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Årsrapport 2008 

Sammanfattning 
 
Programarbete 

Ekonomi Under 2008 har arbetet fortsatt i det 
stora antalet projekt, ett 40-tal, som 
beviljats medel inom programmet.  

MinBaS II programmet startade den 15 juni 2007. 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 I område 1 Process- och produkt-

utveckling har 4 nya projekt 
beviljats medel under året och 2 
förstudier har avslutats. Vid årets 
slut pågår 10 projekt och en 
förstudie.  

kostnaden för programmet per 31 december 2008 var totalt 33 Mkr. 
Industrins engagemang i arbetet har varit omfattande och de har bidragit med 
22,5 Mkr eller 68,1 %.  
 
Den totala omfattningen för programmet 2007-2010 har med under 2007-
2008 beviljade projekt ökats i förhållande till ursprunglig plan.  I område 2 Produktutveckling har 4 

nya projekt startats under året, och 
nu pågår 12 projekt.  
Inom område 3 Miljö och hållbar utveckling har 1 nytt projekt beviljats medel under året, 2 projekt pågår och 
5 delprojekt är under detaljplanering.  
I område 4 Applikationsutveckling/stenindustrin pågår 12 projekt och ytterligare ett antal startas 2009.  
 
Effektiv produktion av bergmaterial och industrimineral – Simulering och kontroll 
Projektarbetet inom Område 1 Produktions och processteknik 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 producenterna av bergmaterial och 
industrimineral och potential finns för utveckling av nya produkter i form av ny utrustning eller 
produktionsstyrningsverktyg. 
 
- Inom delområdet Undersökningsmetoder pågår två projekt; en studie, som leds av North Cape Minerals AS, 
rör MWD-teknikens möjligheter att användas som karakteriserings- och kvalitetsmetod i mineralindustrin; en 
annan, som drivs av CBI Betonginstitutet, Borås rör mikrosprickbildningen under hela 
fragmenteringsprocessen och dess inverkan på ballastprodukternas kvalitet.  
 
-Inom delområdet Bergteknik pågår 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.  
 
-Inom delområdet Mineralteknik har prioriterats projekt mot nya torra, energieffektivare tekniker för finmalning 
och klassering. Två förstudier har avslutats under året, vilka resulterat i ett nytt 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 försenats. 
 
 - 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. 
 
 - 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 nystartat projekt drivs vid LTU, Systemteknik för att utveckla on -line kontroll av storleksfördelningen av 
krossat material direkt på band. Testutrustning, en ny 3D bildanalysmetod, finns installerad i en 
kalkstenanläggning, där metoden skall utvärderas.  
 
- Interna transporter är ett delområde av betydelse för effektiviseringen av produktionen, då 
materialhanteringen är mycket energikrävande. En förstudie har genomförts under ledning av Sandvik M&C 
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för att finna lämpliga verktyg att simulera och optimera det interna materialtransportarbetet i täkterna. 
Förstudien avrapporteras under början av 2009.   
 
Nya produkter och användningsområden - SMF 
Inom Område 2 Produktutveckling är de startade projekten starkt riktade mot utveckling av innovativa 
produkter och att finna nya användningsområden för såväl jungfruliga material som restmaterial. 
 
 - 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 innovations- 
som miljöaspekter. Mineraliska filter 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 (slagger). 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 i betongindustrin. Tre projekt har startats inom detta delområde.  Ett gäller 
utveckling av modeller för att studera krympning och drivs vid LTU, det andra, som drivs vid Cementa AB rör 
studier av frostbeständighet hos betong baserad på krossgrus. Det tredje som innefattar studier av alkalikisel 
reaktioner leds av CBI Betonginstitutet, Stockholm.. 
 
 - Inom delområdet Utveckling av industrimineralbaserade 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.  
 
Under året har också 1 projekt och 2 förstudier, som finansierats helt av industrin via MinFo, avrapporterats 
inom detta delområde. Projektet rör medverkan i Värmeforsks Askprogram, där användningen av mineraliska 
restprodukter studeras inom ett antal områden. De två förstudierna ar berört CO2 problematiken och främst 
riktats mot cement- och kalkindustrin. En studie rör möjliga CO2 geologiska lagringsplatser i Östersjön och 
den andra implementeringen av EUs direktiv kring CCS (Carbon Capture and Storage) i svensk lagstiftning. 
Medel har under året reserverats för att genomföra en förstudie inom Partikelteknologi riktat mot 
upparbetningsteknik för att kunna finna ny 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 försenats.  
 
 -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. Arbetet , som leds från SBMI, har fördröjts, pga av förseningar på Europa-nivå. 
 
Miljöpåverkan – Best Practice/Efterbehandling - Hållbar utveckling  
Område 3 Miljöpåverkan - hållbar utveckling samlar alla MinBaS-branscher kring frågeställningarna kring 
riktvärdesangivelserna för miljöpåverkande parametrar vid tillståndsprövningar, önskemålen om 
harmoniserade riktlinjer i alla delar av landet vid tillståndsbedömningar och relevanta riktlinjer för 
efterbehandlingsåtgärder, oron över tillgången till framtida fyndigheter, arbetsmiljö mm. 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 området Miljöpåverkan från anläggningar har under året färdigställts en state-of the art studie av 
anlitad konsult inom NCC Teknik. Resultatet är att områdena Buller och Vibrationer-Luftstötvåg valts ut som 
prioriterade för fortsatt arbete. Ett nytt delprojekt, som leds från SBMI, rör framtagande av en skrift, där det 
skall framgå vilka krav som bör ställas på en komplett täktansökan. Tanken är att via utbildning sprida 
kunskapen till nytillträdande MPD-ordförande, täkthandläggare och kommunala handläggare vid 
planeringskontor och miljö- och hälsoskyddskontor. 
Detaljplaneringsarbete pågår för framtagande av s.k. "informationsskrift” inom området Arbetsmiljö, särskilt 
riktad mot åtgärder mot respirabel silika.  
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 - Inom projektet Efterbehandling pågår insamling av underlag för en digital Best Practice Guide med 
lämpliga tekniker som skall kunna användas av företag och myndigheter. Projektförslag bearbetas, som rör 
karakterisering av MinBaS-branschernas avfall, med hänsyn tagen till implementeringen av det nya 
gruvavfallsdirektivet 2008.  
 
 - Ett mindre projekt planeras för att ta fram Sustainable Development Indicators, som är anpassade för 
MinBaS-branschernas företag, och implementera dessa.   
 
Stenindustrin - Applikations- & marknadsutveckling för SMF,  
Satsningar på utbildningsområdet 
Område 4 Applikationsutveckling 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 informationsverktyg 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 sammanställningar 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 Europastandarder 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 verksamheten med 
föreläsningar och workshops samt studiebesök i stenindustrin är en viktig del i projektarbetet. Under året har 
flera föreläsningspass genomförts vid bl.a SLU och samverkan skett med Chalmers samt LTH. Under året 
har en ansökan inlämnats om en adjungerad professur i natursten. Ett lyckat projektresultat är att beslut 
kommit i januari 2009 att Kurt Johansson, SSF/SFI AB utsetts till adjungerad professor i Natursten som bygg- 
och anläggningsmaterial vid området Landskapsutveckling vid SLU; Alnarp. 
 
Område 5 Programadministration, planering och ledning samt tekniköverföring och 
implementering. Under året har stora insatser gjorts för planering, styrning och administration av 
projektverksamheten inom programområdena. Speciella insatser har gjorts för att stärka projektarbetet 
genom kontant medfinansiering till stöd för doktrandprojekt vid universitet och högskolor Ansökningar har 
gjorts till industrin närstående stiftelser.  Samarbetet på EU-nivå har utvecklats med engagemang från 
MinBaS inom den Europeiska teknikplattformen ETP SMR. Inom stenindustrin har EU-samarbetet stärkts 
inom branschorganisationen EUROROC och via deltagande i EU-projekt.  
 
En omfattande teknikspridning har skett under året. Information om MinBaS-programmet har skett via 
tidningsartiklar i fackpress och genom muntliga presentationer vid branschsammankomster.  Ett stort antal 
protokoll med lägesrapporter har distribuerats. Projektblad, en Power Point presentation samt en egen 
hemsida har lagts ut på Internet. Årets MinBaS-dag, genomfördes den 11 december i samverkan med 
Bergsskolan i Filipstad, med ett stort antal deltagare.   
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Utkomna rapporter 2007 
MinBaS II Område 5 
MinBaS II – Ansökan till SGU inkluderande Programplan för utvecklingsprogrammet MinBaS II 2007 – 2010, 
juni 2007  
Rapport nr 5.1.1 Reserapport, Hillhead 2007 – International Quarrying & Recycling Show, P Murén, NCC 
Roads, aug 2007 
Preliminär Årsrapport  2007 SGU Dnr 0-868/2007 Utvecklingsprogrammet MinBaS II, 2007-12-01, MinBaS AB 
MinBaS II Område 1 
Rapport nr 1.3.3:1 MinFo Projekt P2006-2 Studie av ny teknik för klassering och separation av fina partiklar, 
Eric Forssberg, MISEC AB, aug. 2007 
Projekt nr 1.5.1 Realtidsoptimering av krossanläggningar 
Årsrapport 2006 för doktorandprojektet Realtidsoptimering av krossanläggningar, MinFo projekt nr P2005-1/ 
SBUF forskningsprojekt nummer 11753, Erik Hulthén, doktorand, Magnus Evertsson, projektledare , Chalmers 
tekniska högskola, Göteborg. 
Ansökan 2007 för doktorandprojektet Realtidsoptimering av krossanläggningar, MinFo projekt nr P2005-1/ 
SBUF forskningsprojekt nummer 11753, Erik Hulthén, doktorand, Magnus Evertsson, projektledare , Chalmers 
tekniska högskola, Göteborg. 
Projekt nr 1.5.2 Optimal fragmentering vid krossning 
Årsrapport 2006 för projekt Optimal fragmentering, Elisabeth Lee, Krossgruppen (CRPR), Tillämpad mekanik, 
Chalmers tekniska högskola, Göteborg 
Ansökan 2007 inkl Projektbeskrivning för doktorandprojekt Optimal fragmentering, Magnus Evertsson, docent,  
Elisabeth Lee, civ.ing. , Chalmers tekniska högskola, Göteborg. 
 
Utkomna rapporter 2008  
MinBaS område 1/ MinFo Processteknik 
MinBaS projekt 1.3.2 Energieffektiv finmalning – Sicomanttekniken Förstudie 
MinBaS-rapport nr 1.3:02 Förstudie – Slutrapport Energieffektiv finmalning – Sicomanttekniken, Eric Forssberg, 
Misec AB 
MinBaS projekt 1.3.3 Klassering och separation av fina partiklar Förstudie 
MinBaS-rapport nr 1.3:01 Förstudie – Slutrapport Klassering och separation av fina partiklar, Eric Forssberg, Misec 
AB 
MinBaS proj 1.5.1/MinFo Projekt 2005-1 Realtidsoptimering av krossanläggningar 
Slutrapport fas I doktorandprojektet Realtidsoptimering av krossanläggningar, MinFo projekt nr P2005-1/ SBUF 
forskningsprojekt nummer 11753, Erik Hulthén, doktorand, Magnus Evertsson, projektledare , Chalmers tekniska 
högskola, Göteborg. 
AnsökanFas II 2008 för doktorandprojektet Realtidsoptimering av krossanläggningar, MinBas projekt nr 1.5.1 Erik 
Hulthén, doktorand, Magnus Evertsson, projektledare , Chalmers tekniska högskola, Göteborg. 
MinBaS projekt 1.5.2/MinFo Projekt 2005-2 Optimal fragmentering vid krossning 
Årsrapport 2007 för projekt Optimal fragmentering, Elisabeth Lee, Krossgruppen (CRPR), Tillämpad mekanik, 
Chalmers tekniska högskola, Göteborg 
Ansökan 2008 för doktorandprojekt Optimal fragmentering, Magnus Evertsson, docent, Elisabeth Lee, civ.ing. , 
Chalmers tekniska högskola, Göteborg. 
MinBaS projekt 1.6.1/Interna transporter i täkter 
MinBaS rapport  nr 1.6.1 Energiåtgång och Kostnad för Interna Transporter, Marcus Kjellgren och Markus Klasson, 
Linköpings Universitet, Per Svedensten, Sandvik M&C, November 2008 
MinBaS II Område 3 
MinBaS projekt 3.1a Miljöpåverkan från anläggningar - Förprojekt 
MinBaS rapport nr 3.1:01 Förstudie Miljöpåverkan från anläggningar, Monika Kontturi, NCC Contruction Sverige AB, 
Styrgruppen MinBaS II område 3.  
MinBaS II Område 5 
Årsrapport 2007 SGU Dnr 0-868/2007 Utvecklingsprogrammet MinBaS II, 2007-12-31, MinBaS AB 
Lägesrapport SGU Dnr 0-868/2007 Utvecklingsprogrammet MinBaS II, 2008-06-30, MinBaS AB 
Preliminär Årsrapport 2008, SGU Dnr 0-868/2007 Utvecklingsprogrammet MinBaS II, 2008-12-01, MinBaS AB 
Kortversion av Årsrapport 2007 MinBaS II - programmet 
MinBaS II programmet - Informationsblad + projektblad 
CD skiva Dokumentation från MinBaS-dagen 2007, MinBaS AB 
CD-skiva Rapporter MinBas II programmet 2007-2008( under produktion) 
 
Lägesrapporter från pågående projekt ingår som bilagor till styrgruppsprotokollen, Artiklar och konferensbidrag har 

 
publicerats från enskilda projekt. 
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Deltagande företag och organisationer december 2008 
Närmare 50 talet företag deltar  i samarbete med universitet/högskolor, branschinstitut och -organisationer, 
varav småföretag från stenindustrin utgjort ett 20-tal. Deltagande företag är verksamma dels inom 
bergmaterial, industrimineral- och naturstensbranscherna, dels är de leverantörer och kunder till dessa. 
Sammanlagt är minst 150-talet personer engagerade i programarbetet. Även ett antal kommuner, 
länsstyrelser och statliga institutioner har involverats i samband med regionala kontakter 
 
 

MinBaS II programmet - Organisation Aros Mineral AB  
Bergsskolan För programmets övergripande ledning och styrning  
Betongindustri AB svarar MinBaS AB: s styrelse, som också utgör styrgrupp  
Bioptech AB för område 5. För den dagliga uppföljningen ansvarar en  
Björka Mineral AB/Omya AB arbetsgrupp ur styrelsen och utsedd programkoordinator.  
Bohusläns Kooperativa Stenindustri AB Utsedda ansvariga områdeskanslier övervakar  
CBI Betonginstitutet AB, (SP) Borås styrgruppernas arbete. MinFo är ansvarigt kansli för  
CBI Betonginstitutet AB, Stockholm område 1,2 och 3, SFI AB för område 4.   Cementa AB För de fyra tekniska programområdena har tillsatts  Chalmers tekniska högskola, Inst. f Produkt och 
Produktionsutveckling 

styrgrupper med en ordförande som representerar 
 industrin. Styrgrupperna planerar och följer upp 

Emmaboda Granit AB projektarbetet och ansvarar för att inom ramen för tilldelad  Hallinden Granit AB budget för programområdet besluta om medelstilldelning 
 KTH, Mark& Vattenteknik till enskilda projekt. Styrgruppernas ledamöter är personer 

Metso Minerals(Sala)AB från deltagande företag och adjungerade experter från  Misec AB SGU och forskningsorganisationer.   NCC Roads AB, Öst  
NCC Roads, Väst  MinBaS AB:s Styrelse 2008 NCC Teknik AB 

Per Murén, NCC Roads, ordf.  Nordkalk AB 
Per Hedvall, Sandvik Mining & Construction AB  Nordkalk AB, Storugns 
Kurt Johansson, SSF/SFI AB Nordkalk Abp,Pargas  Jimmy Söderlind, Citysten Nordkalk Köping 
Bo Svahn, MinFo, vice ordförande  North Cape Minerals AS 
Pär Åström, Sand& Grus AB Jehander Orica  Suppleanter

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sand & Grus AB Jehanders    
Björn Strokrik, SBMI Sandvik Mining & Construction 
Paul Hammergren, Tricorona AB SBUF 
Agne Nilson, Bohusläns Kooperativa Stenindustri SBMI 
AdjungeradSMA Mineral AB   
Mattias Bäckström, Björka Mineral AB, ordf MinFo SKANSKA 
Styrgruppsordförande SSAB Merox AB 
Område 1 Produktions/Processutveckling  Stenindind. Forskningsinst. AB   
Ordförande Lars Sunnebo, Nordkalk AB Sv. Vanadin AB 
Område 2 Produktutveckling SWEBREC 
Ordförande Olov Sabel & Niklas Skoog,  Swerock AB 
Sand & Grus AB Jehander Deltagare i område 4 
Område 3 Miljö/Hållbar utveckling Bohusläns Koop. Stenindustri 
Ordförande Jan Bida, Sveriges Bergmaterialindustri Borghamns Natursten 
Område 4 Applikationsutveckling – Stenindustrin Borghamns Stenförädling  
Kurt Johansson, Stenindustrins Forskningsinstitut AB Emmaboda Granit AB 
Programområde 5 Planering, programadministration, Göinge Utbildningscenter 
teknikspridning och implementering Jananders Consulting 
Per Murén, NCC Roads AB Lennart Selrot Marknadskonsult 
 Marmor&Granit AB 
Kansli &Programkoordinator Naturstenskompaniet 
Marianne Thomaeus, MinFo SFI AB 

Sjöstöms Stenförädling AB 
SLU 
CBI Betonginsitutet AB, (SP) Borås 
Stenmontering Hässleholm 
Stenrådgivning 
Stenutveckling Nordiska AB 
Thorsbergs Stenhuggeri AB 
Trio tensid AB 
Zaar Granit AB 
Övriga 
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PROGRAMOMRÅDE 1 PRODUKTIONS- OCH 
PROCESSUTVECKLING 
1.1 Nya förundersökningsmetoder, material-
karakterisering och täktplanering 
• Markradar som prospekteringsverktyg inom 

MinBaS-området 
• Utveckling av MWD-tekniken  
• Karaktärisering av mikrosprickor orsakade av 
 fragmenteringsprocesser   
• Inventering av täktplaneringsverktyg   
1.2 Bergteknik-Brytning 
• Optimal fragmentering vid sprängning – del II 
• Icke explosiva metoder 
1.3 Mineralteknik 
• Processteknisk utveckling för exploatering av 
 vanadinfyndigheten Sumåssjön 
 Energieffektiv finmalning – Sicomanttekniken  
 Förstudie Avslutad 
• Klassering och separation av fina partiklar  
 Förstudie avslutad 
• Aigrinder-Tornado-Malning av hyttslam  
• Luftklassering av industrimineral 
1.4 Krossat material i framtida betong 
• Krossteknik för produktion av fina 
 ballastfraktioner till betong 
• Klassering av fina bergmaterialfraktioner (<4 
 mm) för betong 
1.5 Modellering, optimering av produktionsprocessen 
• Realtidsoptimering av krossanläggningar 
• Optimal fragmentering genom krossning 
• Bildanalys - Fragmentation measurement of 
 bulk materials on conveyors using 3D vision 
1.6 Transporter och logistik 
• Energiåtgång & kostnad för Interna transporter 
 i täkter Förstudie avslutad 
 
PROGRAMOMRÅDE 2 PRODUKTUTVECKLING 
2.1 Nya användningsområden för MinBaS   
branschernas material 
• Värmeforsks Askprogram 2006-2008Avslutat 
• Deponibyggande   
• Småskaliga lösningar för avloppsrening med 
 mineralbaserade filtermaterial   
• Fastläggning av CO2 med mineral- Förstudie 
 Lagring Avslutad   
• Fastläggning av CO2 med mineral- Förstudie 
 CSS-direktivet Avslutad   
• Dränerande markstensbeläggningar för 
 förbättrad miljö 
• Krympning hos betong med krossad ballast   
• Frostbeständighet hos betong med krossand  
• Skadlig alkalisilikareaktion och påverkan på 
 betongporlösningarnas  sammansättning vid 
 användande av krossad ballast  
  

 
 
 

MinBaS II    PROJEKT INOM MinBaS II 
Mineral•Ballast• Sten 

2.2 Utveckling av industrimineralbaserade produkter 
Partikelteknologi- Utveckling av sep.metoder för 
restmaterial 
Aktivt filler till asfaltbeläggningar    
2.3 Europastandardisering 

• EU-standard. av ballastprodukter–
Implementering efter 5års översyn av 
produktstandarder   

• EU-standard av ballastprodukter –Farliga 
ämnen – Bevakning och Implementering 

 
PROGRAMOMRÅDE 3 MILJÖ- HÅLLBAR 
UTVECKLING 
3.1a Miljöpåverkan från anläggningar  
• Krav på Täktansökan   
3.1b Arbetsmiljö  
3.2 Efterbehandling 

• Efterbehandling – Materialkarakterisering 
•  Efterbehandling - Best Practice 

3.3 Sustainable Development Indicators (SDI) 
 
PROGRAMOMRÅDE 4 
APPLIKATIONSUTVECKLING – 
STENINDUSTRIN 
4.1 Natursten & industrimineral inom Sveaskogs 
marker i s:a Sverige 
4.2 Tekniköverföring till föreskrivande led 
4.3 Avjämningsmassor, fästmassor, för vissa kritiska 
applikationer 
4.4 Applikationsteknik: Stenhandboken. 
• Stenhandboken Allmänt 
• Stenhandboken Terminologi och Toleranser 
• Stenhandboken Fasader 
• Stenhandboken Rengöring Utomhus 
4.5 Naturstens tekniska egenskapers betydelse för 
olika applikationer 
• Fogar i markbeläggningar 
4.6 Mallar för egenkontroll Material resp.utförande 
4.7 Goda exempel med natursten inom arkitekturen 
4.8 Prisvärda konstruktioner med natursten 
4.9 Naturstensmurar i det offentliga rummet 
4.10 Internat. harmonisering av standarder & krav, 
bl.a TK 508 
4.11 STENAKADEMIEN 
  
PROGRAMOMRÅDE 5: PLANERING, PROGRAM 
ADM., TEKNIKSPRIDNING, IMPLEMENTERING 
 
 
Daterad 2008-12-31 
Normal stil, beslutade eller projekt under planering., 
startat 
Kursiv stil, ej påbörjade 
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