet intäkter 2012 2011

Upplupna kostnader 

Revisionsarvode 40 000 40 000

Redovisningstjänster 30 000 30 000

Resekostnader Jan Bida 24 249 25 000

Misec/Studie Knutsberg 100 000 100 000

Upplupna reserveringar RLFORSK projnr 25081 0 0

Årsbidrag ETP SMR avser 2012 20 000 20 000

Övriga reserveringar 250 000 450 000

Upplupen semesterlön 142 612 112 990

Upplupna soc. avgifter 18 397 22 346

625 258 800 336

Förutbetalda intäkter

Anslag till MinBaS II  Omr 1-3 0 0

Anslag STEM, MinFo Administration 0 224 800

0 224 800

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 625 258 1 025 136

Stockholm 2013-

Mattias Bäckström Paul Hammergren Stefan Sandelin

Ordförande

Bo Svahn Hanna Friberg Leif Norlander

Kurt Johansson Kjell Dahlberg

Revisorspåteckning

Min revisionsberättelse har avgivits 2013-

Fredrik Sjölander

Auktoriserad revisor

 

Min granskningsberättelse har avgivits 2013

Alf Wikander
Förtroenderevisor 
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Specifikation till årsbokslut 2012

Konton

Maskiner och inventarier 1800-1809

Enligt specifikation 0

Aktier

Andelar i Minbas AB 35 000

Kundfordringar 1210

F18  SMA Mineral 66 667

F19  Cementa 66 667

F20  Nordkalk 66 667

0 200 001

Skattefordringar Konton

Skattefordran

Skattekonto 31/12 1060 35 519

Fordran på anslag Minbas 1301 0

Betalt P-13, 11*4559 2331 50 149

Löneskatt  2012 2331 -53 069 -2 920 32 599

Förutbetalda kostnader 1300 0

Likvida medel Konton

Checkkonto 1040 28 580

Sparkonto 1041 2 442 960 2 471 540

Eget kapital Konton

Eget kapital 2991 -1 052 855 

Föregående års resultat 2996 -70 749 

Årets resultat 2999 -633 893 -1 757 497 

Leverantörskulder

Enligt leverantörsreskontra -33 170 

Övriga skulder Konton

Personalens källskatter 2510 -16 964 

Jan
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Anslag MinBaS Skuld till FoU utförare 2120 -306 250 

Anslag STEM Skuld till FoU utförare 2121 0 -323 214 

Upplupna kostnader 

Revisionsarvode 2310 -40 000 

Redovisningstjänster 2310 -30 000 

Resekostnader Jan Bida 2310 -24 249 

Misec/Studie Knutsberg 2310 -100 000 -194 249 

Informationsreserv 2311 -250 000 

Årsbidrag ETP SMR avser 2012 2311 -20 000 

Upplupen semesterlön 2320 -142 612 

Upplupna soc. avgifter 2330 -18 397 -431 009 

Skattekonto -625 258 

Förutbetalda intäkter

Anslag till MinBaS II  Omr 1-3 2302 0

Anslag STEM, MinFo Administration 2300 0

0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -625 258 

Beräkning löneskatt

Årets kostnad konto 5062 218 785

Avgår sjukpension enlg SPP 0

Underlag för löneskatt 218 785

24,26% 53 069
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