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Telefonmötet höll för att diskutera hur sedimentnätverket ska fortsätta arbeta. 

 

Diskussionerna sammanfattas nedan. Ni som fått uppgifter att genomföra har 

era namn understrukna i den löpande texten. 

1. Rod föreslog ett diskussionstillfälle om samarbete mellan 

universitet/högskolor och sedimentnätverket. Eventuellt kanske även 

frågan ska diskuteras regionalt (de lokala nätverken inom Renare Mark). 

Rod sammanfattar ett förslag. 

 

2. Det diskuterades även hur sedimentnätverket ska kommunicera sitt arbete 

till myndigheterna. Eventuellt kan även myndigheterna bjudas till samma 

diskussionstillfälle som universiteten. 

 

3. Vi beslöt att sätta samman en arbetsgrupp som ska jobba med identifiera 

vad som generellt ofta saknas i kunskapsläget med avseende på arbetet 

med förorenade sediment. Förslagsvis kan man identifiera vad som krävs 

för att korrekt beskriva förorenade sedimentområden jämfört med 

förorenad mark. I arbetsgruppen bör även ingå personer från SGU och 

universitet. Ingemar Cato (SGU) och Per Jonsson (Stockholms universitet) 

nämndes. 

 

 Steg 1 för arbetsgruppen blir att identifiera kunskapsbristen. Steg 2 blir att 

ta fram en handbok med avseende på hur arbete med förorenade sediment 
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bör bedrivas. Arbetsgruppen ska även undersöka möjligheten till extern 

finansiering, t ex från Formas och Mistra. 

 

 SGI har sedan 2010 ett ansvar för forskning, teknikutveckling och 

kunskapsutveckling avseende sanering och återställning av förorenade 

områden. Yvonne Ohlsson har samordningsansvar. Gunnel stämmer av 

med Yvonne angående hur SGI avser arbeta med förorenade sediment och 

berättar på nästa möte. 

 

4. Vi diskuterade möjligheten att ha möten med Netviewer (som nätverket 

Förorenade byggnader har) och/eller att ha ett diskussionsforum på Renare 

Marks hemsida där specifika frågor kan diskuteras. 

 

 Renare Marks kickoff är i Stockholm den 9 maj. I samband med detta 

stämmer Per av dessa frågor och sedimentnätverkets övriga planer med 

styrelsen för Renare Mark. 

 

5. Mötet beslöt att fortsätta med seminarier ungefär en gång per år. Ett förslag 

till till nästa seminare/workshop är en avstämning av arbetsgruppens arbete 

med att identifiera kunskapsbrister inom arbetet med förorenade sediment. 

 

6. En förfrågan om en styrelseplats i SedNet har inkommit. Det kostar dock 

10000 euro/år. SedNet bevakas som tidigare. Gunnel bevakar. 

 

7. Vi beslöt att tills vidare behålla styrelsen i sedimentnätverket som den är. 

De som medverkar sällan eller inte alls ombeds dock fundera på om de har 

möjlighet att kvarstå i styrelsen. 

 

8. Denna fråga tillkom efter mötet, men tas ändå med i protokollet: 

Sedimentkursen som hölls av Per Jonsson i augusti 2011, kommer hållas 

även i år. Per Jonsson har bett om sedimentnätverkets hjälp att annonsera 

på Renare Marks hemsida. Per (Samuelsson) skickar annonsen till 

webbansvarig hos Renare Mark som lägger upp den på hemsidan. 

 

 Per kallar till nästa telefonmöte via Doodle. Vid det mötet ska sätta 

samman en arbetsgrupp och spika en tidsplan för arbetsgruppens arbete. 

Det blir också en avstämning från kickoffen. 


