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Här kommer nätverkets första nyhetsbrev! Välkommen till nätverket! 
 
Nyhetsbrev 
Nyhetsbrev kommer skickas till nätverkets medlemmar och läggas ut på Renare marks hemsida. I 
nyhetsbrevet kommer nätverkets aktiviteter beskrivas samt nyheter som kan vara av intresse för 
medlemmarna (kurser, utvecklingsprojekt, genomförda undersökningar och saneringar m.m.). Skicka tips 
till mig när du har någon nyhet som du vill berätta om i nästkommande nyhetsbrev. 
 
Nätverkets verksamhet 
Den 27 april 2009 hade nätverket Förorenade byggnader sin första träff, då vi diskuterade hur nätverket 
ska fungera. Nätverkets mål och verksamhet är avstämt med Renare marks styrelse, se bifogat förslag. 
Kom gärna med synpunkter!  
 
I målbeskrivningen föreslår vi regelbundna möten via telefon och GoTo Meeting (d.v.s. alla kan sitta 
framför sina datorskärmar och se presentationer samtidigt som vi har ett telefonmöte). Detta är ett tids- 
och kostnadseffektivt sätt för oss att hålla kontakt. Skicka gärna förslag på teman som du vill diskutera vid 
dessa möten. Har du något intressant utvecklingsprojekt på gång eller någon frågeställning som du vill 
diskutera?  
 
På nästa möte bestämmer vi teman för några träffar 
framåt. Mötet blir onsdagen den 7 oktober kl 10:00. 
Anmäl dig till mig senast den 28 september, så får du 
information om hur du kopplar upp dig till mötet. Vid 
varje möte kommer vi även ta upp nyheter inom 
branschen. Meddela mig om du har någon nyhet som 
du vill berätta om på nästa möte. 
 
Följande mötesdatum planeras kl 10:00: 
2009: 7/10, 10/12 
2010: 25/2, 11/5, 1/9, 1/12 
 
Vi vill även planera in en träff då vi ses ”på riktigt” någon gång under det närmaste året. Kanske i 
samband med Renare marks vårmöte i Norrköping? Vi diskuterar detta den 7 oktober samt via epost. 
 
Information på Renare marks hemsida 
På Renare marks hemsida kommer du hitta information om nätverket Förorenade byggnader och dess 
aktiviteter. Du kommer även finna intressanta nyheter, inbjudan till seminarium och kurser m.m. Sidan 
kommer uppdateras inom kort. Informationen hittar du på: 
http://www.renaremark.se/temaavdelningar/byggnader/ 
 
Medlemmar 
Hitintills har nätverket 63 medlemmar (konsulter, länsstyrelser, byggherrar, laboratorier m.fl.). Tipsa 
gärna andra om nätverket. Enda kravet för att gå med är att betala medlemsavgift till Renare mark.  
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Hemsidan www.fororenadebyggnader.se 
På mötet den 27 april pratade vi mycket om hur hemsidan www.fororenadebyggnader.se skulle kunna 
användas av nätverket. Att använda hemsidan på det sätt som vi önskade är dock inte förenligt med 
Renare marks regler. Efter diskussion med Renare mark och SGF har vi beslutat att hemsidan inte ska 
drivas via Renare mark. Nätverket Förorenade byggnader kommer lägga ut information på Renare marks 
hemsida och www.fororenadebyggnader.se kommer vara en fristående hemsida där utvecklingsprojekt, 
undersökningar, saneringar, åtgärdslösningar, analysmetoder och nyheter beskrivs.  
 
SGF, WSP, Golder Associates, SWECO, ALS Laboratory Group och Eurofins har beslutat att bidra med 
finansiering så att hemsidan kan leva vidare. Vill du vara med och driva hemsidan och påverka dess 
innehåll? På hemsidan finns mer information och kontaktuppgifter. 
 
Rapporten ”Förorenade byggnader, provtagning och 
riskbedömning ” i SGF-format 
Rapporten ”Förorenade byggnader, provtagning och riskbedömning”, som 
presenterades på seminariet på World Trade Center den 27 april i år 
kommer även att publiceras i SGF-format. Rapporten kan då beställas i 
tryckt format via ”print-on-demand”. Arbetet med att lägga in rapporten i 
SGF:s mall pågår under hösten 2009. 
 
SGF-kurs om förorenade byggnader 
SGF:s styrelse har beslutat att en tvådagarskurs ska hållas om förorenade 
byggnader. Golder Associates, SWECO, WSP och SGI lämnade in en 
ansökan som beviljades på styrelsemötet i augusti. Vid nätverkets första 
möte kommer kursens upplägg att beskrivas och ni får möjlighet att ge 
synpunkter. 
 
Information om förorenade byggnader till kommuner i Mälardalen, Dalarna och Gotland 
Länsstyrelserna har bjudit in kommunerna i Mälardalen, Dalarna och Gotland till två utbildningsdagar den 
29-30 september, med fokus på frågeställningar som rör arbetet med förorenade områden. En av 
föreläsningarna kommer handla om undersökning och riskbedömning av förorenade byggnader. 
Föreläsningen kommer ta upp fall från verkligheten, vilka problem man kan ställas inför och vilka krav 
man bör ställa på undersökningar och riskbedömningar.  
 
Nytt utvecklingsprojekt på gång 
Ett nytt utvecklingsprojekt planeras av Svevia, WSP, SWECO, BT Kemi, Fortifikationsverket, Klippans 
kommun och Strängbetong. Projektets övergripande syfte är att få fram representativa underlag på 
föroreningshalter samt lakningsbenägenhet för olika föroreningar i betong och tegel för att därigenom 
kunna bedöma om och hur materialet ska kunna återanvändas eller återvinnas.  
 
Hör gärna av er och berätta om fler nyheter! 
 
Samordnare för nätverket Förorenade byggnader 
 
 
 
Ann-Kristin Karlsson 
WSP Environmental 


