
Seminarium i Stockholm, 9 oktober 2003
Miljöregler – mark och vatten

Program (kl. 10.00-14.30)
Seminariet har fokus på möjligheter och begränsningar i miljöreglerna för vägar, järn-
vägar och övrigt anläggningsbyggande. Under dagen beskrivs hur miljölagstiftningen
bör tillämpas, en ny vägledning kommer att demonstreras och den praktiska tillämp-
ningen visas genom några praktikfall.

Miljöbalken - en revolution Peggy Lerman, Lagtolken PL AB
Hur påverkar miljöreglerna bygg- och
anläggningssektorn?

Vägledning Miljöregler Ann-Christine Hågeryd, SGI
– mark och vatten Helena Helgesson, SGI
Demonstration av ett nytt hjälpmedel Bengt Rydell, SGI

Miljöregler i verkligheten Representanter från Banverket
Praktikfall från väg- och järnvägsprojekt och Vägverket

Miljöarbetet inom byggsektorn Iréne Lingestål, Vägverket
Fortsatt utveckling och användarsynpunkter Sören Dahlén, Banverket

Bertil Grandinson, SBUF
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Lokal: Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4, Stockholm



Miljöregler
– mark

och vatten

Välkommen till

seminarium om

Miljöfrågor i byggsektorn
Den nuvarande miljölagstiftningen har kraftigt förändrat
förutsättningarna för planering, projektering och byggande i
mark och vatten, det finns fog för att tala om revolutione-
rande förutsättningar för byggsektorn. Att  ta hänsyn inte
bara till tekniska och ekonomiska aspekter utan även till kon-
sekvenser för människa och miljö är idag högst aktuellt.
Inte minst i infrastrukturprojekt är förståelse för och känne-
dom om miljölagstiftningen viktig för att undvika miljöskador,
förseningar och ekonomiska förluster. Detta gäller även efter-
behandling av förorenad mark och skydd av yt- och grund-
vattenförekomster.

Miljöreglerna är fortfarande dåligt kända hos många aktörer i
byggsektorn. SGI har därför utarbetat en vägledning om miljö-
regler tillsammans med Vägverket, Banverket och SBUF.
Vägledningen ska  i första hand ge stöd i samband byggskedet,
att utarbeta bygghandlingar och vid byggande i mark och
vatten. Men den behandlar också de miljöregler som gäller för
särskilda platser (områden) och för vissa verksamheter och
kan användas i planeringsskeden inklusive MKB och samråd.
Vägledningen är Internet-baserad och tillgänglig via SGI:s
hemsida www.swedgeo.se. Vi inbjuder nu till ett seminarium
kring miljöfrågor i mark och vatten.

Arrangör
Statens geotekniska institut (SGI) i samverkan med Vägverket, Banverket och Svenska
Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF).

Tid och plats
Torsdag 9 oktober 2003 kl 10.00-14.30.
Seminariet hålls i Bolindersalen, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm.

Avgift
Seminariet är kostnadsfritt men deltagarna betalar själva för lunchen.

Anmälan
Anmälan senast 22 september 2003 till Jeane Scheiding, SGI,  tel 013-20 18 18,
e-post: jeane.scheiding@swedgeo.se

Syfte
Seminariet skall ge ökad kunskap och förståelse för hur
miljöregler påverkar planering och byggande i mark och
vatten. Syftet är att göra det enklare för projektledare,
projektörer och entreprenörer att finna information om
gällande miljöregler. Avsikten är att kunna förebygga skador
och undvika problem i byggprocessen.

Deltagarna förutsätts kunna medverka till fortsatt imple-
mentering i branschen och användning av vägledningen i det
praktiska arbetet.

Målgrupp
Inbjudna är medarbetare inom Vägverket, Banverket och
svensk byggindustri. Seminariet vänder sig till projektledare
och personer verksamma med projektering, byggande,
kontroll samt upphandling av byggnads- och anläggnings-
arbeten.


