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Syftet med Nätverket Renare Mark är att vara ett »Forum för att
främja utvecklingen inom efterbehandling av föroreningar i mark
och vatten«. Målet är att skapa ökad kontakt mellan olika aktörer,
diskutera aktuella frågor och samarbeta med nordiska och
europeiska nätverk i seminarier och workshops.

Styrelsen
Informerar
• En regional avdelning av nätverket
har bildats i Norr.
• Ett seminarium om tillsynsspåret
hålls den 14/2 i Stockholm.
• Till hösten planeras bl. a seminarium/workshops om undersökningsmetoder och -strategier (i
samarbete med SGF) och riskkommunikation.
• Styrelsen påminner om att eventuella frågor från medlemmar till
årsmötet 20/3 ska vara styrelsen
tillhanda senast 15/1 2007.


/marie arnér, ordförande

Nätverket Renare Marks nyhetsbrev distribueras till samtliga medlemmar i nätverket via
e-post. Nätverket är öppet för alla intresserade. Enskilt medlemskap kan tecknas av alla,
för företag finns korporativt medlemskap. Mer
information finns på nätverkets hemsida eller
kan fås genom att skicka e-post till nätverket.
Bidrag till Nyhetsbrevet tas gärna emot.
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Nätverkets studieresa till Holland
29 oktober åkte 21 personer ner till Holland för att delta i Renare Marks studie- och
utbildningsresa. Deltagarna representerande verksamhetsutövare, markägare, myndigheter, entreprenörer och konsulter. Första dagens studiebesök bjöd på föredrag
från Mr. Ruud Cino, chef för byggnads- och miljödepartementet, som redogjorde
för hur den holländska lagstiftningen för förorenade områden och synen på saneringsmål utvecklats under de senaste ca 20 åren. Därefter presenterade Ms. Marieke
Nonhebel och Mr. Tony Kok från DHV samt Mr Gerard Scheffrahn fråm Amsterdam kommun hur de arbetar med en sanering av en Gasverkstomt som ligger mitt i
ett bostadsområde. Marieke berättade även hur de arbetade med riskkommunikation och hanterade klagomål från närboende. På eftermiddagen tog vi en tur på Amsterdams många kanaler och fick lära oss en hel del om Amsterdams historia innan
det var dags för middag och show på Boom Chicago.
Dag två tog vi bussen till Amersfort för att besöka en in-situsanering av VOC som
förevisades av Mr. Marc van Bemmel från Bioclear. Studiebesöket var mycket intressant även om man inte ser särskilt mycket mer än ett par brunnar och en container
med olika tankar på denna typ av sanering. Vädret däremot hade kunnat bjuda på
en något bättre sida, så efter en dryg halvtimme/timme i regnet åkte vi vidare DHV:
s kontor för att träffa Mr Chris van de Meene från Holländska banverket. Chris
berättade på ett mycket frikostigt sätt hur han ser på efterbehandling och hur hans
organisation arbetar med förorenade områden. Inte minst berättade han hur de ser
på lagstiftningen, vad som går smidigt och vart flaskhalsarna finns.
Sista dagen träffade vi miljömyndigheten i Groningen. Där fick vi höra hur de ser
på förorenade områden och hur det funkar med utredningar, åtgärder och tillstånd.
Även detta var intressant att höra och vi kunde hitta både likheter och motsatser till
det svenska sättet att arbeta. Vid lunchtid var det dags att hoppa in i bussen igen för
att åka tillbaka till Amsterdam och flygplatsen. Väl hemma i Sverige möttes vi av ett
ruskigt snöoväder, så resans största utmaning var nog för de flesta att ta sig hem från
flygplatsen.
Som nätverkskoordinator och resans svenska arrangör vill jag tacka våra Holländska vänner på DHV och Bioclear för deras engagemang samt all hjälp med planering och genomförande. Jag hoppas även att alla som var med på resan hade det
trevligt och fick ett bra erfarenhetsutbyte.
/nätverkskoordinatorn

Utlysning!
Nomineringar till SWECOs miljöpris 2006 för förtjänstfulla
insatser inom efterbehandlingsområdet pågår nu. Skicka ditt
förslag till yvonne.ohlsson@sweco.se. Mer information finns på
SWECOs hemsida www.sweco.se.
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PÅ GÅNG!

MCNs finalmöte
I år avslutas det EU-finansierade tvärvetenskapliga programmet MarksaneringsCentrum Norr. Det var med viss sordin på
stämningen som MCNs finalmöte gick av stapeln i Umeå den
28-29 november där programchef och forskningsinformatörer
avtackades med kramar och blomsterkvastar. Många intressanta föredrag presenterades från programmet. Däribland
märktes Peter Haglunds (Miljökemi, UmU) sammanfattning
av erfarenheter av hittills genomförda saneringar i dioxinförorenade jordar och Christian Maurice (Ramböll/LTU) reflektion kring MIFO-modellen och Triad – en flerstegsraket som
hör framtiden till med paralleller i Hållbar Sanering-projekt.
De som medverkat och kommit i kontakt med MCN instämmer med länsstyrelsen i Västerbotten att man vill hitta sätt
att hålla kvar det speciella samarbete och nätverk som MCN
byggt upp. Därför finns långtgående planer på en fortsättning
av MCN – fast i en annan tappning och med annan finansiering. Håll utkik efter nyheter!
/johan strandberg, ivl svenska miljöinstitutet

Renare Mark i Norr
En regional avdelning har startat i norr! Ett startmöte hölls
den 28 november och till interimsstyrelse valdes Jan-Erik
Lindström, SMBE (ordförande), Christian Maurice, Ramböll/
LTU, Karin Forsgren Länsstyrelsen BD och Johan Hörnsten
SWECO VIAK. Avdelningen betecknar sig Nätverket Renare
Mark i Norr och dess geografiska täckning föreslås vara Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län.
Ett konstituerande möte kommer att hållas under våren 2007.
Håll utkik efter nyheter!

Förslag på
Studieresor

Tematiska
nätverk

Renare Mark avser att fortsätta
genomföra studieresor till utlandet under 2007 och 2008.
Nu vill styrelsen veta vart ni
vill att resorna skall gå samt
vilken inriktning de bör ha. De
förslag på resmål som inkommit
hittills är dels att en studieresa
i närområdet t.ex. Danmark,
Norge eller Tyskland anordnas
hösten 2007 och dels att en studieresa till Kanada anordnas i
början av 2008. Andra förslag
som uppkommit är t.ex. Polen
och Kina. Tycker du att dessa
förslag verkar intressanta eller
du har egna förslag på resmål?
Kontakta då nätverkskoordinator Maria Sundesten på
maria_sundesten@golder.se.
Även förslag på studiebesök och
kontaktpersoner tas tacksamt
emot.

För att fördjupa nätverksarbetet
inom vissa områden avser föreningen att skapa temanätverk, s k
tematiska nätverk, under 2007.
Det generella syftet är att ge
medlemmar ökad möjlighet att
utbyta erfarenheter och kunskap
inom sina egna verksamhetsområden. Temanätverken kommer
att vara öppna för alla medlemmar men ledas av en tematisk
kommitté som fastställts av Renare Marks styrelse. Temanätverket ska planera och utforma
sin verksamhet inom ramarna
för föreningens mål och stadgar,
och resultatet från temanätverken skall redovisas årligen t.ex.
på ett av Renare Marks seminarier. Temanätverket får inte
agera som en lobbygrupp för enskilda medlemmar eller grupper.
Har du förslag på intressanta
teman för ett sådant här nätverk
eller intresse av att vara med och
starta upp ett temanätverk hör
då av dig till nätverkskoordinator Maria Sundesten på maria_sundesten@golder.se.

Blogg på nätverkets hemsida

Proceedings
från NORDROCS
Från och med årsskiftet kan NORDROCS proceedings laddas
ner elektroniskt från NORDROCS hemsida. Skriften är då
även försedd med ett ISBN nummer och blir då sökbar.

Under 2007 har nätverket funderingar på att starta en blogg för att
medlemmar ska få kunna dela med sig av sin vardag, erfarenheter
och intressanta frågeställningar. En förutsättning för att en blogg
ska fungera är att vi har bloggare. Tanken är att en ny person ska
få möjlighet at blogga varje vecka. Tycker du att detta är en kul idé
och är intresserad av att blogga hör av dig till nätverkskoordinator
Maria Sundesten på maria_sundesten@golder.se.
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Renare Mark Väst
Den 6 december samlades drygt 60 deltagare för att under en
heldag på Geovetarcentrum i Göteborg få ta del av olika frågeställningar rörande Göta älv. För denna dalgång som påverkas av
så många olika aktiviteter och har en avrinningsyta som täcker 10
% av Sveriges yta är det en stor uppgift att ha koll på allt. Dagen
inleddes med att Hans Oscarsson från Vattenmyndigheten gav en
översiktlig bild av älven och myndigheternas arbete med att bygga
en långsiktig vattenförvaltning. Därefter berättade Åke Johansson
från SGI om skredproblematiken utefter älven.
Efter den intressanta inledningen svängde seminariet in mer på
markföroreningar. Bland annat belystes frågan kring utbyggnaden
av väg och järnväg mellan Göteborg och Trollhättan av Bo Lannblad från Banverket. Där finns många svårigheter att lösa både
beträffande stabiliteten och föroreningssituationen.
Under resten av dagen låg fokus på Ale kommun. En genomgång
gjordes av flera större problemområden utefter älven som alla ligger i kommunen. Tudorfabriken, Bohus varv, Surte glasbruk samt
Eka Bohus ligger samtliga som riskområden utefter älven och utgör
därmed ett potentiellt hot mot drickvattenförsörjningen för cirka
en halv miljon människor. Anders Bank från Golder tog i sitt pass
upp en del jämförelser med hur man arbetar med riskmodeller i
Nordamerika och Per Olsson från Länsstyrelsen berättade om hur
man testar en lättvariant av miljöriskområde i Trollhättan.
Helhetsintrycket av dagen var att Renare Mark Väst fått ihop en
mycket innehållsrik och intressant dag som både gav breda överblickar och detaljerade inblickar i enskilda efterbehandlingsprojekt.
Presentationer från seminariedagen kommer att finnas på Renare
Marks hemsida.
/krister honkonen, göteborgs stad

Det händer
i nätverket

Konferens

19 december
Seminarium – presentation
av Hållbar Sanering projekt
Renare Mark Örebro

22–25, January 2007, Georgia
Fourth International Conference
on Remediation of
Contaminated Sediments
www.batelle.org/Sedimentscon

14 februari, 2007
Seminarium om tillsyn
spåret Stockholm
19 mars, 2007
Forskarmöte
Örebro
20–21 mars, 2007
Vårmöte
Örebro

ATV-möten: ATV – Fonden for
Jord og Grundvand
Möten under våren 2007
30 januari: Fra gylle til grundvand
– og andre mulige problemkilder.
6–7 mars: Vintermøde om jordog grundvandsforurening.
25 april: Mega-Sites – oprensning, regulering og eksport.
14 juni: Jordforureningsloven
anno 2007.
www.atv-jord-grundvand.dk

God Jul &
Gott nytt år

önskar Nätverket Renare Mark

Kurstips
7-10 May, 2007, Baltimore, Maryland.
The Ninth International In Situ and
On-Site Bioremediation Symposium
www.batelle.org/biosymp
5–10 th August 2007. Trondheim,
The 21st International Symposium for
Plycyclic Aromatic Compounds
Norway. www.chem.ntnu.no/ispac21
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23–24 januari Västerås
Mälardalens Högskola
kurs »Markföroreningar«
http://mdh.webbplats.
se/mer_info.asp?Id=178
30 jan–2 feb Bålsta
SGF Certifieringskurs
för miljöprovtagare
www.swedgeo.se/kursbokning/kurser.asp

