
Sanering av det gamla 
gasverket i Värtan,
Stockholm 
Kemakta har under det senaste året 
på uppdrag av Exploateringskontoret 
i Stockholm utrett föroreningssitua-
tionen vid det f.d. gasverket i Värtan. 
Området ska omvandlas för bl.a. 
bostadsändamål. Vår analys av risker, 
möjliga åtgärder och kostnader för 
en tänkbar kombination av in-situ 
sanering och urschaktning används 
f.n. vid upphandling av projektering 
och entreprenad för förorenad jord 
och sediment.

Vill du veta mer?
Tala med Sandra Broms 08-617 67 40 eller
sandra@kemakta.se

Nyheter i lagstiftningen för farligt avfall – 
krångligt för avfallsägarna
Vår avfallsexpert Mark Elert gav en intressant dragning för Regionför-
bundet i Kalmar län och Miljösamverkan Sydost vid en utbildningsdag i 
april. De fi ck höra om nya förordningar från EU-kommissionen kring far-
ligt avfall och de ändringar i Avfallsförordningen som trädde i kraft den 
1 januari 2016.

Vill du veta mer?
Tala med Mark Elert 08-617 67 57 eller mark@kemakta.se

Har du någon fråga om hur Kemakta kan hjälpa dig, 
tveka inte att kontakta 

för radioaktivt avfall
Maria Lindgren 08-617 67 67
eller Maria@kemakta.se

för miljö
Mark Elert 08-617 67 57
eller Mark@kemakta.se

Nyheter

Kemakta Konsult AB

Sedan årsskiftet har Kemakta en ny VD och ledning - Gabriella Fanger 
VD, Mark Elert vVD, aff ärsområdesansvarig miljö och Maria Lindgren, 
aff ärsområdesansvarig radioaktivt avfall. Alla tre har långvarig anställ-
ning vid företaget.    

”Vi ska förvalta det framgångsrika företag som vuxit fram under före-
gående VDs, Bertil Grundfelt, ledning och samtidigt utveckla Kemaktas 
verksamhet med målet att ta fram ännu eff ektivare lösningar på våra 
kunders miljö- och avfallsproblem”, säger VD Gabriella Fanger. 

Vi välkomnar våra nya medarbetare Ksenija Orlovskaya Köll och 
Sara Grolander. Ksenija är erfaren i efterbehandling av förorenade 
områden. Sara är expert på kärnavfallsäkerhetsanalyser med fokus mot 
ytsystem.

Välkomna!

Uranurlakning
Kemakta har i samarbete med Mats Tröjbom Konsult utrett om vittring 
av bergmassor från SKBs verksamheter i Forsmark kan påverka vatten-
kvaliteten i Öregrundsgrepen. Uran är klassat som ett särskilt förorenade 
ämne varför halterna i vattenförekomster ska hållas inom uppställda 
vattenkvalitetsnormer. Inom utredningen har studerats de regionala och 
lokala bakgrundshalterna av uran, liksom tillskott från utströmmande 
grundvatten och vittring av bergmassor. Vittringen har beräknats med en 
reaktiv transportmodell där hänsyn tagits till bland annat kinetiken för 
olika mineralreaktioner i bergmassorna.

Vill du veta mer?
Tala med Lars Olof Höglund 08-617 67 17 eller loh@kemakta.se

Vår nya ledning!

Kemakta Konsult AB erbjuder högkvalitativa konsulttjänster inom förorenade områden, avfalls-
hantering, radioaktivt avfall och strålningsrisker. Vi har över 40 års erfarenhet av att lösa 
utmaningar inom dessa arbetsområden, både nationellt och internationellt.


