
Anmälan och frågor

Anmäl dig via länk 
https://forms.gle/Th9sFamt57P3muF56

Sista dag för anmälan är 21/5.  
Länk för att ansluta sig kommer att skickas 
ut till anmälda inför webbinariet.

Inbjudan är personlig.

Frågor besvaras gärna av  
sandra.frosth@ecoloop.se

Välkommen!

Webbinarium SMMART maj 2020 
Ver. 2020-05-08

Projektet SMMART inbjuder till webbinarium

Koldioxidfri uppvärmning av asfalt
 
Datum och tid: 26 maj, 14:00-15:15

Infrastrukturen står för cirka 10 procent av emissionerna från trafik och infrastruktur 
i väg- och järnvägssektorn, och uppvärmning och varmhållning av asfaltmassor har 
identifierats som en av de största olösta utmaningarna. Män är i tydlig majoritet bland 
de anställda i branschen och det är generellt svårt att rekrytera personal.

Målet för projektet SMMART är att: 
• Ta fram metod och utrustning för koldioxidfri uppvärmning av asfaltmassor med hjälp av 

mikrovågsteknik och inblandning av den effektiva mikrovågsabsorbenten magnetit
• Ta fram godkända produkter enligt de krav som finns på beläggningar
• Identifiera problem och utforma strategier för förbättrad arbetsmiljö och jämställdhet i 

asfaltbranschen
• Identifiera marknadspotential, påverka styrmedel samt kartlägga framtida möjligheter.

Projektet fokuserar inledningsvis på gjutasfalt och lagningsmassor till potthål, att testa recept 
och teknik i liten skala och utreda möjligheter att vidareutveckla till större skala. Parallellt 
med detta beaktar projektet hur detta kan förbättra arbetsmiljön och jämställdheten i asfalt-
branschen. 

SMMART stöds av Vinnova och SBUF, och pågår 2019-2021. Nu bjuder projektet in  
parter, referensgrupp och gjutasfaltsbransch till webbinarium där projektet presenteras och 
tekniken demonstreras. Se nästa sida för agenda. 
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Agenda 26 maj 14:00-15:15

• Projektet SMMART  
Cecilia Jernunger, LKAB

• Klimatavtryck – vilka är potentialerna?  
Kristina Lundberg, Ecoloop och Joakim Claesson, Trafikverket 

• Arbetsmiljö och jämställdhet i asfaltbranschen  
Kristina Johansson, Luleå tekniska universitet

• Demonstration och presentation av tekniken  
Christoffer Eek, Combitech

• Varför är projektet SMMART viktigt?  
Roger Nilsson, Skanska 

• Teknisk kapacitet & marknadspotential  
Lars Vikström, LKAB och Sven Knutsson, GeoArc 

• Uppsummering 
Lars Vikström


