Inbjudan till workshop 2011-11-30
Kompetenscentrum FRIST, Chalmers tekniska högskola

Hållbar sanering - vad innebär det?
Var med och diskutera framtidens efterbehandlingar!

Hållbar sanering är ett begrepp som de flesta inom efterbehandlingsbranschen känner sig
välbekanta med sedan Naturvårdsverkets kunskapsprogram. Men vad innebär ekonomisk,
socio-kulturell och ekologisk hållbarhet vid hanteringen av förorenade områden?
Vi vill bjuda in Dig till denna workshop för att diskutera vad hållbarhet inom sanering av
förorenade områden egentligen innebär. Är det vad vi gör idag? Eller behöver vi utvärdera
hållbarhet annorlunda i framtiden? I så fall – hur kan det utvärderas i framtiden och vad
behöver vi bli bättre på?

Varmt välkommen!
Lars Rosén,
Professor FRIST

Jenny Norrman
Tekn Dr FRIST
www.frist.chalmers.se

Hållbar sanering – vad innebär det?
Var med och diskutera framtidens efterbehandlingar!
Plats: Chalmers Teknikpark, Sven Hultins gata 9, Sal Poseidon (se karta nästa sida)
09:30 – 10:00

Registrering och kaffe

10:00 – 10:10

Välkommen. Lars Rosén

10:10 – 10:40

Drivers, challenges and way forward for sustainable remediation –
the SuRF-UK perspective. Dr. Brian Bone, Bone Environmental
Consultant Ltd., Sustainable Remediation Forum-UK (SuRF-UK)
Steering Group.

10:40 – 11.10

Den sociala dimensionen - kan vi mäta saker som hälsa, lycka och
rättvisa? Bengt Brülde, professor i praktisk filosofi, Göteborgs
Universitet.

11.10– 11.40

Hållbar kommunikation – varför och hur kommunicerar man risker?
Kjell Andersson, f.d. överläkare vid US Örebro, Arbets- och
miljömedicinska kliniken.

11:40 – 12.00

FRISTs arbete med hållbarhetsbedömningar och introduktion till
workshopen. Lars Rosén & Jenny Norrman, Chalmers FRIST.

12:00 – 13.00
13:00 – 15:45
ca 14:30

Lunch
Diskussion i grupper…
… med kaffe under tiden
Vi tar upp frågor som: Är det hållbar sanering vi gör idag? Om inte,
vad behöver vi göra annorlunda? Hur kan man utvärdera och mäta
hållbarhet? Miljömässig hållbarhet? Social och ekonomisk
hållbarhet? Är något viktigare än något annat?

15:45 – 16:30

Uppsummering och avslutning
Gruppredovisning
Diskussion och reflektion
Avslutning

Anmälan
Bindande anmälan senast 2011-11-15 via följande länk: http://www.chalmers.se/cee/fristsv/aktuellt/hallbar-sanering
Deltagandet kostar 800 kr exklusive moms och betalas i samband med anmälan. Observera
att såväl "Invoice information" som "Godkännande" måste klickas i för att betalningen ska
fungera.

Information
Hitta till Chalmers se, http://www.chalmers.se/sections/om_chalmers/hitta_till_chalmers
Karta PDF format (finns även på nästa sida): http://www.chalmers.se/HyperText/karta.pdf

