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Syftet med Nätverket Renare 
Mark är att vara ett  

"Forum för att främja 
utvecklingen inom 

fterbehandling 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. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

tyrelsen informerar 

 Styrelsen har beslutat att 
skänka 10.000 kr från 
nätverket till Röda korset 
för återuppbyggnad efter 
flodvågen i sydostasien. 

 Nätverket region Väst har 
startat med ett 
upptaktsmöte i Göteborg 
den 20 januari. 

 Nätverkets Höstmöte 
planeras till den 18-19 
oktober i Göteborg. 

 En arbetsgrupp för framtida 
forskarmöten planeras med 
representanter från 
styrelsen och forsknings-
institutioner. 
/Lisa Ledskog, ordförande NICOLE seminarium  

Unlocking the Barriers 
 
Seminariet som hölls i Sofia, Bulgarien i november 2004, handlade om 
barriärer/hinder för efterbehandlingsåtgärder inom förorenad mark, t ex 
lagstiftning och finansiella hinder. Ett antal europeiska ”case” presenterades också. 
En särskild session behandlade Pentagonen, d.v.s. de fem förutsättningar som alla 
måste finnas för att en efterbehandlingsåtgärd ska kunna genomföras: 
  

Avtal 
 

 
          Acceptans        Teknik/Metoder 

 
 

 
 

        Finansiering Lagstiftning 
 

Vid seminariet presenterades även en ny broschyr som NICOLE tagit fram: 
”Communication on contaminated land”. Nästa NICOLE-seminarium: Risk 
Assessment/Ecological Risks, kommer att hållas den 16-17 juni i Stockholm. Mer 
information från seminariet och broschyren finns på www.nicole.org

 

  
 

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. 
 
Redaktion: 
Krister Honkonen  031- 61 14 10 
krister.honkonen@fastighet.goteborg.se 
Ingegerd Ask  090 – 71 52 65 
ingegerd.ask@sweco.se 
Thomas Liljedahl  090 - 786 5464 
thomas.liljedahl@chem.umu.se 
 
Ansvarig utgivare: 
Ordförande  
Lisa Ledskog 013 – 21 45 68 
lisa.ledskog@soilrem.se 
 
Nätverket Renare Mark  
c/o Statens Geotekniska Institut 
581 93 LINKÖPING  
info@renaremark.se 
http://www.renaremark.se 
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Startmöte Renare Mark Väst 
 
Ett första möte för den nya regionala avdelningen i Nätverket Renare Mark har 
hållits! Mötet hölls i Ramböll Sverige AB:s lokaler i Göteborg den 20 januari 
2005 och lockade c:a 50 personer.  
 
En kort introduktion av avdelningen samt information från FRIST följdes av mingel 
med macka och dryck. Det beslutades att interimsstyrelsen sitter kvar under det första 
året för att starta upp avdelningen. Under kvällen insamlades förslag på aktiviteter 
som avdelningen kan genomföra från deltagarna. Interimsstyrelsen kommer att gå 
igenom dessa och presentera en sammanställning. Information om aktiviteter i Renare 
Mark Väst kommer att presenteras på nätverkets hemsida (www.renaremark.se). 
/Per Samuelsson, Ramböll 
 

/Lisa Ledskog, Soilrem 
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Rapport från SGI:s forskardag 2004 
Mark och vatten i ett föränderligt samhälle 
 
Ett 90-tal forskare och forskningsfinansiärer diskuterade pågående FoU-arbete 
samt behovet av fortsatt utveckling vid SGI:s forskardag 17 november i 
Linköping. Teman behandlade bl.a. förorenad mark och användning av 
restprodukter. Mats Eklund, LiTH, gav sin syn på förorenad mark och deponier i ett 
samhällsperspektiv. Lisa Ledskog, Soilrem och ordförande i Nätverket Renare 
Mark, ledde sessionen om förorenad mark, där olika behandlingsmetoder 
diskuterades utifrån tekniska och ekonomiska aspekter. En sammanställning av 
abstracts, temaföreläsningar och en sammanfattning av de olika sessionerna finns på 
SGI:s hemsida www.swedgeo.se. 
/Bengt Rydell, SGI 

FRIST centrumdag på Chalmers 
 
Den 25 november höll FRIST på Chalmers ett eftermiddagsseminarium för att 
sprida kunskap om kompetenscentrumet. Inför ett hundratal deltagare 
presenterades information om Chalmers och om verksamheten i FRIST. 
Eftermiddagen avslutades med en trevlig italiensk buffé för de närvarande.  
Syftet med FRIST är att initiera forskning för att utveckla mer kostnadseffektiva 
metoder för utredning, riskvärdering och efterbehandling av förorenade områden. 
Om detta berättade Lars Rosén, som är en av initiativtagarna till 
kompetenscentrumet. Två doktorander är igång och den ena, Yuliya Kalmykova, 
berättade om sitt projekt som handlar om reaktiva barriärer. Den andra doktoranden 
Per-Erik Back kunde tyvärr inte närvara och hans arbete om beslutsanalys 
redogjordes av Lars Rosén. Syftet med dagen var främst att nå ut till intresserade 
och presentera möjligheten att delta på olika sätt inom FRIST. Förhoppningen är att 
kunna få igång fler doktorander inom bland annat juridik i samarbete med 
Handelshögskolan i Göteborg. Mer information om FRIST finns på hemsidan 
http://www.frist.chalmers.se. 
/Krister Honkonen, Göteborgs stad 

 

Studiebesök vid kv Lyftkranen 
 
Ett trettiotal nätverksmedlemmar trotsade snö och kyla och slöt upp vid 
Ulvsunda industriområde, Bromma, för ett studiebesök vid kv Lyftkranen.  
Vi fick en proffsig guidning av området tillika schaktgropar och miljökontroll samt 
den termiska anläggningen som finns på plats, av de olika aktörerna som arbetar på 
området. Lyftkranen har av  Naturvårdsverket bedömts tillhöra 
ett av de 20 mest prioriterade 
efterbehandlingsprojekten i landet 
och föroreningarna består av 
PAH, oljor och metaller.  
Studiebesöket innehöll även en 
välbehövlig fika. 
/Nätverkskoordinatorn 
 

Kalendarium 
(läs mer på hemsidan!) 
 

Nätverket Renare Marks 
workshop Provtagningsstrategier  
14 februari, Naturvårdsverket, 
Stockholm www.renaremark.se
 

ATV:s vintermöte 
8-9 mars 2005, Vejle, Danmark 
www.atv-jord-grundvand.dk
 

Miljöringen temamöte och 
årsmöte Regelverk for 
avfallsdeponier – utfordringer ved 
praktisk bruk. 9 mars, Oslo 
http://www.miljoringen.no
 

Nätverket Renare Marks 
forskarmöte 15 mars, Umeå 
 

Nätverket Renare Marks 
årsstämma 16 mars, Umeå  
 

Nätverket Renare Marks 
vårmöte 16-17 mars, Umeå 
 

DECHEMA  
Natural Attenuation  mm 
18-20 maj, Frankfurt 
http://events.dechema.de/natatt
 

International Conference on 
Deep Mixing 
stabilisering/solidifiering 
23-25 maj, Stockholm 
www.deepmixing05.se
  

NICOLE workshop  
16-17 juni, Stockholm 
 http://www.nicole.org/
Det händer i nätverket!
 

14 februari, Stockholm 
Workshop om 

provtagningsstrategier 
”Nyckeln till lyckade 

undersökningar” 
 

15 mars 2005, Umeå 
Forskarmöte 

Tema riskbedömning 
”Har du koll på naturvetenskapen?”

 
16-17 mars 2005, Umeå 

Vårmöte  
Tema riskbedömning och 

riskvärdering 
”Hur gör vi bra riskbedömningar –

och får dem accepterade?” 
 

http://www.renaremark.se/
http://www.atv-jord-grundvand.dk/
http://www.miljoringen.no/
http://events.dechema.de/natatt
http://www.renaremark.se/
http://www.swedgeo.se/
http://www.frist.chalmers.se/
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