
Nätverkets syfte är att vara ett forum för att främja utvecklingen inom efterbehandling av föroreningar i mark och vatten. Målet är 
att skapa en ökad kontakt mellan olika grupper i samhället som berörs av problematiken driva aktuella frågor och samarbeta med 
nordiska och europeiska nätverk i seminarier, konferenser och workshops i syfte att främja utvecklingen inom efterbehandling.

Styrelsen informerar 

•	 Ny koordinator för 2015 sökes. 
Sista anmälningdag den 12 
augusti. Läs mer

•	 NORDROCS 2014 arrangeras 
på Clarion Sign i Stockholm 
den 15-18 september. Läs mer

•	 Shortcourses i samband med 
NORDROCS den 15 september.

•	 Seminarium om skydd av 
markmiljö i Visby den 9 okto-
ber 2014.

•	 Workshop om förorenade bygg-
nader i Göteborg den 2 decem-
ber 2014.

•	 Nu	finns	Renare	Mark	också	
med en grupp på LinkedIn, gå 
med du också!

/MALIN NORIN, 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	 medlem-
skap.	Mer	information	finns	på	nätver-
kets hemsida eller kan fås genom att 
skicka e-post till nätverket. Bidrag till 
Nyhetsbrevet tas gärna emot.

REDAKTION:
Nyhetsbrev:
Ulrika Larson, 0708-473 475
ulrika.larson@empirikon.se

Hemsida:
Peter Harms-Ringdahl, 08-559 188 93 
peter.harms-ringdahl@empirikon.se

ANSVARIG UTGIVARE:
Ordförande
Malin Norin, 031-771 50 55
malin.norin@ncc.se
Nätverket Renare Mark
c/o Ekorola AB
Fabriksgatan 23
891 33 Örnsköldsvik
 

Årets stora miljöevent i Stockholm den 15-18 september
I höst är Renare Mark tillsammans med våra grannländer i norden värd för 
en av miljöbranschens stora höjdpunkter, NORDROCS,  som arrangeras i 
Stockholm den 15-18 september. Boka in två dagar med spännande före-
drag på Clarion Sign och middag med historiska inslag på Wasa museet 
på	Djurgården.	Därutöver	finns	det	möjlighet	att	komplettera	med	en	
inledande dag med short courses och en avslutande dag med studiebesök 
studiebesök vid saneringen i Norra Djurgårdsstaden och spännande short 
courses. 
Läs mer på www.nordrocs.org

En dag om giftfri miljö och cocktaileffekter i Umeå
Den 8 maj arrangerade nätverket ett hel-
dagsseminarium om giftfri miljö och cock-
taileffekter på Folkets hus i Umeå. På plats 
var 65 deltagare för att lyssna till föredrag 
om bland annat PFOS, riskbedömningar 
och miljögifter i vår vardag.  

Läs mer på sida 6
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Hösten 2014 bjuder på ett spännande program
Nu stundar snart sol och lata dagar men innan semestertider får ni inte 
glömma bort att planera in spännande seminarier och NORDROCS i höst. 

I början av maj träffades styrelsen och satte programmet för hösten 2014 
och våren 2015. Programmet är baserat på de förslag vi har fått in från er 
medlemmar under året. Stort tack för bra idéer. Vi hoppas att ni kommer 
att	finna	programmet	lika	intressant	som	vi	gör	och	att	vi	efter	en	vilsam	
sommar får en spännande  höst tillsammans i Nätverket Renare Mark!

Mingel inför Vårmötet 2014 i Jönköping.  Foto: Ulrika Larson, Empirikon Konsult

http://www.nordrocs.org
http://www.nordrocs.org
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Vid årsmötet valdes nya medlemmar in i styrelsen för Nätverket Renare 
Mark. Styrelsen konstituerades för 2014 vid styrelsemötet i maj. 

Ordförande: Malin Norin, NCC
Vice ordförande: Maria Paijkull, Vinge
Sekreterare: Christian Lindmark, Sandström Miljö & Säkerhetskonsult
Vice sekreterare: Lennart Andersson, Scantec Nordic
Kassör: Christin Jonasson, Golder Associates
Ledamot: Helena Branzén, SGI
Ledamot: Lars Gardfors, Länsstyrelsen i Västernorrland
Suppleant: Magnus Engwall, Örebro Universitet
Suppleant: Carla Schön, Electrolux 

Koordinator 2014: Ulrika Larson, Empirikon Konsult

I samband med årsmötet avtackades även avgående styrelse- 
ledamoter. Stort tack Åsa Axheden, Helena Hinrichsen och  Jurate 
Kumpiene för engagemanget i Renare Marks styrelse.

Nyheter från Renare Marks regionala avdelningar
Renare Mark Region Öst
Den 27 maj höll Region Öst ett miniseminarium med temat stablisering av 
arsenik i jord. Läs mer om det i nästa nyhetsbrev.

Renare Mark Region Väst
Nätverket Renare Marks Väst har fått en ny ordförande. Vi välkomnar 
Hanna Hartmann på Structor Miljö Göteborg som ordförande.

Läs mer om vad som händer i  nätverket samt se information om de nya 
regionala styrelserna efter årsmötena för de regionala avdelningarna på  
www.renaremark.se
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Nytt från Naturvårdsverket
Naturvårdsverket har kommit med 
ett förslag på nya delmål för bl.a. 
efterbehandling av förorenade om-
råden. Läs mer

Sedimentundersökning i Västerås
Västerås Stad har gjort ingående 
undersökningar av sediment i Väs-
teråsfjärden.   Resultat från un-
dersökningarna

Shortcourses i samband med 
NORDROCS
Du som är medlem i Renare Mark får 
möjlighet att delta vid de Shortcour-
ses som anordnas i samband med 
NORDROCS konferensen i Stock-
holm till samma rabatterade pris 
som de som går på konferensen. De 
shortcourses som anordnas den 15 
september på Clarion Sign är: 
Heldagskursen A-”Geochemical Mo-
delling” kl.10.00-16.30 för 1600 kr 
inkl. lunch.
Halvdagskurserna B- “Turning ex-
cavated masses into a construc-
tion product” (10:00-12:00) och 
C- “Using the GeoProbe system for 
high resolution investigations at 
contaminated sites” (13:00-17:00) 
kostar 500 SEK vardera. Lunch in-
går ej men kan köpas för till för 300 
kronor.
Kurserna är på engelska. 

Anmäl dig och läs mer om kurserna 
här. Shortcourse A, Shortcourse 
B, Shortcourse C

Registreringen är öppen till den 12 
juni och antalet platser är begrän-
sat.

Brainstorming i det fria på styrelsens kick off.   
Foto: Ulrika Larson, Empirikon Konsult

Ordförande Malin Norin (till höger) avtackar Åsa Axheden (bilden till vänster) och Helena Hinrichsen 
(bilden till höger) för engagemanget i styrelsen för Nätverket Renare Mark.  Foto: Ulrika Larson, 
Empirikon Konsult

Ny styrelse för Nätverket Renare Mark 2014

http://www.regeringen.se/sb/d/10650/a/237264
http://wp.renaremark.se/wp-content/uploads/2014/06/Anna_kruger_sediment.pdf
http://wp.renaremark.se/wp-content/uploads/2014/06/Anna_kruger_sediment.pdf
http://wp.renaremark.se/2014/05/short-course-a-geochemical-modelling-with-focus-on-contaminated-soils-and-waters/
http://wp.renaremark.se/2014/05/6549/
http://wp.renaremark.se/2014/05/6549/
http://wp.renaremark.se/2014/05/short-course-c-using-the-geoprobe-system-for-high-resolution-investigations-at-contaminated-sites/
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Reflektioner kring uppdraget som koordinator
Ulrika Larson heter jag som de senaste två och ett halvt åren har haft äran 
att få vara koordinator för Nätverket Renare Mark. Vid årsskiftet är det dags 
att lämna över stafettpinnen till en ny koordinator och jag har därför blivit 
ombedd att skriva lite om rollen. 

Många av er som läser denna text har jag träffat vid seminarerna som varit 
och det är just det som är en av de roligaste bitarna med uppdraget. Att få 
möjlighet att nätverka med så många spännande kollegor i branschen. På kö-
pet blir man dessutom utbildad eftersom uppdraget som  koordinator medför 
att man är med i hela processen från planeringen av tema för ett seminarium 
till genomförande.  

Vilka uppgifter har man som koordinator? Som koordinator för nätverket är 
man den drivande kraften för att genomföra de beslut som fattas av styrel-
sen. Man blir delaktig i nätverkets planering och håller tillsammans med en 
tillsatt arrangörsgrupp i de fyra nationella seminarierna som arrangeras per 
år. Tillsammans med en vårmötes-koordinator är man med och planerar och 
arrangerar vårmötet som är Nätverkets största evenemang med ca 400 del-
tagare. Man har kontakten med medlemmar dels via mail, telefonsamtal och 
via nätverkets sociala medier såsom Facebook och Linked In. 
 
Är du en person som gillar att driva projekt, klarar att av att hantera många 
uppgifter parallellt, gillar utmaningar och är intresserad av att ha ett av bran-
schens roligaste och mest sociala uppdrag? Då kan jag varmt rekommendera 
dig att söka uppdraget som koordinator.

/Ulrika Larson, 
koordinator för Nätverket Renare Mark/Empirikon Konsult

Som  koordinator får man inte vara rädd för att hugga i för det är ett uppdrag som kräver ett stort 
engagemang. Men ibland kan man sitta still i båten och ta hjälp av kollegornas drivkraft. Anna Krüger, 
ordförande region Mälardalen vid rodret, Lars Gardfors styrelseledamot längst fram i kanoten och 
koordinatorn i mitten. På väg mot årets kick off.  Foto: Helena Branzén, SGI

Vill du bli koordinator för 
Renare Mark 2015?

Nu är det dags att utlysa tjänsten 
som koordinator för 2015. Engage-
manget som koordinator pågår i max 
3 år med 1 års förlängning åt gång-
en. Som koordinator håller du bland 
annat i seminarieverksamheten på 
uppdrag av Renare Marks styrelse 
och stöttar de regionala avdelning-
arna i sin verksamhet. 

Nätverket har årligen tio styrelse-
möten, 5 telefonmöten och 5 möten 
i samband med seminarier, kick off 
och årsmöte.

Varje år arrangerar Nätverket Re-
nare Mark fyra nationella seminarier 
samt 1 vårmöte. Uppdraget är ca 15 
timmar i veckan och arvodet för att 
vara koordinator är för närvarande 
600 kronor/timmen.

Är du en fena på att nätverka, brinner 
du för uppgiften att ordna seminarier 
och är duktig på att organisera? Ja, 
då kanske du är den personen som 
nätverket söker!

För mer information kontakta gärna  
Malin Norin som är ordförande för 
Nätverket Renare Mark på:
malin.norin@ncc.se eller ulrika.lar-
son@empirikon.se (nuvarande koor-
dinator)

Ansökan ska skickas in senast den 
12 augusti 2014 till Malin Norin på: 
malin.norin@ncc.se

Vårmötet i Malmö 2013. En av de stora förmå-
nerna med att få vara koordinator för NRM är 
alla de roliga eventen man får vara med och 
planera och delta vid. Foto: Ulrika Larson

Ny koordinator för 2015 sökes till Nätverket Renare Mark
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Nätverket Renare Mark arrangerade 
sitt vårmöte i Jönköping den 1-2 
april. Som inledning på mötet höll 
Renare Mark i samarbete med Swe-
cos miljökonsulter, Länsstyrelsen, 
Jönköpings kommuns planavdelning 
och Länsmuseet ett studiebesök på 
södra delen av Munksjö Pappers-
bruks fabriksområde i Jönköping. 
Sweco har sedan början av 2008 va-
rit involverade i utredningar för att 
omvandla det utfyllda f d industriom-
rådet till bostadsområde med 17 nya 
bostadskvarter i den framtida stads-
delen området ”Munksjöstaden”.
Studiebesöket inleddes med en sam-
ling där Niklas Ögren, planarkitekt 
på Jönköpings kommun, berättade 
om exploateringsplanerna för områ-
det. Den första detaljplanen är anta-
gen (men överklagad) och har varit 
den svåraste detaljplanen någonsin 
i Jönköpings kommun. Markområdet 
kommer att höjas 1-10 meter i syfte 

Renare Mark vid Munksjöstaden i Jönköping

att	 ansluta	 till	 befintligt	 gatu-	 och	
ledningsnät, samt för att klimatsäkra 
sjönära delar och tillföra friska grund-
läggningsmassor till förorenade delar 
som inte ska saneras. Håkan Wen-
nerberg på Sweco tog vid och gav en 
inblick i områdets historia, från det 
att Munksjö pappersbruk startade på 
1800-talet och fram till idag. 
De 120 deltagarna på studiebesöket 
slussades sedan runt i grupper till 
olika stationer. Vid två av stationer-
na berättade Swecos miljökonsulter 
om de miljöutredningar som utförts 
och vilka saneringsinsatser vi nu står 
inför. Bland annat ska två punktkäl-
lor inom det 40 000 m2 stora utfyll-
nadsområdet med 10 meters fyll-
ningsmäktighet inneslutas, vilket är 
en åtgärdslösning som efter utförd 
riskbedömning, åtgärdsutredning 
och riskvärdering har accepterats av 
tillsynsmyndigheten, Länsstyrelsen i 
Jönköping. 

Niklas Ögren, Jönköpings kommun inledde studiebesöket med att berätta om detaljplanen för Munksjöstaden, Martin Palm (fotot i mitten) från Länsstyrel-
sen i Jönköping berättade om planeringen och beslutsprocessen och Britt-Marie Börjesson från Länsmuseet (bilden till höger) berättade om bevarandet av 
byggnaderna Foton: Ulrika Larson, NRM/Empirikon Konsult

Länsstyrelsen höll i en station där de 
beskrev de beslut och den gång de 
har haft under åren av utredningar 
och den speciella situation det inne-
bär att ha en enskild exploatör för ett 
så pass omfattande projekt. Länssty-
relsen redogjorde för positiva erfa-
renheter av att upprätta ett tidigt s.k. 
principbeslut som fastställer ramarna 
för det fortsatta saneringsarbetet. 
Detta gör att samtliga aktörer får ett 
gemensamt rättesnöre att följa. 
Normans, som varit rivningsentre-
prenör, berättade om miljöinven-
teringen och rivningen av byggna-
derna, exempelvis en byggnad för 
tjärpappstillverkning. Länsmuseet 
höll en mindre rundvandring och be-
skrev de byggnader som man av kul-
turminnesskäl bevarar på området, 
en panncentral och den f.d. säckfa-
briken, som i framtiden kan komma 
att rymma konsthall och resturang-
er/café utmed strandpromenaden vid 
Munksjön.
Louise Johansson, Sweco
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Eftersom vi ordnar NORDROCS i höst blev vårmötet 
i mindre skala än vanligt och alla 250 platser bokades 
snabbt upp. 250 personer samlades till middagen som 
inledde Vårmötet i Jönköping. June kvintetten bjöd på 
vacker	musik	som	passade	den	fina	festsalen	med	kris-
tallkronor i original från hotellets öppnande i mitten av 
1800-talet. Stora hotellet har under åren renoverats med 
varsam hand och knöt  på så sätt an till Vårmötets tema 
”hur ska staden växa på ett hållbart sätt?”
Vårmötets tema lockade många stadsplanerare. Dagens 
moderator Linda Palo, stadsplanerare på Stockholm Stad, 
öppnade vårmötet med att konstatera att som stadspla-
nerare är man inblandad i ett tidigt skede där frågan om 
föroreningar i mark oftast inte beaktas. Den bollen kas-
tas upp i luften och tas emot i ett senare skede i proces-
sen. Linda efterlyste en ökad dialog för att fånga upp 
frågan i alla skeden.
Därefter presenterade Carl Mikael Strauss, Naturvårds-
verket, Klas Arnerdal, SGU och Mikael Stark, SGI hur 
de tre myndigheterna arbetar med teknikutveckling och 
hållbarhet. Några viktiga verktyg som myndigheterna 
satsar på för att öka teknikutvecklingen är bland annat 
innovationsupphandlingar och åtgärdsportalen som har 
börjat ta form (www.atgardsportalen.se). Jönköping har 
en historik som industristad, om stadens  historia och 
framväxt berättade kulturgeografen Carl-Johan Sanglert, 
Länsstyrelsen Jönköping. Stadens stadsarkitekt Niklas 
Ögren  tog vid därefter och blickade framåt och presente-
rade det helhetsgrepp som kommunen tagit över stadens 
utveckling.
Vårmötet bjöd även på handfasta tips om hur man kan 
gå till väga för fysisk planering av förorenade områden 
samt praktiska exempel på masshantering i vatten, vad 

Vårmötet 2014 i Jönköping - ”Hållbar stadsutveckling- hur ska staden växa?”

Vårmötet inleddes med studiebesök vid Munksjön, årsmöte i Länsstyrelsens lokaler och middag i den anrika festvåningen på Stora hotellet i Jönköping den 
1 april. Den 2 april hölls seminarier på Jönköpings högskola. Malin Norin, ordförande Renare Mark och Maria Paijkull, vice ordförande hälsade välkomna.
Foton: Ulrika Larson, NRM/Empirikon Konsult

man ska göra med all lera från Marieholmsförbindelsen 
samt hur föroreningar i mark kan göra det svårt att kom-
ma fram till bra genomförbara åtgärder när ett område 
ska exploateras.
Naturvårdsverkets och Swecos utvärdering av efterbe-
handling av förorenade områden presenterades. Några 
slutsatser från utvärderingen var att man behöver utöka 
inrapporteringskrav och ha tydliga mallar för rapporte-
ring, metoder för riskbedömningar för populationer be-
höver bevakas och utvecklas, påverkan på antal män-
niskor och efterfrågan på markområden bör beaktas vid 
prioritering av områden som ska saneras och alternativa 
åtgärdsmetoder bör stödjas. Verktyget Score som är ett 
verktyg baserat på multikriterianalys utvecklat på Chal-
mers presenterades därefter. Score används för att jäm-
föra olka saneringsåtgärder och bedöma vilket av dessa 
som är det mest hållbara alternativet.
Frågor som hur vi ska nyttja förorenade områden i stads-
miljö, hur vi använder oss av ekosystemtjänster, miljö-
certifiering	av	byggnader	och		inspiration	från	grönskan-
de städer löpte som en röd tråd genom mötet och gav 
mersmak	inom	ämnet.	Alla	presentationer	finns	på	www.
renaremark.se
Avslutningsvis lånar jag ett citat från vårmötet av Mikael 
Stark,	SGI:	”det	finns	en	vilja	från	alla	parter,	att	tillämpa	
alternativa lösningar och minska gräv- och schaktsane-
ringar med tillhörande deponering. Vi måste tillsammans 
verka för att det faktiskt blir så och stötta varandra. Och 
jag	tror	inte	att	vi	behöver	förflytta	berg	för	att	lyckas,	
och	definitivt	inte	mer	förorenad	jord.”
Stort tack till alla som var med och bidrog till ett mycket 
intressant och trevligt vårmöte 2014. 
/Ulrika Larson, koordinator NRM/Empirikon Konsult
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Lars Isaksson, Länsstyrelsen i Västernorrland och Christin Jonasson, Golder Asssociated välkomnade deltagarna till seminariet (fotot till vänster). Under 
seminariet	fick	vi	bland	annat	höra	Peter	Englöf	berätta	om	de	utmaningar	som	BT	kemi	har	inför	riskbedömning	(fotot	i	mitten)	Foton:	Ulrika	Larson,	
NRM/Empirikon Konsult

En dag om giftfri miljö och cocktaileffekter i Umeå den 8 maj 2014

Solen lyste över Björkarnas Stad när 
Nätverket Renare Mark träffades i 
maj för att nätverka och lyssna på 
föredrag om ämnet giftfri miljö och 
cocktaileffekter.
Malin Norin, ordförande för NRM/
NCC, var dagens moderator. Hon in-
ledde med att belysa frågan om risk-
bedömningar och hur hon i projektet 
Hexion	fick	förhålla	sig	till	lägre	hal-
ter av ftalater i jord än vad som till 
exempel är tillåtet i våra kläder och 
vår närmiljö. 
Mats Tysklind, Umeå Universitet, var 
först ut med ett föredrag om kom-
plexa blandningar vid sågverkstom-
ter. Sågverk står för 25 procent av 
alla	 riskklass	1-objekt.	Det	finns	 ca	
500 dioxinförorenade sågverksplat-
ser i Sverige. 
Anna Stjärne på Länsstyrelsen i Norr-
land höll därefter ett föredrag om 
miljögifter	 längs	vår	kust	och	fiber-
banksprojektet som Länsstyrelsen 
i Västernorrland driver tillsammans 
med bl.a. SGU. Projektet syftar till 
metodutveckling för inventering av 
fiberbankar,	 kartlägga	 fiberbankar	
och	 öka	 kunkapen	 om	 fiberbankar-
nas kemiska innehåll samt bidra till 
ett underlag för prioritering av vilka 
undersökningar som bör genomför-
as. 
Patrick	 van	 Hees,	 Eurofins	 presen-
terade behovet av analys  av miljö, 
produkter och exponering för riskbe-
dömningar. De ämnen som står i fo-
kus är bland annat hormonstörande 
ämnen, läkemedel, bromerade äm-
nen,	 perfluorerade	 ämnen,	 biocider	
och	 konserveringsmedel	 och	UV	 fil-
ter. 

Vad är då cocktaileffekten? Magnus 
Engwall vid Örebros universitet red-
de ut begreppen kring cocktaileffek-
ter, hur ämnena samverkar i kroppen 
och metoder för riskbedömning samt 
presenterade matematiska model-
ler för att bedöma cocktaileffekten. 
Några av Magnus slutsatser är att 
den biologiska effekten oftast är ba-
serad på komplexa kemiska bland-
ningar. Kemikalier som ligger under 
kritiska effektnivåer (NOEL) i en or-
ganism kan bidra till den totala toxi-
citeten. Riskbedömningen behöver ta 
hänsyn till att miljön exponeras för 
många ämnen i låga doser samtidigt. 
Detta görs inte systematiskt idag.
Från riskbedömningar av cocktailef-
fekter gjorde vi sedan ett hopp till 
slam och de försök och utredningar 
som avfallsbolaget Umeva gjort för 
att utvinna fosfor ur slam. Ulrika 
Olofsson, Umeva, berättade att för 
deras del var slamgödsling inget al-
ternativ utan fokus på framtiden 
var att utvinna fosfor ur slammet. 
I dagsläget inväntar Umeva en ny 
”slamförordning”.  
Efter en god lunch och ett föredag 
om	slam	förflyttade	vi	oss	 från	 jord	
till bord. Sarah Josefsson, SLU, be-
rättade om en studie av upptag av 
miljögifter i grönsaker. Upptaget av 
dioxiner visade sig vara högst i zuc-
chini följt av pumpa, gurka och vete. 
Lägst upptag visade sig vara i bland 
annat tomat och majs. En anledning 
till detta kunde enligt Sarah vara att 
vissa arter utsöndrar organiska syror 
för att ta upp mikronäringsämnen, 
vilka också sönderdelar organiskt 
material och ökar biotillgängligheten 
av organiska föroreningar.

Lillian Abramsson från Livsmedels-
verket kompletterade föredraget om 
grönsaker med en presentation om 
cocktailblandningar i mat. 
Från maten vi äter är steget inte 
långt från vattnet vi dricker. Andreas 
Woldegiorgis, WSP, höll en presenta-
tion om PFOS och PFOA som  främst 
sprids via vatten (avloppsvatten, yt-
vatten, grundvatten). Väl i vatten-
fasen rör sig ämnet mycket snabbt 
upp i näringskedjan varför de hög-
sta halterna som uppmätts förelig-
ger för topp-predatorer (haj, isbjörn, 
säl,	 delfin,	 utter,	 tiger,	 människa).	
PFOS	och	 	PFC	 	finns	bland	annat	 i	
impregneringsspray, brandskum och 
hydrauliska oljor. 
Hur är det då med kadmium? Ingvar 
Bergdahl på Umeå Universitet lyfte 
frågan om det spelar någon roll om 
kadmium bryter benen eller skadar 
njuren först? Främsta källan till intag 
av kadmium är rotfrukter och säd. Ti-
digare vid riskbedömningar har man 
tittat på effekter på njure men un-
dersökningar visar nu att benskörhet 
uppkommer redan vid låga värden 
och behöver därför tas i beaktande. 
Avslutningsvis	fick	vi	höra	Peter	Eng-
löf, Svalövs kommun/Sweco, berätta 
om de utmaningar BT Kemi har inför 
riskbedömning av området. Områ-
det vid BT Kemi är starkt förorenat 
av lång rad av olika kemiska ämnen 
men främst fenoxisyror. 
Tack för en mycket intressant och 
trevlig dag! Är du intresserad av att 
läsa	mer	så	finns	alla	presentationer	
upplagda på www.renaremark.se
/Ulrika Larson, Koordinator NRM/ 
Empirikon Konsult
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 Det händer i nätverket
•	 NORDROCS 15-18 sep 2014, läs 

mer på www.nordrocs.org 

•	 Shortcourses i samband med 
NORDROCS den 15 september.

•	 Seminarium om skydd av mark-
miljö, Visby den 9  oktober 14.

•	 Seminarium om förorenade 
områden den 25 nov 2014.

•	 Kemikalier i fokus, semina-
rium i Västerås den 5 februari 
2015.

Läs mer på www.renaremark.se 

 Det händer i branschen
•	 Kurs för miljöprovtagare (allmän 

grundkurs) – SGF 11-12 juni 2014 
i Stockholm

•	 Certifiering	av	miljöprovtagare	yt-
vatten och sediment – SGF-kurs 
Bålsta 26-28 augusti 2014

•	 SGF- Specialiseringskurs för jord 
och grundvatten  9-12 september  

•	 Miljötekniska Markundersökningar 
- SGF-kurs Stockholm 23-26 sep-
tember 2014

•	 Cabernet – HOMBRE – TIMBRE 
-2014 – October 14 – 16 2014

•	 Remediation Technologies Sympo-
sium 2014 October 15 – 17 2014 
The Fairmont Bankff Springs Hotel

Har du skrivit bästa exjobbet 2014?
I utlysningen för Bästa exjobb söker nu Nätverket Renare Mark slutförda 
examensarbeten från år 2014. Examensarbetet ska ha direkt koppling till 
förorenade områden och efterbehandling. Det ska belysa området ur ett 
naturvetenskapligt, tekniskt, ekonomiskt, socialt eller juridiskt perspektiv.
Bidragen kan inlämnas av institution, företag eller författarna själva.
Inlämnade bidrag kommer att utvärderas av Nätverkets priskommitté som 
består av ca 5 representanter från branschen, varav en från styrelsen.
Vinnaren erhåller en prissumma på 15 000 kr samt inbjudan att presentera 
sitt examensarbete vid Nätverkets Vårmöte 2015. I samband med Vårmötet 
betalas konferensavgift, resa och boende av Renare Mark.
Examensarbetet skall ha direkt koppling till förorenade områden/efterbe-
handling och belysa området ur ett naturvetenskapligt, tekniskt, ekono-
miskt, socialt eller juridiskt perspektiv.
Kriterierna för Bästa exjobb lägger tyngdvikten vid nyhet och nytta för bran-
schen men följer i övrigt framtagna krav vid universitet och högskola enligt 
följande:
1) Nyhetsvärde för branschen
2) Nytta för branschen
3) Fronten för forskningen; vetenskaplighet, stingens
4) Ingående moment (t ex litteraturstudie, fältarbete, laboratoriearbete,
analys, modeller)
5) Avgränsning och måluppfyllelse
6) Utformning och presentation

Samtliga inkomna examensarbeten läggs ut på Renare Marks hemsida.
Skicka examensarbetet i digitalt format till nätverkets koordinator,
koordinator@renaremark.se, senast den 1 februari 2015. Märk meddelan-
det ”Bästa Exjobb 2014”

För frågor går det även bra att kontakta Ulrika Larson, 0708-473 475.

Anna Gjörup och Per-Ivar Olsson ut-
sågs som vinnare av bästa exjobb 
2013 med sin uppsats ”Grundvatten-
modellering av Nässjö bangård.- Av-
sänkning, föroreningstransport och 
jämförelse av två modelleringspro-
gram”.
Juryn valde att lyfta fram ett exa-
mensarbete som behandlar ett myck-
et komplext ämne som ofta hamnar 
lite utanför diskussioner kring föro-
renade områden; förståelse och mo-
dellering av grundvattensystemet.  
En god förståelse för grundvatten-
systemet, dess reella och förväntade 
flöde	 inom	 ett	 förorenat	 område	 är	
en förutsättning för projektering av 
efterbehandlingsåtgärder. 
I sitt arbete har Gjörup och Olsson 
jämfört grundvattenmodelleringar 
och simuleringar från två marknads-
ledande programvaror, beräknade 
utifrån samma grunddata, i syfte att 
utvärdera programvarornas använd-
barhet. 
Analysen visar att de två program-
varorna ger jämförbara resultat men 
med vissa skillnader vid simulering 
av	 förändringar	 i	 grundvattenflödet.	
Författarna ger även förslag på kom-
pletterande fältanalyser som behövs 
för att kunna förbättra modellernas 
tillförlitlighet. 
Arbetet är mycket pedagogiskt upp-
lagt, lätt att tillägna sig och bra il-
lustrerat. Grattis Anna och Per-Ivar!

Alla de examensarbeten som kom 
in	 till	utlysningen	finns	upplagda	på	 
Renare Marks hemsida.

Bästa exjobb 2013


