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Planering av framtida MinBaS program

Vi behåller i planeringen våra programområden  med 

mindre kompletteringar:

1. Produktion

2. Produkter

3. Miljö och samhällsrelaterade frågor

4. Naturstensindustrins projekt

5. Planering, uppföljning, spridning



Projektprioritering från företagen
Enkät maj-juni 2009



Enkäterna  i industrin säger 

• Som tidigare med ett antal programområden 

• Samma samarbetspartner, kompletteringar 

• Ca 4-5 år, ca 6 Mkr/år, 

• Prioriterade projekt finns från delbranscherna 

• Önskemål: ökad teknikspridning, demos, fler  

forskargrupper/experter

• Mycket  är ”more of the same” vad avser inriktning 

viss betoning på energi och hållbar utveckling



• MinBaS 2003-2005
Kort programtid – förstudier – nätverksbyggande

• MinBaS II 2007-2010
Stort antal projekt – stort resultatmaterial – miljöinriktning

• MinBaS X  2011-2014
Fortsatt FoU inom prioriterade områden
Projektresultat till användning, demo-projekt
Miljö-och samhällsinriktning (område 3)

Utvärderingen/Hearingdagen säger 
• Undvik att framställa det som  ”more of the same”  

• Lyft fram samhällsnyttan 

• Byggande av innovationssystem 

• Demo projekt för att öka implementering

• Analysera vilka effekter som förväntas – också fr statens sida

• Presentera en Vision för programmet 

• Internationalisering

• Nytt namn - inte MinBaS III





Visionen

Vi har redan en sådan!



”De svenska metallurgi-och bergnäringarna leder den internationella

utvecklingen inom strategiskt utvalda segment.

Spjutspetsteknologi, högt förädlade produkter och hållbar resurs-

användning  karaktäriserar hela värdekedjan från naturresurser till kund.

Detta ger god internationell konkurrenskraft som bidrar till välståndet 

i vårt land.”

Vision Branschsamtal Metallurgi och Bergnäringar 2005



Visionen är att svensk bergmaterial-, 

mineral- och stenindustri om 10 år ska 

anges som det bästa exemplet på hållbar 

produktion och användning av landets 

råvarutillgångar

Vi arbetar för en hållbar produktion och användning 

av Sveriges tillgångar av berg till nytta för både

industrin och samhället. Våra grundpelare är:
-Miljö

-Ekonomi

-Människor

Utvecklingen ska mätas och redovisas.

Industrimineral Bergmaterial Natursten

c/o MinBaS



MinBaS Innovation

MinBaS III
InnoMin



Disposition MinBaS Innovation
programskrift

•Omslagssida med vision och en bild
•Sammanfattning
•Bakgrundsinformation inkl MinBaS I-II, landets råvaruresurser mm
•Behov – industri och samhälle
•Effekter
•Vision
•Strategi och handlingsplan
-Hållbar utveckling
-Innovativa industrigrenar
-Kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning
-Internationalisering
-Programförslag – programområden
-Projektexempel
•Budget
•Tidplan
•Deltagare och organisation 2009-11-03 PM


