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MinBaS MinBaS Innovation - VINNOVA
Mineral•Ballast•Sten

 Programbudget ca 52 MSEK, varav VINNOVA 26 MSEK
 Tidplan Nov 2013 – Juni 2017p
 Programmet baseras på Strategisk FoI Agenda - MinBaS

Innovation
 Programmet skall drivas av MinBaS i samarbete med 

VINNOVA:  
 MinFo Föreningen Mineralteknisk Forskning MinFo - Föreningen Mineralteknisk Forskning, 
 SBMI - Sveriges Bergmaterialindustri 
 SFI AB - Stenindustrins Forskningsinstitut ABg





I MinBaS Innovation AGENDA beskrivs de viktigaste utmaningarna och behoven 
för att nå en hållbar utveckling och där finns följande områden som prioriterats i 
detta program.p g

• Säkrade råvarutillgångar och optimal lokalisering
• Effektiva, hållbara produktionsprocesser – god resursanvändningp p g g
• Minskad energianvändning och reducerade CO2-utsläpp
• Andra nationella miljömål – utfasning av naturgruset
• Hållbara produkter och applikationssystem – funktion och livscykelanalys
• Återvinning - restprodukter och mineralinnehållande industriprodukter
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STRATEGISK PROGRAMVERKSAMHET

Mineral•Ballast•Sten

STRATEGISK PROGRAMVERKSAMHET

 Tre projekt och två förstudier av övergripande strategisk p j g p g
karaktär 2013 - 2015
• Lednings- & koordinationsprojekt 

• Utveckling av simuleringsförmåga och avancerade   
processmodeller för bergmaterial-, malm- och 
mineralproduktion – ett strategisk projekt.mineralproduktion ett strategisk projekt.

• Ett strategiskt projekt: ”Ett helhetsgrepp för att uppnå det nationella 
grusmålet” (proportionering av betong med krossballast)

• Förstudie: Naturstensproduktion
• Förstudie: Breddad rekryteringsbas för maskinoperatörer för ökad 

k k k ftkonkurrenskraft
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MinBaS Innovation – Utlysning Februari 2014
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MinBaS Innovation – Utlysning Februari 2014

 Insatsområde 1- 4 ingick i en VINNOVA-utlysning Insatsområde 1 4 ingick i en VINNOVA utlysning 
våren 2014,  Budget 13,5 MSEK
 Hållbar bergmaterial- och mineralförsörjningg j g
 Effektiv produktion och ökad användning av svensk 

natursten
 Hållbara och energieffektiva bränningsprocesser för 

cement-och kalkproduktion
 Hållbar kostnadseffektiv betongtillverkning baserad på 

krossballast
 Ny utlysning i början av 2015
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 Hållbar bergmaterial- och mineralförsörjning
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 Hållbar bergmaterial och mineralförsörjning 
VINNOVA beslut i september 2014, stöd 3,435 MSEK,  WP 1-4 

 WP 1 Projektledning & Informationj g
 WP 2 Kvalitetssäkring av entreprenadberg, tunnelberg och alternativa 

material

 WP 3  Optimal lokalisering av täkter/anläggningar, hållbarhetsaspekter
 WP 4 Utveckling, implementering och kunskapsspridning kring 

branschernas standardiseringsarbete och kvalitetssystem.
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 Effektiv och uthållig naturstensproduktion

Mineral•Ballast•Sten

 Effektiv och uthållig naturstensproduktion
VINNOVA beslut i september, stöd 3,500 MSEK

 Effektivisering genom förändrade produktionsmetoder Effektivisering genom förändrade produktionsmetoder.

 Bättre arbetsmiljö och säkerhet.

 Minskad miljöpåverkan. 



MinBaS MinBaS Innovation - VINNOVA

 Hållbara och energieffektiva bränningsprocesser
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 Hållbara och energieffektiva bränningsprocesser 
för cement- och kalkproduktion

 Optimering/Modellering av processer vid cementklinker- och 
kalktillverkning samt kontroll av produkternas kemiska innehåll 
m h t CO2 emissioner och energiförbrukning.

 Anpassning till förnyelsebara bränslenAnpassning till förnyelsebara bränslen.

 Karaktärisering och optimering av Karaktärisering och optimering av  
karbonategenskaper i kalksten för styrd 
produktionsplanering.



MinBaS MinBaS Innovation - VINNOVA

MinBaS Innovation - utlysning februari 2015
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MinBaS Innovation utlysning februari 2015
 Ansökan - senast 14 april 2015 - Vinnova beslut 16 juni.

 Vinnova bidragsram 6,5 MSEK under tiden juli 2015 – juni 2017

 Modifierade insatsområden 1 4 Modifierade insatsområden 1 – 4: 
• Hållbar bergmaterial- och mineralförsörjning

• Ökad användning av svensk natursten Innovativa system för• Ökad användning av svensk natursten - Innovativa system för 
effektivare byggande av säkra naturstensfasader

• Hållbara och energieffektiva bränningsprocesser för cement-och• Hållbara och energieffektiva bränningsprocesser för cement-och 
kalkproduktion

• Hållbar kostnadseffektiv betongtillverkning baserad på krossballast Hållbar kostnadseffektiv betongtillverkning baserad på krossballast
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MinBaS Innovation - utlysning februari 2015
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y g
Ökad användning av svensk natursten - Innovativa system för 
effektivare byggande av säkra naturstensfasader 
- Ökad användning av svensk natursten.
- Minskad miljöpåverkan. 
- Översikt och utvärdering av existerande system för infästningÖversikt och utvärdering av existerande system för infästning
- Utveckling av metod för bedömning av beständighet hos nya 

infästningssystem, framförallt limmade konstruktioner
Utveckling av innovativa dimensioneringssystem baserat på provning- Utveckling av innovativa dimensioneringssystem baserat på provning –
modellering – simulering

- Framtagande av vägledningsdokument och utbildning om nya 
infästningssysteminfästningssystem
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MinBaS Innovation - utlysning februari 2015
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y g
Syrgasanvändning vid cement- och kalktillverkning samt 
utveckling av radarbaserad mätteknik för schaktugnar

 Optimering av processer vid cementklinker- och kalktillverkning med 
särskilt hänsyn till syrgasanvändning och Oxyfuelprocesser för att y y g g y p
minska CO2 emissioner.

 Utveckling av radarbaserad mätteknik i schaktugnar för kalcineringUtveckling av radarbaserad mätteknik i schaktugnar för kalcinering
av kalk. 

LCA – Modul till SimuleringsplatformLCA Modul till Simuleringsplatform

 Utveckling av en hållbarhetsmodul som komplettering till det strategiska 
projektet – Utveckling av simuleringsförmåga och avanceradeprojektet Utveckling av simuleringsförmåga och avancerade 
processmodeller för bergmaterial-, malm- och mineralproduktion
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MinBaS Innovation - utlysning Juni 2015
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MinBaS Innovation utlysning Juni 2015

 Ansökan - senast 1 september 2015 - Vinnova beslut i oktober.

 Vinnova bidragsram 3 MSEK under tiden november 2015 – juni 
2017

 Modifierade insatsområden 1 och 4: 
• Hållbar bergmaterial- och mineralförsörjning Hållbar bergmaterial och mineralförsörjning

• Hållbar kostnadseffektiv betongtillverkning baserad på krossballast
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MinBaS Innovation - utlysning  Juni 2015
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y g

Betongproportionering  med krossballast
 Framtagning och validering av modeller för optimering avFramtagning och validering av modeller för optimering av 

ballastsammansättningen och metoder för utvärdering av 
ballastkorns inverkan på betongreologin. 

 Utveckling och validering av enkla metoder för att värdera 
fillermaterialets och flytmedels inverkan på betongreologi. 

 Implementering, informationsspridning och utbildning av 
proportioneringsprogram inom betong- och bergmaterialindustrin.

Brännegenskaper hos kalkstenar och alternativa material 
för produktion av cementklinker och bränd kalkför produktion av cementklinker och bränd kalk
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Nya produktstandarder för bergmaterial

Svar på CEN enquiry inlämnade till CEN/TC 154:
EN 12620 B ll t fö b t

y p g

• prEN 12620 Ballast för betong 
• prEN 13043 Ballast för asfaltmassor och tankbeläggningar för 

vägar flygfält och andra trafikerade ytorvägar, flygfält och andra trafikerade ytor 
• prEN 13139 Ballast för bruk 
• prEN 13242 Ballast för obundna och hydrauliskt bundna• prEN 13242 Ballast för obundna och hydrauliskt bundna 

material till väg‐ och anläggningsbyggande 
• prEN 13383 1 Ballast Vattenbyggnadssten Del 1: Krav• prEN 13383‐1 Ballast ‐ Vattenbyggnadssten ‐ Del 1: Krav 
• prEN 13450 Makadamballast för järnväg 
• prEN 16236 Utvärdering av överensstämmelse Typprovning• prEN 16236 Utvärdering av överensstämmelse ‐ Typprovning 

och tillverkningskontroll 
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Nya produktstandarder för bergmaterial
• (SIS/TK 187 Ballast – spegelkommitté till CEN/TC 154  Aggregates

på Europanivå)

y p g

• Nya produktstandarder inom ballastområdet är på gång
• Svar på CEN enquiry inlämnade till CEN/TC 154
• Formal Vote troligen till sommaren• Formal Vote troligen till sommaren
• Antagligen nya standarder under vintern/våren 

• SS-EN 13 285 ”Obundna lager” kommer snart på formal vote.
• Troligen ny standard senare delen av 2016.


