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Inledning 

MinBaS-programmet är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan Sveriges Geologiska 
Undersökning- SGU, företag och organisationer inom delbranscherna industrimineral, 
bergmaterial (ballast) och natursten. 

Under åren 1999-2000 genomfördes en branschstudie under ledning av SGU, som resulterade 
i förslag till ett omfattande utvecklingsprogram. Programmet fick arbetsnamnet MinBaS -
Mineral-Ballast-Sten. 

SGU har nu regeringens uppdrag att under tre år bedriva ett utvecklingsprogram, vilket 
ingår i det nationella programmet för Innovation och kluster. 

MinBaS-programmet kräver ett nära samarbete mellan industrin och forskarsamhället, 
mellan producenter och kunder och med leverantörer av utrustning och tjänster 
samt myndigheter som verkar inom näringspolitiken. 

Programområden, budget och tider 

Programmet startade våren 2003 och beräknas pågå till mitten av år 2005 med en total budget 
av 30 miljoner kronor. Industrin ansvarar för projektens genomförande och finansierar 
programmet tillsammans med SGU, som bidrar med 15 miljoner kronor. 

För genomförandet bildades ett aktiebolag, MinBaS AB, som administrerar ekonomin. 
Bolaget ägs av nedanstående intressenter: 

~fJll(l~ 

iL:::A..i SVERIGES BERGMATERIALINDUSTRI 
<i SBMt~l Swedish Aggregates Producers Association 

;.;-¾1~'-'' 

MinBaS·innehåller fyra delområden: 

Minfo □B 

• Optimering av produktionsprocessen från täkt till färdig produkt 
• Användning av material från MinBaS-branschema 
• Utveckling av små och medelstora företag inom mineralindustrin 
• Stenindustrins projekt 

Dessutom finns medel avsatta för planering, uppföljning och redovisning av MinBaS. 
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Mål och förväntade resultat 

Det övergripande målet är att utveckla en resurssnål, långsiktigt hållbar produktion inom 
delbranscherna. Företagen förväntar sig också att programmet ska leda till ökad 
konkurrenskraft, bättre yttre miljö och arbetsmiljö samt ökat kunnande om produktionen och 
produkternas användning. 

I förarbetet till MinBaS betonades också samverkan med myndigheter, organisationer, 
högskolor, forskningsinstitut, kunder, andra utvecklingsprogram och närliggande branscher. 
Även internationella kontakter ingår i det tänkta programmet. 

Vissa projekt kommer att vara av begränsad omfattning och kan vara en första etapp för 
vidare forskning och utveckling. 
Andra projektarbeten bör kunna ge direkt tillämpning inom industrin. 

En viktig del av MinBaS är kunskapsförmedling. 
Förutom skrivna rapporter planeras MinBaS-dagar, där forskare, företagare, myndigheter 
och andra intressenter möts. 

Resultat hittills 

Under 2003 startades cirka 20 delprojekt. Detta har redan under året utmynnat i 
4 förstudier, 3 slutrapporter och 1 examensarbete. 
Dessutom finns 2 licentiatstuderande kopplade till MinBaS. 

Under december 2003 genomfördes den första MinBaS-dagen med cirka 80 deltagare. 

En fungerande organisation 

Samarbetet mellan delbranscherna är nu etablerat och man drar nytta av varandras 
erfarenheter. Även kontakterna mellan industrin och högskolorna är mycket positiv. 

Cirka 70 företag är representerade i styrgrupperna. 
Uppskattningsvis 150 personer är engagerade i projektarbetena. 
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Några exempel på projektarbeten 

• OPTIMAL KROSSNING OCH SIKTNING - program.verktyg för bättre styrning och 
kontroll. Här utvecklas modeller för hur en hel krossanläggning fungerar. Detta ska i 
framtiden användas för att styra produktionen till exakt de efterfrågade varorna och till 
en produktion med lägre energiförbrukning. 
Till modellen kopplas även möjligheter att studera ekonomiska utfallet. 
Tester sker mot verkliga anläggningar i drift. 
Arbetet drivs vid Chalmers. Industripartner är Sandvik, SBMI och SBUF. 
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• ÅTGÄRDER MOT DAMNING avser ett arbete, som studerar hur damm uppkommer 
och motåtgärder mot damm i produktionsanläggningar. 
Arbetet drivs som en fortsättning av ett pågående arbete hos MinFo med finansiering 
från Statens Energimyndighet. Ett flertal företag från mineral-och bergmaterialsidan 
ställer upp med provplatser och deltar i utredningsarbete. 

Ett av de praktiska försöken är inblandning av skumbildande medel i kross/sikt
station. Metoden motverkar dammbildning i kommande processteg. 
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• BALLASTMATERIAL I FRAMTIDENS BETONG 
Detta är ett relativt stort projekt med Cement-och Betonginstitutet som samordnare. 
Industrin representeras av bland annat filler-och cementtillverkare och av betong
tillverkare. 
Avsikten är att studera vilka egenskaper hos betongballasten, främst finpartiklarna, 
som är avgörande för hur betong beter sig i färskt och härdat tillstånd. 
Arbetet ansluter till andra pågående och avslutade projekt med alternativ ballast 
som ersättning för naturgrus. 

Detta är naturgrus. Hur ser framtidens betongballast ut? 

• HÖGREN GRAFIT 

Här testas olika reningsmetoder för att framställa högren grafit. 
Arbetet ska resultera i en processmodell, som anger vilken metod som behövs 
för att uppnå tillräcklig renhet. 
Woxna Graphite AB är projektledare för detta mycket intressanta arbete. 
Högren grafit ingår i framtidens högeffektsbatterier och bränsleceller och man 
samarbetar med ledande aktörer inom grafitområdet. 

Lithiun1 in graphite 

Polymer electrofyte 

Lithium-manganese 
oxide 

Aluminium 
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• NATURSTEN - TILLVÄXT GENOM TYDLIG TEKNISK 
ANV ÄNDARINFORMATION 
"Det ska vara lätt att föreskriva natursten på rätt sätt". 
Naturstensindustrin driver ett flertal delprojekt, där redovisningarna riktar sig mot 
föreskrivande led inom bygg- och anläggningsverksamheten. 
Bland annat kommer en handbok med applikationsbeskrivningar för natursten. Denna 
skall bli ett verktyg för arkitekter och konstruktörer att föreskriva rätt sten på rätt plats. 
Den skall också ge entreprenörer anvisningar för korrekt montering, samt kunna 
användas i högskoleutbildningen. 
Handboken kommer att bestå avföljande avsnitt: Allmänt, Stenkartotek, Inomhus, 
Fasader, Anläggning, Restaurering, Gravvårdar, Skötselinstruktion samt Begrepp och 
toleranser. Den kommer att finnas tillgänglig som trycksak (två A4 pärmar), men vissa 
delar kommer också att finnas i någon digital form. För att reda ut vissa tekniska 
frågeställningar görs vissa tekniska undersökningar och utredningar. 
Ett annat projekt är provning av flertalet svenska stensorter, ett 70 -tal, hos SP enligt 
den nya europastandarden. Varje stensort provas på ett tio-tal olika egenskaper. 

Så här ser det ut vid brottet 

Och detta färdiga stengolv ska vi sälja! 

Framtiden 

Djupare kunskaper inom MinBaS-området ger resultat i form av 
-kvalitetstänkande och framställning av rätt produkter 
-goda miljöeffekter 
-förbättrad ekonomi för näringslivet 
-bättre samhällsekonomisk användning av våra resurser 
-möjligheter till internationellt utbyte av erfarenheter 
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Då är det viktigt att hålla en kontinuerlig utveckling igång så att kunskaper behålls samlade 
och så att duktiga (yngre) personer väljer att arbeta inom MinBaS-branscherna. 

Det är därför en nyckelfråga att finna ett sätt att fortsätta arbetet efter slutdatumet 2005-06-30. 
Här kan finnas fler samarbetspartners med liknande intressen. 
Men här behövs också ~n stabil finansiering, som garanterar ett längre oavbrutet arbete. 

2003-12-08 PM 
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