Utförda konsultuppdrag – Tomas Henrysson

Uppdaterad 2020-03-18

Uppdragen har genomförts via:
 Conviro AB 2002 Tomas Henrysson Miljökonsult 1998-2002
 Golder Associates AB 2007-2008 (anges inom parantes)
Chefsstöd förorenade områden
Beställare: Avdelningen Miljö och Hälsa, Miljöförvaltningen Malmö Stad
Tid: 2019-pågående
Arbetsbeskrivning: se över arbetssätt och riktlinjer för arbetet med förorenade områden
Omfattning: omfattning ca 300 kSEK
Åtgärdsutredning och riskvärdering av en förorenad damm
Beställare: Privat verksamhetsutövare
Tid: 2018-pågående
Arbetsbeskrivning: Skriva åtgärdsutredning och riskvärdering för en damm förorenad av en
kemiverksamhet
Omfattning: omfattning ca 250 kSEK
Förberedelser för sanering av fd Phylatterion i Trelleborg
Beställare: Trelleborgs kommun
Tid: 2018-pågående
Arbetsbeskrivning: Biträdande projektledare för förberedelser för sanering
Omfattning: omfattning ca 300 kSEK/år
Kompetensstöd vid anmälan och ansökan om miljöfarlig verksamhet
Beställare: Privat verksamhetsutövare
Tid: 2017-pågående
Arbetsbeskrivning: Skriva anmälningar och ansökningar mm angående miljöfarlig verksamhet
Omfattning: löpande, ca 200 kSEK/år
Rivning och sanering av fd Klippans Läderfabrik
Beställare: Klippans kommun
Tid: 2004-pågående
Arbetsbeskrivning: Extern projektledare för huvudstudie, förberedelser och genomförande av
rivning och sanering av läderfabriken
Omfattning: löpande, omfattning ca 150 kSEK/år
Kompetensstöd avseende föroreningar vid nedlagda verksamheter
Beställare: ansvarig verksamhetsutövare
Tid: 2003-pågående
Arbetsbeskrivning: stöd vid föreläggande, utförande av riskbedömningar, åtgärdsutredningar
mm
Omfattning: löpande efter behov, ca 400 kSEK/år
Granskning av förslag på efterbehandling av en gruva
Beställare: Privat verksamhetsutövare
Tid: 2018
Arbetsbeskrivning: Granskning av förslag på efterbehandling av en gruva
Omfattning: omfattning ca 50 kSEK
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Kompetensstöd markmiljö
Beställare: Fastighetskontoret, Malmö Stad
Tid: 2015-2017
Arbetsbeskrivning: kompetensstöd i samband med exploateringsprojekt, framtagande av
strategi för hantering av förorenad mark vid förskolor och skolor
Omfattning: ca 300 kSEK
Oberoende expert i arbetsgrupp avseende markmiljö
Beställare: Fastighetskontoret, Gatukontoret och Miljöförvaltningen, Malmö Stad
Tid: 2009-2017
Arbetsbeskrivning: Genomgång av arbetssätt för hantering av förorenade områden i samband
med exploatering och framtagande av nya rutiner
Omfattning: löpande, ca 50 kSEK/år
Kompetensstöd i samband med exploateringsprojekt (Gäddorna)
Beställare: Gatukontoret, Malmö Stad
Tid: 2011-2016
Arbetsbeskrivning: Framtagande av strategi för området, planering, upphandling och
utvärdering av undersökningar, planering och upphandling av ansökan om vattenverksamhet,
planering och upphandling av detaljprojektering, upphandling av entreprenad samt deltagande
i entreprenad.
Omfattning: omfattning ca 250 kSEK
Huvudstudie för sanering av fd Phylatterion i Trelleborg
Beställare: Trelleborgs kommun
Tid: 2010-2016
Arbetsbeskrivning: Projektledare för huvudstudien (markundersökningar, riskbedömning och
åtgärdsutredning), huvudansvarig för riskvärdering, sammanfattning av huvudstudien och
bidragsansökan
Omfattning: omfattning ca 200 kSEK
Riskvärdering för kemtvätt i Helsingborg
Beställare: SGU
Tid: 2014-2015
Arbetsbeskrivning: Deltagande i åtgärdsdiskussioner och genomförande av riskvärdering.
Omfattning: ca 70 kSEK
Riskvärdering för kemtvätt i Varberg
Beställare: Varbergs kommun
Tid: 2014-2015
Arbetsbeskrivning: Genomförande av riskvärdering.
Omfattning: ca 90 kSEK
Strategiskt stöd vid utredning av grundvattennivåer
Beställare: Privat företag
Tid: 2014-2015
Arbetsbeskrivning: Strategiskt stöd vid utredning av eventuellt förhöjda grundvattenivåer pga
avslutad verksamhet.
Omfattning: ca 50 kSEK
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Stöd vid framtagande av bidragsansökan samt upphandling av konsulttjänster
Beställare: Svalövs kommun
Tid: 2013-2014
Arbetsbeskrivning: Stöd vid framtagandet av bidragsansökan för etapp 2 samt upphandling av
ny miljökontrollant.
Omfattning: ca 100 kSEK
Detaljutformning av TUFFO – Teknikutvecklingsprogram för förorenade områden
Beställare: Statens Geotekniska Institut, SGI
Tid: 2012-2013
Arbetsbeskrivning: Delta i arbetsgrupp om tre personer som tar fram detaljutformning av
teknikutvecklingsprogrammet avseende finansiering, utformning och innehåll.
Omfattning: ca 100 kSEK
Kompetensstöd avseende förorenade områden
Beställare: Mark- och exploateringskontoret, Helsingborgs Stad
Tid: 2012-2014
Arbetsbeskrivning: Stöd vid upphandling av olika konsulttjänster inom marksanering samt
utförande av riskbedömningar, åtgärdsutredningar och anmälningar.
Omfattning: löpande, omfattning ca 50 kSEK/år
Utredningar och genomförande av sanering i samband med exploateringsprojekt (Korvetten)
Beställare: Fastighetskontoret, Malmö Stad
Tid: 2011-2014
Arbetsbeskrivning: Riskbedömning, åtgärdsutredning och riskvärdering vid
exploateringsprojekt. Deltagande i dialog med miljöförvaltningen. Anmälan om
avhjälpandeåtgärder. Miljöcontroller för saneringsentreprenad.
Omfattning: löpande, omfattning ca 75 kSEK/år
Stöd vid upphandling av konsulttjänster inom marksanering
Beställare: Stadsfastigheter, Malmö Stad
Tid: 2011
Arbetsbeskrivning: Stöd vid upphandling av konsulttjänster inom marksanering.
Omfattning: ca 40 kSEK
Framtidsanalys av marksaneringsbranschen
Beställare: Behandlingsentreprenör
Tid: 2011
Arbetsbeskrivning: Göra en analys av hur marksaneringsbranschen ser ut idag och hur den
kommer att utvecklas de närmaste åren.
Omfattning: 100 kSEK
Ansökan och miljökonsekvensbeskrivning gällande miljöfarlig verksamhet
Beställare: svenskt privat företag
Tid: 2011
Arbetsbeskrivning: framtagande av miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsansökan till
länsstyrelsen gällande miljöfarlig verksamhet
Omfattning: 50 kSEK
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Riskvärdering för sanering av förorenade sediment i Viskan
Beställare: Borås kommun
Tid: 2011
Arbetsbeskrivning: planering och genomförande av riskvärdering, riskvärderingsmöte med
berörda, riskvärdering med multikriterieanalys, förslag på bästa åtgärdsalternativ
Omfattning: ca 120 kSEK
Stöd till länsstyrelsen i Östergötland avseende Central Baltic ansökan
Beställare: Länsstyrelsen i Östergötland
Tid: 2009-2010
Arbetsbeskrivning: stöd och inspiration avseende innehåll i ansökan till Central Baltic inom
området förorenade områden
Omfattning: ca 30 kSEK
Konsultstöd för kunskapsprogrammet HÅLLBAR SANERING
Beställare: Naturvårdsverket
Tid: 2003-2009
Arbetsbeskrivning: stöd vid skrivande av programplan, utlysningstexter, utvärdering av
ansökningar, uppföljning av projekt, information om programmet, syntes av resultaten från
programmet mm
Omfattning: ca 600-700 kSEK/år
Riskvärdering för fd kemtvätt
Beställare: Linköpings kommun
Tid: 2009
Arbetsbeskrivning: Moderator för riskvärderingsdag avseende åtgärder vid fd kemtvätt i
Lindköping
Omfattning: 20 kSEK
Utvärdering av internationellt forskningsprogram
Beställare: Naturvårdsverket
Tid: 2006-2009
Arbetsbeskrivning: utvärdering av ett ”pilot-call” genom enkäter, intervjuer mm
Omfattning: 100 kSEK
Utvärdering av efterbehandling inom LIP
Beställare: Exploateringskontoret, Stockholms stad
Tid: 2005-2008
Arbetsbeskrivning: Utvärdering av efterbehandling på 4 platser i Stockholm med bidrag från
det lokala investeringsprogrammet
Omfattning: 100 kSEK
Huvudstudie för Björkshults glasbruk (Golder Associates AB)
Beställare: Högsby kommun
Tid: 2007-2008
Arbetsbeskrivning: Projektledare för huvudstudien (markundersökningar, riskbedömning och
åtgärdsutredning), huvudansvarig för riskvärdering och riskbedömning
Omfattning: 1 100 kSEK (totalt uppdraget)
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Kostnadsuppskattningar (Golder Associates AB)
Beställare: markägare
Tid: 2007
Arbetsbeskrivning: uppskattning av merkostnader pga föroreningar vid en eventuell
exploatering av 2 industriområden med en sammanlagd yta på ca 270 000 kvm
Omfattning: 100 kSEK
Riskbedömning (Golder Associates AB)
Beställare: exploatör
Tid: 2007
Arbetsbeskrivning: riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden för 18 organiska ämnen som
saknar generella riktvärden från Naturvårdsverket
Omfattning: 70 kSEK
Riskbedömning (Golder Associates AB)
Beställare: Jernhusen AB
Tid: 2007
Arbetsbeskrivning: riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden för organiska ämnen vid en fd
bussverkstad
Omfattning: 70 kSEK
Riskbedömning, åtgärdsutredning och riskvärdering vid nedlagt sågverk
Beställare: ansvarig verksamhetsutövare
Tid: 2005-2006
Arbetsbeskrivning: riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden, åtgärdsutredning och
riskvärdering gällande ett nedlagt sågverk där tillsynsmyndighet kräver utredning då området
bedöms tillhöra riskklass 1
Omfattning: 300 kSEK
Utvärdering av RVFs utvecklingssatsning
Beställare: RVF Service AB
Tid: 2005
Arbetsbeskrivning: utvärdering inklusive förslag på förbättring av RVFs utvecklingssatsning
inför avgiftshöjning
Omfattning: 36 kSEK
Förstudie för kunskapsprogram gällande miljö- och acceptansfrågor för vindkraft
Beställare: Energimyndigheten
Tid: 2004
Arbetsbeskrivning: framtagning av förslag till avgränsning, organisation och arbetssätt för
kunskapsprogrammet
Omfattning: 64 kSEK
Ansvarig för tillståndsprocessen gällande vattenverksamhet samt ett antal miljöfarliga
verksamheter
Beställare: svenskt privat företag
Tid: 2003-2005
Arbetsbeskrivning: ansvarig för framtagande av samråds PM, miljökonsekvensbeskrivning och
ansökan till Miljödomstolen
Omfattning: 300 kSEK
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”Environmental site assessments” fas 1 för ett antal industrianläggningar i Europa
Beställare: svenskt industriföretag
Tid: 2003-2004
Arbetsbeskrivning: genomförande av environmental site assessments genom enkät, platsbesök
och genomgång av befintligt material
Omfattning: 250 kSEK
Åtgärdsutredning med kostnadsberäkning för sanering av industriområde i Polen
Beställare: svenskt industriföretag
Tid: 2003-2004
Arbetsbeskrivning: projektledare för framtagande av rimliga åtgärder och kostnader för
sanering av omfattande förorening av petroleumprodukter
Omfattning: 150 kSEK
Framtagande av goda exempel på åtgärdsmål och åtgärdskrav till Naturvårdsverkets
vägledning
Beställare: Naturvårdsverket
Tid: 2003
Arbetsbeskrivning: intervjuer av projektdeltagare med olika roller, sammanställning av
erfarenheter av framtagande och användande av åtgärdsmål/åtgärdskrav
Omfattning: 60 kSEK
Förberedelser inför igångsättning av programmet för kunskapsförsörjning inom
efterbehandling av förorenade områden
Beställare: Naturvårdsverket
Tid: 2003
Arbetsbeskrivning: planering av programmet, sammansättning av programkommitté mm
Omfattning: 60 kSEK
Framtagande av programförklaring för kunskapsförsörjning inom efterbehandling av
förorenade områden
Beställare: Naturvårdsverket
Tid: 2003
Arbetsbeskrivning: framtagande av programförklaring för samordnad kunskapsförsörjning i
Sverige i samråd med Naturvårdsverket, Miljödepartementet och forskningsfinansiärer
Omfattning: 60 kSEK
Utvärdering av efterbehandlingsförslag vid exploatering av fd industrideponi
Beställare: Gatu- och fastighetskontoret, Stockholms stad
Tid: 2002
Arbetsbeskrivning: Utvärdering av 4 förslag för efterbehandling av Lövstaområdet,
utvärderingen gällde bla ekonomisk och teknisk genomförbarhet
Omfattning: 70 kSEK
Huvudstudie för Sjösa sågverksområde
Beställare: Sundsvalls kommun
Tid: 2001-2002
Arbetsbeskrivning: Ansvarig för åtgärdsutredningen i huvudstudien, bollplank för
riskbedömning och framtagande av åtgärdsmål
Omfattning: 110 kSEK
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Avfallsutredning mm för Svartvik Norra och Svartvik Norra Norra
Beställare: Sundsvalls kommun
Tid: 2001-2002
Arbetsbeskrivning: Ansvarig för klassificering av förorenade massor i enlighet med förslag från
RVF, uppdatering av åtgärdsförslag, kostnadsberäkningar mm
Omfattning: 110 kSEK
Utredning gällande kunskapsförsörjning inom efterbehandling av förorenade områden
Beställare: Naturvårdsverket
Tid: 2001-2002
Arbetsbeskrivning: utredning angående pågående kunskapsförsörjning och behov av
kunskapsförsörjning, förslag på program för samordnad kunskapsförsörjning i Sverige
Omfattning: 310 kSEK
Efterbehandlingsåtgärder vid Nolby ishockeyrink (genomförda 2002)
Beställare: Sundsvalls kommun
Tid: 2001
Arbetsbeskrivning: Ansvarig för riskbedömning och åtgärdsutredning, kompetensstöd vid
entreprenadupphandling
Omfattning: 35 kSEK
Teknikupphandling i Östersjöregionen inom Baltic 21
Beställare: NUTEK
Tid: 1999-2002
Arbetsbeskrivning: genomförande av förstudie angående teknikupphandling i Östersjöregionen
inom Baltic 21, initiativ och samordning av internationell arbetsgrupp, samordning och
utvärdering av internationell kartläggning av tekniker, genomförande av förstudie angående
teknikupphandling av biobränsletekniker mm
Omfattning: 404 kSEK
Huvudstudie för Svartvik Norra och Svartvik Norra Norra
Beställare: Sundsvalls kommun
Tid: 2000-2001
Arbetsbeskrivning: Ansvarig för åtgärdsutredningen i huvudstudien, bollplank för
riskbedömning och åtgärdsmål
Omfattning: 60 kSEK
Pilotdemonstrationer för klorerade lösningsmedel
Beställare: Miljöteknikdelegationen/länsstyrelsen i Östergötland
Tid: 1998-2002
Arbetsbeskrivning: samordnare av pilotdemonstrationer i samarbete med Naturvårdsverket
och berörda länsstyrelser, val av tekniker, utvärdering av resultat, presentation av resultat
Omfattning: 330 kSEK
Pilotdemonstrationer vid Lyftkranen
Beställare: Miljöteknikdelegationen
Tid: 1997-2000 (1997 som anställd, 1998-2000 som konsultuppdrag)
Arbetsbeskrivning: samordnare av pilotdemonstrationer i samarbete med Stockholms Stad och
Naturvårdsverket, val av tekniker, utvärdering av resultat, presentation av resultat
Omfattning: 660 kSEK
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Handläggare/expert inom marksanering vid Miljöteknikdelegationen
Beställare: Miljöteknikdelegationen
Tid: 1997-2000 (1997 som anställd, 1998-2000 som konsultuppdrag)
Arbetsbeskrivning: allmänt arbete som expert/handläggare vid Miljöteknikdelegationens
kansli, speciellt förstudier och utredningar inom marksanering, kartläggning av
marksaneringstekniker i Norden, Tyskland och Nederländerna, deltagande i studieresor
angående marksanering till Nederländerna och Kanada samt uppdrag rörande främjande av
svensk miljöexport
Omfattning: 1 100 kSEK
Utvärdering av forskningsprogrammet COLDREM
Beställare: Styrelsen för forskningsprogrammet COLDREM
Tid: 2002-2003
Arbetsbeskrivning: Göra en genomlysning av forskningsprogrammet avseende styrkor och
svagheter och ta fram ett förslag på förbättringar av programmet avseende organisation och
innehåll
Omfattning: 300 kSEK
Kompetensstöd vid skrivande av syntesrapport
Beställare: Styrelsen för forskningsprogrammet COLDREM
Tid: 2001-2002
Arbetsbeskrivning: Medförfattare till syntesrapport från COLDREM
Omfattning: 130 kSEK
Svensk representant som marksaneringsexpert i EU programmet CLARINET
Beställare: Naturvårdsverket
Tid: 1999-2001 (1998-1999 som representant från Lunds Universitet)
Arbetsbeskrivning: Delta i EU programmet CLARINET som svensk expert på
marksaneringstekniker
Omfattning: ca 50 kSEK
Utvärdering av bidrag inom lokala investeringsprogrammet samt utarbetande av särskilda
villkor för regeringsbeslut
Beställare: Miljödepartementet
Tid: 1998
Arbetsbeskrivning: Utvärdera ansökningar till lokala investeringsprogrammet (LIP). Utarbeta
särskilda villkor för regeringsbeslut för ett av projekten.
Omfattning: 15 kSEK
Utvärderare av pilotprojekt inom miljöteknikområdet (EUs LIFE)
Beställare: EU-kommissionen
Tid: 1998
Arbetsbeskrivning: Delta i utvärderingsgrupp för att prioritera vilka ansökningar som bör få
bidrag från EUs LIFE
Omfattning: 30 kSEK
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Övriga uppdrag
Lunds kommun
 Utvärdering av anbud för markundersökning
 Kompetensstöd vid anmälningsärende enligt miljöbalken
Varbergs kommun
 Utredning angående nedlagda bensinstationer
Stockholms stad
 Planering och anordnande av studieresa till marksaneringsobjekt i Nederländerna
Fastighetsverket
 Planering och utvärdering av markundersökning
NCC AB
 Utredningar och utbildning angående marksaneringsföretag, marksaneringsobjekt,
marksaneringstekniker, kretsloppslager, miljöbalken, behandlingsanläggningar för
förorenade massor, avfallsbehandling samt lagen om skatt på avfall
 Kompetensstöd vid tillståndsärenden
SWEDAC
 Teknisk expert vid ackreditering av analyslaboratorier
Green Market Sweden AB
 Uppdrag rörande främjande av svensk miljöexport
 Uppdatering av databas
 Planering och genomförande av exportprojekt i Baltikum
 Planering av exportprojekt i Vietnam mm
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