
              
    

Arrangörsgruppen består av: 
Elke Myrhede – Geo Innova AB, Karin Axelström – Johan Helldén AB, Ebba Wadstein – SGI, Jesper Karlström – Detox AB, Lars Eriksson – 
MRM AB, Arnulf Hedenvind – WSP Environmental AB, Anders Friström – JM AB, Agne Gunnarsson – Vägverket, Ole Paus - WSP 
Maria Sundesten – Golder Associates AB, Berith Juvonen - Tyréns/Koordinator Nätverket Renare Mark 
 

Inbjudan till  

Seminarium om undersökningsmetoder för 
förorenade områden  

Malmö 6-7 maj 2008  
� 

När skruven inte räcker till... 
Den 6-7 maj 2008 arrangerar Nätverket Renare Mark och Svenska Geotekniska 

Föreningen ett seminarium om undersökningsmetoder. Seminariet syftar till att ge ökad 
kunskap om metoder för undersökning av mark och riktar sig till alla som planerar och 
genomför undersökningar av förorenad mark. Seminariet även till att stimulera till 

användning av modern undersökningsteknik i Sverige. 
 

Seminariet inleds med föredrag om de olika metoderna under dag 1, se separat program, 
och dag 2 hålls demonstrationer i fält av MIP, Geoprobe, Sonic drilling, Hollow stem 
auger, moränprovtagare, genomströmningsprovtagare och andra provtagningsmetoder 
för jord. Utöver detta kommer det att finnas en utställning där Geawelltech, Geomek, 

SGI m.fl. visar utrustning och andra metoder.  
� 

Plats: Radison SAS, Östergatan 10, Malmö 
Kostnad för medlem*: 4 000 kr/person exkl. moms (dvs. 5 000 kr inkl. moms). 
Kostnad för icke medlem*: 4 300 kr/person exkl. moms (dvs. 5 375 kr inkl. moms).  
* Avser medlem i Renare Mark eller SGF 
Hotell: Hotell ingår ej i konferensavgiften men kan bokas i samband med anmälan. 
Önskas hotellrum tillkommer 1 795 kr för enkelrum och 1 995 kr för dubbelrum, 
priserna är inklusive moms. 
 
OBS! Stor del av dag 2 kommer att tillbringas utomhus oavsett väder. Se till att vara 
fältmässigt klädd med varma kläder, regnkläder och fältskor. Hörselskydd och hjälm 
kommer att tillhandahållas på plats.  
 
Anmäl dig till Umeå Congress, senast den 31 mars 2008, genom att skicka ifylld 
anmälningsblankett till Umeå Congress på fax 090- 13 00 36  eller e-post: 
kerstin.emsing@umea-congress.se. 
 

Frågor? Kontakta Kerstin Emsing, Umeå Congress, på 090- 13 00 35 eller Renare Marks 
nätverkskoordinator Berith Juvonen på 0910-109 52/070-856 35 55. 
 
Arrangemanget har begränsat antal platser (60 st.), först till kvarn gäller! 
 
Varmt Välkomna! /Hälsningar Arrangörsgruppen 


