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På säker grund för hållbar utveckling

SmartStab- nya idéer som för 

utvecklingen framåt

Testbäddsansökan till Vinnova i

April 2017

Deltagande parter: SGI, Ecoloop. Cowi, Vattenfall, Fosscon och Ecocem

PortInfra 7 juni 2017
Annika Åberg

Mötesnamn etc 2

Vinnovas definition av testbädd

”en testbädd är en fysisk eller virtuell miljö där företag, akademi och andra 

organisationer kan samverka vid utveckling, test och införande av nya 

produkter, tjänster, processer och organisatoriska lösningar

SmartStab- testbädd för Smart beslutstöd vid Stabilisering av 

förorenad jord och förorenade sediment 

Ansökan om planeringsstöd Vinnova utlysning i april 
2017
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Nuläget

Flera intressentgrupper i branschen har praktisk 
erfarenhet

Nya labbmetoder, synsätt och rekommendationer 
utvecklas över tid

Stora fallstudier och pilotprojekt med kunskap i 
rapportform samt på projekt- och personnivå

Önskeläget

Erhållna erfarenheter används för att underlätta 
för andra

Utvärdera och optimera metoder och nödvändiga 
beslutsunderlag utifrån ”best practice”

Möjliggör kontinuerlig uppföljning och 
kunskapsuppbyggnad genom digitaliserad 
vägledning

Tanken med SmartStab…
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Exempel på möjliga paket inom 

SmartStab:
1) Materialdatabas för stöd vid val av bindemedelskomponenter

2) Användning av seismiska mätmetoder för bedömning av tekniska och 

miljömässiga egenskaper 

3) Effektivare optimering av bindemedelsrecept för bättre hantering av 

projektrisker

4) Tydligare fokus på miljöprestanda under konstruktionens livscykel

…MEN!…det är dialogen med intressenter under planeringsfasen som 

kommer visa vilka paket som behöver ingå i testbädden
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Delpaket 1: materialdatabas

Inblandning av bindemedel i jordmassor

Nya kemiska och fysiska egenskaper

En tät och solid kropp med ”rätt” 

egenskaper
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Delpaket 2: seismiska mätmetoder

Inblandning av bindemedel i jordmassor

Nya kemiska och fysiska egenskaper

En tät och solid kropp med ”rätt” 

egenskaper
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Delpaket 3: optimering för hantering av 

projektrisker…

A

C

B

De välbeprövade känns 

tryggt, men….

A

B

C

A

B

C
C
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- hur ska vi blanda dem?
- vilka konsekvenser får olika recept för kort- och långsiktig prestanda?

- hur påverkar olika recept materialkostnader vid uppskalning?

? ?

?

?
??

?

?

?

Statistisk försöksplanering!

”Effektiv optimering av bindemedelsblandningar för stabilisering, Bygg och Teknik nr 1, 2017”
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Delpaket 4: bedöm miljöprestanda ur 

livscykelperspektiv …

Total miljöprestanda under 
livscykeln

Beständighet

Lakbarhet

Permeabilitet

CO2
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Avslutningsvis…

SmartStab

Samverkan

Digitalisering

Innovation

• Effektivt nyttjande av kunskap

• Flera perspektiv ger bättre beslut

• Samförstånd

• Ökad tillgänglighet av kunskap

• Ökad spridning av kunskap

• Ökad användbarhet av kunskap

• Förädla besluts- och utredningsprocessen

• Tillhandahålla kunskap på nytt sätt

• Använda kunskap på nytt sätt

… välkomna att ta kontakt och 
diskutera fortsättningen med oss!


