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Trevlig fortsättning på sommaren; Solen kanske kommer nu!
Bo Svahn, Marianne Thomaeus
Kontoret kommer att vara obemannat tisdagen 27 juli tom 6 augusti.
MinFos nyhetsblad utkommer 2 ggr/år, i juli och december. Detta julinummer informerar om FoU-relaterade
aktiviteter under första halvåret 2004 som berör mineralindustrin mer allmänt. Läs gärna hemsidehänvisningarna som
ges; de orienterar om vad som pågår. Resultat från pågående MinFo-program har redovisats via utkomna rapporter
och protokoll till medlemmar och intressenter. Några MinFo specifika notiser finns dock med.

MinFos stämma 2004 –
Nya medlemmar i styrelsen

Planering av fortsatt verksamhet
MinBaS och STEM-projektpaket pågår!

Den 25 mars genomfördes MinFos årsstämma 2004.
Vid stämman valdes följande styrelse med mandat
fram till stämman 2005:

MinBaS II program

Ordförande Bo Svahn, MinFo - omval
Vice ordf. Paul Hammergren, Tricorona AB - omval
Bo Ahlkvist, Cementa AB – nyval
Mattias Bäckström, Björka Mineral AB – nyval
Per Hedvall, Sandvik Rock Processing - nyval
Kurt
Johansson,
Sveriges
Stenindustriförbund/
Stenindustrins Forskningsinstitut AB - omval
Christer Sundström, Nordkalk AB - omval
Magnus Öman, SMA Svenska Mineral AB - omval
Adjungerad Marianne Thomaeus, MinFo

Byte av kontorslokal senareläggs

MinFo har tidigare under våren i olika sammanhang
informerat om att vi planerat byta kontorslokal.
Syftet är att finna en ny placering för MinFos kansli,
gärna i närheten av organisationer med likartad
verksamhet och med vilka vi redan idag samarbetar.
Avsikten var tidigare att lämna kontoret i Näringslivets
Hus redan 1 oktober i år. Under våren har
diskussioner förts med tänkbara nya hyresvärdar, men
det har nu visat sig att det krävs mer tid att fullfölja
arbetet med att finna en lämplig lokalisering.
MinFo har därför förlängt sitt nuvarande hyreskontrakt
inom Näringslivets Hus med 6 månader fram till 31
mars 2005 och stannar kvar i nuvarande kontor på
Storgatan 19 till dess.
Saxat ur tidningen STEN nr 2, juni 2004
Stenindustrins årsmöte i Bohuslän
Vid årsmötet utdelades Sveriges Stenindustris
förtjänstmedalj för första gången till en kvinna,
Marianne Thomaeus, forskningsdirektör i MinFo

för

De områdesansvariga inom nuvarande MinBaSprogrammet har under våren lagt ned ett stort arbete
för att tillsammans med styrgrupperna utarbeta en
programstruktur
med
programområden
och
ramprojekt till ett kommande MinBaS II program.
Pågående MinBaS-program avslutas 30 juni 2005.
Projektförslagen till MinBaS II programmet har
upprättats på basis av arbeten inom pågående
projekt, inkomna nya förslag och ett urval av
projektprioriteringar som genomfördes i samband med
den stora MinBaS-studien år 2000. Förslagen är
insorterade i följande grupper:
I. Geologi/prospektering/undersökningar,
II Produktion, III Produktutveckling och IV Planering,
teknikbevakning och tekniköverföring.
Under juni månad har en enkät gått ut till industrin.
Företagen
inom
MinBaS
skall
prioritera
projektförslagen och ange var de har möjlighet att
bidra med egna insatser. Enkätsvaren bearbetas
slutligen
under
augusti.
Planen
är
att
ett
programförslag
skall
sändas
till
SGU
och
departementet under september. SGU har under juni
fått information om planeringsarbetet med MinBaS II
programmet inkluderande den preliminära projektlista
som framtagits.

STEM
Utvärdering
av
projektpaket under hösten!

pågående

MinFos styrgrupp Processteknik har under våren
startat med att planera för en fortsättning av det
pågående projektpaketet Energieffektiv framställning
av industrimineral 2002-2004, som bedrivs med stöd
av Statens Energimyndighet - STEM. En del av det
pågående
utvecklingsarbetet
behöver
fortsatta
insatser och det har framkommit nya intressanta
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projektförslag. Det nu pågående projektarbetet skall
slutrapporteras vid utgången av första kvartalet 2005.

Konferenser och möten

MinFo besökte under mars Energimyndigheten och
presenterade önskemålen om en fortsättning av
nuvarande
projektpaketet.
Därefter
har
Energimyndigheten beslutat att utvärdera MinFos
pågående projektpaket redan under hösten 2004.

INTERNT MinFo/MinBaS-möten hösten 2004
27 september, Styrelsemöte MinBaS AB
28 september, Styrgruppsmöte MinBaS område 3
30 september, Styrgruppsmöte MinFo Processt.
13 oktober, Styrgruppsmöte MinBaS område 1
14 oktober, Styrgruppsmöte MinBaS område 2
19 oktober, Styrelsemöte MinFo

Syftet är bl.a. att skapa underlag för myndigheten att
bedöma förslagen till fortsätta projektarbeten som rör
energibesparing inom mineralindustrin. Utvärderingen
skall utföras av konsultfirman Energia AB som anlitats
av myndigheten. Den startar 16 augusti och beräknas
bli klar under oktober 2004.
Energimyndigheten
genomför
regelbundet
utvärderingar av program som bedrivits med deras
stöd före nya ansökningar beviljas. Ett antal
programutvärderingar finns presenterade på STEMs
hemsida www.stem.se under flik Forskning. Bl.a. finns
att läsa de utvärderingar som gjorts av program inom
Jernkontoret och Sv. Gjuteriföreningen.
BERGSAM
Inom ramen för BERGSAM-samarbetet har under
vårens möten avhandlats gemensamma forsknings- o
utbildningsfrågor.
Utbildning – Tillväxtdelegationen involverad
Näringsdepartementet/Tillväxtdelegationen har låtit
inventera
kompetensbehovet
inom
branscherna
Gruvindustri,
Industrimineral,
Bergmaterial,
Stenindustri. Studien avser nuläge och framtida
kompetensbehov i de nämnda delbranscherna och
bygger på intervjuer med branschföreträdare och
andra
intressenter.
Den
finns
att
läsa
på
www.sou.gov.se/tillvaxt
under
fliken
Rapporter.
Mineral slutrapport . Ett uppföljande möte anordnades
i juni av Bergsam med Tillväxtdelegationen och
utredarna
där
utbildningsfrågor
och
Tillväxtdelegationens
rapport
om
framtida
utbildningsbehov i gruv och MinBaS-branscherna
diskuterades
vidare.
Tillväxtdelegationen
för
Västmanland, Värmland och Dalarna har också i
samarbete med Norbergs kommun den 19 april
arrangerat ett seminarium där mineralindustrins
betydelse i den regionala utvecklingen diskuterats.
MinBaS ordförande Kurt Beckius ledde seminariet och
ett flertal branschföreträdare från gruv- och
mineralindustrin deltog med presentationer.
Forskning - Samarbeten
Gruvindustrins organisationer via Georange arbetar
med stöd av Vinnova med planering av framtida
forskningsprogram och branschutvecklingsfrågor. Den
11 maj anordnade Inlandsdelegationen, SveMin och
Georange en mineral- och gruvkonferens på Arlanda
Sky City. Flera tunga namn från regeringen,
riksdagen, departement, myndigheter, länsstyrelser
och kommuner deltog. Presentationer från seminariet
finns på Georange hemsida www.georange.nu .
MinBaS styrelse har utsett tre representanter, Per
Murén, SBMI/NCC, Bo Svahn, MinFo och Kurt
Johanson, SSF att ingå i en informell samarbetsgrupp
med gruvindustrin för att diskutera förslag till framtida
forskningsstrukturer och program inom gruv- och
mineralbranscherna. Detta arbete fortsätter parallellt
med de interna planeringsarbetena av MinBaS II
programmet och gruvindustrins Georange studie.

MinBaS-dagen 2004, notera 3 december !
Plats NCC:s kontor, Solna.
Program kommer under hösten! -

Konferens i Mineralteknik 2005
Boka in 8-9 februari i Luleå!

Inbjudan och Call for Papers finns framme!
För mer info se www.km.luth.se.
Under juli har en CD med föredragen från
Konferensen 3-4 febr, 2004 distribuerats från MinFo!

2004
Sept
2-4
7-9
8-10
13-15
15-17
26-29
Oktober
5-7
November
8-10
18 nov
December
3

13th Extractive Industry Geological
Conference, Leeds, UK
www.eigconference.org
Naturstein- Forum, Ulm, Tyskland
www.bv-naturstein.org
Nordiska
Ballastforskardagarna,
Tammerfors, Finland
Georange Meeting 2004, Arvidsjaur
Functional fillers in Plastics 2004,
Hamburg, Tyskland
www.intertechusa.com/fillers.htm
REWAS 2004, Madrid, Spanien, Global
symp on Recycling
Int Mineral Proc. Congress, Izmir,
Turkiet
Svemins Miljökonferens, Kiruna
IM
Forum&
Dinner,
Amsterdam,
Holland, www.indmin.com
MinBaS dagen, Stockholm

2005

Februari
8-9
Mars
17
Juni
13-15
16-17

Konferens i Mineralteknik, Luleå,
www.km.luth.se
CBIs Informationsdag 2005,
Stockholm, www.cbi.se
Processing & Disposal of Minerals Ind
Wastes 05, Falmouth , UK
Processing of industrial minerals,
Falmouth , UK, www.min-eng.com

MinFo
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Box 5501, 114 85 Stockholm
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