
2001 - 2011 



Renare Mark 10 år! 



Vad fanns innan 2001 ? 

• SGFs miljöteknikkommitté  

• ATV Danmark. 

• Miljöringen Norge. 

• Remtec, svenskt miljönätverk. 

• Nordsoil, nordiskt nätverk. 

• LSTs nätverk 

 

 



2001 Coldrem worshop   

• Program for the workshop at 

Ansgarsliden, Sigtuna  

January 29-30, 2001.  

• Soil contaminants and 

implementation of remediation 

techniques 

• 73 personer 
 

 



Group discussions for the Coldrem-

NFR workshop 

• Bottlenecks in bioremediation 

• Research methods in the field  

• Gasworks site as a target 

• Organic compounds and heavy 

metals at a chloro-alkali site 

 

 



 

 Coldrem gav inspiration och energi  

en kylig dag i januari! 

  



Hur startade det ?  

 

   I kön till fikat 30 januari 2001! 

• Är Coldrem det rätta forumet för ett 

nätverk? 

• Coldrems program skulle avslutas! 

• Det var ett gäng som kände att här 

behöver det göras något nytt.   

• Innan den 30 januari var slut var ett 

möte bokat den 27/2 2001 hos S G I.  



Bakgrund 
• Kvalitetsvärdering  

• regeringsuppdrag till SGI 1998-2000 
 

• Många vitt skilda kompetenser 
 

• In-Situ dagen mars 2000 Stockholm  
 

• Behov av mötesplatser 
 

• Seminarium Coldrem jan. 2001 

 



Vad var målet för Renare Mark ? 

• Forum för att främja utvecklingen inom 

EBH av förorenade områden 

 

• Öppet för alla med intresse för 

förorenad mark 

 

• Neutral mötesplats 

 



Hur gick det till? 

• Våren/sommaren/hösten 2001 hölls ett 

möte i månaden för att få allt på plats. 

 

• Info möten hösten 2001 

 

• Höstmöte 2001 

 

• Vårmöte 2002.  

 



Elke Myrhede (SGI), Krister Honkonen 

(Göteborgs kommun), Lisa Ledskog (Johan 

Helldén AB), Jan-Erik Lindström (MB 

Envirotech), Helena Helgesson (SGI), Jan 

Sundberg (SGI), Ingegerd Ask (COLDREM, 

UmU) Anneli Liljemark (SWECO 

VBB/VIAK), Christer Egelstig (JM), Kjell 

Fernkvist, (NV), Ole Paus, (J&W) 

Vilka gjorde det möjligt! 



Att uppstarten av nätverket var möjligt 

var det stora stödet, inblandade företag 

och organisationer gav! 

• Johan Helldén AB.  

• MB Envirotech.  

• Coldrem Um U. 

• SWECO VBB/VIAK. 

• JM AB.  

• J&W. 

• S G I, SGU, Banverket, Naturvårdsverket. 

 



Var kommer namnet 

Renare Mark från?  

• Det var många förslag som vi bollade. 

  

• S G I  hade planerat ett forsknings- 

projekt som skulle heta Renare Mark. 

 

• Projektet blev inte blev av. 

 

• S G I skänkte namnet till nätverket. 



10 år gör skillnad eller hur! 

2001 -   2011 



Tack till Er alla som 

har gjort det möjligt 

för oss att fira 10 års 

jubileum i dag. 


