
Hösten närmar sig men vi blickar redan fram emot nästa års höjdpunkt - Vårmötet. Vi vill med 

hjälp av aktörer från branschen ta upp viktiga ämnen kopplade till temat Hållbara samhällen. 

Med 2020 års vårmöte lyfter vi de utmaningar vi står inför då det byggs mer än någonsin runt om 

i Sverige.  Även i år kommer vi att ha en egen forskningssession i en tredje sal.  

Vi efterlyser nu era erfarenheter inom fysisk planering, klimat och hållbarhet, juridik, vatten,    

förorenade byggnader, forskning, praktiska exempel och kunskaper inom vad som är på gång.    

 

 Juridik - Regler och lagar som hjälper eller 

stjälper (LOU, PBL, MB) 

 Klimat och hållbarhet - Vad har klimatför-

ändringar för effekt på förorenad mark och 

vilka anpassningar krävs för att få ett håll-

bart samhälle? 

 Vatten - Nya hållbara lösningar att rena   

vatten i ett klimat med mera vatten och 

högre flöden. Hur skyddar vi våra vatten-

resurser på ett hållbart sätt?  

 Vattendirektivet och Miljökvalitets-

normer - Hur tillämpas det och hur påverkar 

det våra val av efterbehandlingsmetoder? 

 Soil security - Hur tar vi hänsyn till       

markens värde och markekosystemen?   

Praktiska exempel på ekosystemtjänster och 

grön infrastruktur 

 Byggmaterial - Hur förhindrar vi att    

byggmaterial blir förorenad mark i         

framtiden?   

 

 Förorenade byggnader - Hur påverkas vi 

av avsaknaden av riktvärden när vi ska be-

döma om en byggnad är förorenad eller inte? 

Praktiska exempel på saneringar och        

åtgärder av en förorenad byggnad  

 Forskning - Vad händer inom forsknings-

världen inom hållbara samhällen? Nyheter, 

utblick mot andra länder och praktiska      

exempel 

 Fysisk planering - Hur hanterar vi massor i 

lågförorenade områden och hur kan vi bli 

bättre på att återanvända överskottsmassor? 

Vilka hinder och vilka möjligheter ser vi? Hur 

säkerställer vi att vi jobbar för de globala 

målen i agenda 2030?  

 Sanering med bidrag av förorenade om-

råden inför bostadsbyggande - Praktiska 

exempel, möjligheter och utmaningar 

 

 

 

Vårmötet 2020 går av stapeln den 18-19 mars på Clarion Hotel Live i Malmö. Vi  
inleder med ett studiebesök och mingel den 17 mars och har vår traditionsenliga 
middag den 18 mars. 

Inbjudan att komma med 

förslag på föredrag eller 

poster till  

Renare Marks Vårmöte den  

18-19 mars 2019 på Clarion  

Hotel Live  



Så här strukturerar du ditt förslag 
Vi vill gärna att alla strukturerar sina förslag på samma sätt så att det blir lättare för oss att 

utvärdera och välja bland förslagen. Fundera på om förslaget passar bäst som föredrag   

eller poster. Huvudtalaren för varje föredrag (tyvärr inte posters) belönas med gratis     

konferensavgift. De 15 första posterutställarna får en minut att presentera sin poster på 

stora scenen. Skriv förslaget (max en A4) enligt följande mall: 

 Ämne och titel (t.ex. Hållbara samhällen, Juridik, ”Att bygga upp en ny stadsdel”) 

 Talare/författare (organisation, ange vem som är huvudtalare/-författare och kontakt-

uppgifter) 

 Föredrag eller poster? 

 Syfte 

 Bakgrund 

 Kort sammanfattning av innehållet (abstract) 

 Motivera varför förslaget passar in på vårt tema 

Nu väntar vi bara på ditt förslag! Känner du till någon utanför Renare Mark som kan ha     

något intressant att berätta så skicka en inbjudan direkt till dem eller skicka in det som ett 

förslag till oss. 

Skicka ditt förslag som en wordfil till annelie.helmfrid@tyrens.se senast den 21 oktober 

2019. Ange ”Förslag till Renare Marks Vårmöte 2020” som rubrik. 

Vi ser fram mot ett par spännande dagar på Clarion Live den 18-19 mars 2020 

Vi ser fram mot att 

möta våren med er i 

Malmö 

www.renaremark.se 

   Medarrangörer: 

Nätverket Renare Mark är ett forum för att främja utvecklingen 

inom efterbehandling av föroreningar i mark och vatten. Vi vill  

skapa kontakt mellan olika grupper i samhället som berörs av    

problematiken, driva aktuella frågor och samarbeta med nordiska 

och europeiska nätverk genom seminarier, konferenser och     

workshops.  


