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Vad gör Naturvårdsverket, SGI och SGU för att
saneringsåtgärder ska bli mer hållbara?
Naturvårdsverket, SGI och SGU berättar om sin vision om
hållbar sanering och vad de gör konkret för att den ska bli
verklighet.

Hur många stjärnor
får detta nummer av
EBHbladet?

Läs mer här.

Sökhundar och biokol – två steg på
vägen mot hållbar efterbehandling?
Det pågår många forskningsprojekt om
förorenade områden. Vi har bett Jens och
Susanne berätta om hur hundar kan spåra
föroreningar och Anja om hur behandling
med biokol kan förhindra utlakning av PAH
och metaller.
Läs mer här.

How to innovate useful technology – and put it
to use!
Niels från Region Hovedstaden i Danmark berättar mer
om hur deras arbete med innovationer egentligen gått
och bjuder på nyttiga tips för att lättare gå från tanke till
verkstad.
Läs mer här.

Termisk behandling in situ – funkar det?
Svaret på frågan kan tyckas given, det finns många
lyckade exempel på termisk behandling in situ.
Frågan i Phylatterionprojektet var om det även fungerar
på kreosot och när förhållandena i marken är sådana att
det bara går att värma upp till 100 °C?
Läs mer här.

Kan tillsynsmyndigheten bidra till en hållbar
sanering?
Flera Länsstyrelser jobbar med att på olika sätt bidra till
hållbarare saneringar. Östergötland har tagit fram en
kunskapssammanställning om hur man inom tillsynen kan
arbeta för att bidra till hållbar efterbehandling.
Läs mer här.

MIRACHL  karaktärisering och övervakning av
insitu sanering.
Målet med forskningsprojektet MIRACHL är att ta fram ett
verktyg för att visualisera marken och de förändringar som
sker. Detta för att kunna avgränsa föroreningar, planera
borrningar på rätt ställen och följa förändringar i marken vid
insitu sanering.
Läs mer här.
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