
 

 

Förslag på syfte och mål för nätverket förorenade byggnader 

 

Syfte 
Nätverket Förorenade byggnader är ett tematiskt nätverk inom den obundna intresseorganisationen Renare 
mark. Nätverkets syfte är att vara ett forum för att främja utvecklingen inom undersökning, riskbedömning 
och åtgärder av förorenade byggnader. Nätverket vill stimulera till debatt och utbyte av erfarenheter 
mellan myndigheter, konsulter, byggherrar, laboratorium, entreprenörer, forskare, fastighetsägare, 
verksamhetsutövare m.fl. Nätverket kan även skapa arbetsgrupper som strävar framåt i specifika frågor 
kring förorenade byggnader (t.ex. genomföra utvecklingsprojekt tillsammans). 
 

Verksamhet 
Nätverket kommer anordna nätverksträffar och seminarium om förorenade byggnader. På dessa möten kan 
information och erfarenheter från olika projekt och utvecklingsprojekt spridas. Medlemmarna i nätverket 
får även möjlighet att knyta nya kontakter och ställa frågor till varandra. 
 
På Renare marks hemsida finns en sida där information finns om det tematiska nätverket Förorenade 
byggnader. De medlemmar som så önskar kommer även få nyhetsbrev via e-post. 
 
Nätverket är öppet för alla, även personer och företag från andra länder. Det enda som krävs för att vara 
medlem i nätverket är att betala medlemsavgift till nätverket Renare mark.  
 

Diskussionsämnen 
De diskussionsämnen som nätverket framför allt kommer ta upp är: 

• Inventering, undersökning, riskbedömning och åtgärder av förorenade byggnader. 
• Analys av luft och byggnadsmaterial. 
 Omhändertagande av förorenat byggnadsmaterial.  
 Återanvändning av byggnadsmaterial i mark. 
 Arbetsmiljö för människor som undersöker och åtgärdar förorenade byggnader. 

 
 



 

 

Övergripande mål 2009-2010 
 Verka för en hög kvalitet på undersökningar och utredningar.  
 Sprida den kunskap som finns nationellt och internationellt om förorenade byggnader och 

hantering av förorenat byggmaterial. 
 Berätta för branschen om erfarenheter från genomförda undersökningar, utredningar och åtgärder. 

 

Mätbara mål 2009-2010 
 Arrangera en temadag (seminarium / work shop) om förorenade byggnader, där pågående och 

kommande utvecklingsprojekt och verkliga projekt beskrivs och diskuteras.  
 Genomföra minst 4 st. GoToMeeting / telefonmöten / videomöten för medlemmarna, då projekt 

och utvecklingsprojekt diskuteras. Varje möte kan ha ett eget tema som diskuteras, t.ex. 
diskussionsämnena på föregående sida.  

 Skicka minst 9 nyhetsbrev till de medlemmar som önskar få nyhetsbrev. 
 Uppdatera sidan på Renare marks hemsida minst 10 gånger med relevant information. 
 Få förorenade byggnader som ett tema till Renare marks vår- eller höstmöte senast 2012. 
 Synliggör nätverket förorenade byggnader på Renare marks vår- och höstmöten med monter 

och/eller poster och ge information från nätverket till Renare marks medlemmar. 
 Få minst 5 artiklar publicerade där nätverket omnämns, så att information sprids utanför nätverket 

Renare mark. 


