
Förorenad mark: riskbedömning och åtgärder,
10 hp teori + 10 hp projekt

Ingenjörsgeologi och
geoteknik, 5hp

Avfallshantering, 5 hp

Terminsblocket markmiljö

Höstterminen åk 4 och 5

Blockansvarig:
Dan Berggren Kleja, Mark och miljö, SLU 
(dan.berggren@slu.se)



Kursblockstema
”Hållbart samhällsbyggande”

• Skydd av miljön och människors hälsa; 
riskbedöma och vid behov åtgärda förorenade  
områden

• Säker grundläggning; förhindra ras, skred och 
sättningar i byggnader

• Sluta kretsloppen; återvinna hushållsavfall och 
säker deponering



Hammarby sjöstad 1998



Hammarby sjöstad idag

www.hammarbysjostad.se

http://www.hammarbysjostad.se/


Förorenad mark: riskbedömning 
och åtgärder, 20 hp

Provtagning 
/ utvärdering

Risk-
bedömning Åtgärd Utvärdering & 

övervakning

•Geostatistik & 
provtagningsdesign

•Provtagningsmetoder

•Naturvårdverkets 
riskbedömningsmodell

•Metallers miljökemi
•Organiska föroreningars 
miljökemi

•Transportmodellering
•Ekotoxikologi
•Humantoxikologi
•Riskvärdering

•Biologiska metoder
•Fysikaliska-kemiska 
metoder

Rapport 1 Rapport 2 Rapport 3 Slutrapport och 
muntlig 
redovisning

Projekt:

Många externa konsulter inblandade i 
kursen, bl a Tyréns, Golder, Kemakta, 
RGS Nordic, Act Management



Studiebesök Norra Djurgårdsstaden



Studenters kommentarer
• I det stora hela är alla mycket nöjda med kursen. 
• Arbetsbelastning och innehållet i kursen var på en 

lagom nivå.
• Bra verklighetsförankring, många externa föreläsare 

från miljökonsultbranschen.
• Helhetsintrycket 2016-2018: 4,2-4,5



Ingenjörsgeologi och geoteknik, 5 hp
Huvudlärare
Lars Mærsk Hansen, specialist inom byggnadsgeologi och bergteknik
Mehdi Bahrekazemi, specialist inom geoteknik
Roland Roberts, Geovetenskaper UU
Kursansvarig, Alexandru Tatomir, Geovetenskaper UU

Kursen ger en tydlig koppling till geoteknik och yrkeslivet genom att:
• Specialister från Golder Associates undervisar
• Fältbesök på byggarbetsplatser
• Studiebesök hos mätteknikspecialister inom geoteknik



Innehåll
• Ingenjörsgeologi

– De kvartära jordlagrens bildningssätt. Glaciala och postglaciala 
jordarter. Den svenska berggrunden.

• Hållfasthetslära
– Spänning och töjning vid dragning, tryck och skjuvning. 

Elastiska, plastiska och tidsberoende geologiska material. 
• Jordmekanik

– Spännings- och 
deformationstillstånd i jord. 
Kompression av jord. Skjuvning 
och brott i jord.

• Geoteknik
– Sättning i jord. Jordens 

bärförmåga. Jordslänters 
stabilitet. Fält- och 
laboratoriemetoder i 
geotekniken.



Studenters kommentarer
Studenterna var nöjda med kursen på grund av: 

• Relevant och intressant kunskap för framtiden
• Bra yrkeslivsanknytning
• Platsbesök och på riktiga byggplatser var en viktig 

undervisningsmoment och ökade motivationen

Hur nöjd är du med kursen i stort?

I vilken grad har kursen gett dig nya ämneskunskaper?



Avfallshantering 5hp

Kursansvarig: Cecilia Lalander, SLU

Mål med kursen: 
Att veta miljöeffekterna och de mikrobiella riskerna med 
olika avfallshanteringstekniker, samt förstå hur olika 
biologiska behandlingsalternativ fungerar med avseende 
på teknik och miljöeffekter.



Innehåll

• Modellering av avfallshantering 
och dess olika miljöeffekter 
(Matlab modell)

• Deponering, hur och varför 
byggs en deponi?

• Komposterings- och 
rötningstekniker, hur fungerar 
de? 

• Hygien, hur undviker vi 
smittspridning i kretsloppet?

Hammarby sjöstad



Studenters kommentarer

• “Kunniga föreläsare och 
intressant ämne”

• ”Globalt perspektiv på 
avfallshantering”

• ”Intressant ämne med bra 
föreläsare, kul med 
studiebesök i Eskilstuna”

• Intressant ämne i grund 
och botten, bra att så 
många olika områden 
behandlas. Vi hade många 
bra föreläsare.”



• De stora miljökonsultföretagens hemsidor (WSP, ÅF, 
Sweco, Grontmij, Ramböll)

• Nätverket Renare Marks hemsida 
(http://wp.renaremark.se/)

• Bra arbetsmarknad!

För mer information, kolla...

http://wp.renaremark.se/
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