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Nätverket Renare Mark – fyller snart 20 år och växer fortfarande.
Johanna
Svederud,
nätverkets
ordförande.
Hanna
Hartmann,
nätverkets
koordinator.
Under Nätverkets 20 år har vi vuxit oss allt större,
från 370 medlemmar 2002 till fler än 1300
medlemmar i skrivande stund. Vi ser att det
behövs en plattform för att diskutera och driva
utvecklingen inom förorenad mark framåt. De
senaste åren har det pratats alltmer om
klimatförändringar, ohållbara schaktsaneringar
och det tycks redan märkas en stor skillnad i
branschen då nya metoder och tekniker dyker upp
och implementeras i Sverige. Att olika aktörer från
branschen får träffas för att lyssna till det senaste
inom sanering tror vi på och vill utveckla detta
vidare genom våra seminarier och Vårmöten.
Vi strävar efter att Nätverket och branschen ska
utvecklas, och för de som deltar vid Nätverkets
websända årsstämma den 7 maj kommer ett nytt
spännande koncept för framtida Vårmöten att
diskuteras. Vår ambition är att framöver kunna
bidra till att fler får ta del av internationell kunskap
kring förorenade områden. Vi vill även utveckla
vårt arbetssätt när det gäller att anordna
seminarier, och den 7 maj var tanken att testa att
websända seminariet Praktiska erfarenheter,
klorerat och PFAS. Med hänsyn till rådande
problematik kring Covid-19 kommer nu seminariet
genomföras som ett webbinarium utan fysiska
möten. Även vår regionala avdelning Väst
anordnar ett webbinarium i maj. Lärdomar från
dessa webbinarier hoppas vi kunna använda i våra
framtida arrangemang. Ambitionen är och förblir

dock att anordna fysiska möten, och att vid några
av dessa kunna erbjuda webbsändningar i lokaler
och därmed möjliggöra kunskapsspridning och
mingel på flera orter samtidigt.
En del i Nätverkets utveckling är att samarbeta
med andra organisationer. Vi har pågående
samarbeten med SGF och Avfall Sverige, där
planering av kommande arrangemang och projekt
diskuteras. Detta har bland annat resulterat i att
SGF:s kurs om förorenade byggnader har
utvecklats genom input från ett Renare Markseminarium. Vi har vid ett flertal Vårmöten agerat
arena för olika typer av workshops som anordnas i
syfte att driva utvecklingen framåt. Bland annat
anordnades det 2019 ett TUFFOmatchmakingmöte och 2015 anordnades en
workshop om ”Utveckling inom EBH för hållbara
åtgärder” i samarbete med Naturvårdsverket, SGI
och SGU. Vi bevakar även utveckling runt om i
världen, och är därför medlemmar i
organisationen Nicole, deltar vid deras workshops
och tar oss nya rön och erfarenheter hem som vi
kan sprida vidare till våra medlemmar.
Årets höjdpunkt för Nätverket, och för många som
jobbar med förorenade områden, är Vårmötet
som vi arrangerar i mars varje år. På grund av
Covid-19 var vi tvungna att ställa in årets Vårmöte.
Vi är dock hoppfulla om att kunna anordna nästa
års Vårmöte som planerat. Nätverket firar då 20
år, och vi hoppas kunna fira det ordentligt genom
att anordna ett riktigt bra Vårmöte.
Vi värnar om våra medlemmar och vill att ni ska
vara med och påverka innehållet på våra
arrangemang. Det går bra att höra av sig till oss på
info@renaremark.se om ni har tips eller idéer.
Johanna Svederud och Hanna Hartmann,
Nätverket Renare Mark

