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Om Nätverket Renare Mark (NRM)
Nätverkets vision är att vara ett forum för att främja utvecklingen inom efterbehandling av förorenade
områden. Vi är en obunden intresseorganisation för alla som arbetar med förorenade områden. Vår ambition är att belysa efterbehandling i ett samhällsperspektiv, vilket inkluderar tekniska, naturvetenskapliga, ekonomiska, juridiska och sociala aspekter.
NRM erbjuder mötesplatser för tvärvetenskapligt informationsutbyte. Vår styrka är att vara en öppen och
opartisk mötesplats. Medlemmarnas kunskap, erfarenhet och engagemang är basen för nätverkets verksamhet. NRM anordnar möten och seminarier där aktuella frågor och erfarenheter diskuteras. Mötena
bidrar till ökad kunskap och ett utökat kontaktnät. På NRMs hemsida finns föreningsdokument, nationella och internationella branschnyheter och annan information. Medlemmarna får också information via
e-post och elektroniska nyhetsbrev.
I Sverige verkar nätverket nationellt och regionalt. Vi har även kontakter med motsvarande föreningar i
andra länder, främst de nordiska. Samverkan med utländska nätverk sker främst genom arrangerandet av
NORDROCS.
De regionala avdelningarna syftar till att engagera medlemmar och anordna lokala arrangemang. Idéer
och synpunkter från medlemmar över hela landet kan fångas upp av den regionala avdelningens styrelse
och föras vidare till nätverkets styrelse.

NRM-Norr
En regional avdelning av Nätverket Renare Mark (NRM) för norra Sverige bildades 2007-06-04 i Umeå.
Regionavdelningen omfattar det geografiska området Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och
Jämtlands län och benämns NRM-Norr. Styrelsen ska arbeta för att hålla ihop den stora regionen på bästa
sätt och årsmöte i NRM-Norr arrangeras i början av året i anslutning till lämplig aktivitet.
Avdelningens vision är att bidra till ett levande nätverk genom att organisera intressanta aktiviteter.

Mål för NRM-Norr
Vårt mål är att under 2019 anordna minst:
•

Ett regionalt seminarium

•

Ett studiebesök

•

Ett lunchseminarium i vardera Sundsvall, Umeå och Luleå.

Föreslagna aktiviteter NRM-Norr 2019
Som underlag för styrelsens planering och genomförande av aktiviteter under året används förslag enligt
nedan. För samtliga aktiviteter efterfrågas intresserade arrangörer.
Studiebesök
-

Aktuella saneringsprojekt

-

Hantering av sulfidjord (lämpligt projekt)

-

Masshantering för Norrbotniabanan (seminarium alt studiebesök)

-

Miljökemi vid Umeå Universitet Umeå (forskningsprojekt)

-

Mittuniversitet, Sundsvall (pågående projekt kring rening av metaller i vatten)

-

Luleå tekniska universitet (forskningsprojekt)

-

Efterbehandling av nedlagda gruvor

Lunchseminarier (kan ordnas på olika orter)
-

Aktuella saneringsprojekt

-

Norrbotniabanan – masshantering

-

Hantering av sulfidjord

-

Information om NVs vägledningsmaterial

-

Seminarium om fiberbankar

-

Förorenade sediment, kvicksilver i sediment. Muddring och miljöjuridik, tex muddringen av farleden in till Luleå hamn.

-

Klorerade lösningsmedel (egenskaper, provtagning, behandlingsmöjligheter)

-

PFAS (egenskaper, provtagning, behandlingsmöjligheter)

-

Gruvor, behov av efterbehandling. Antalet gruvor ökar i landet och dess livslängd är förhållandevis korta.

-

Organisatorisk redogörelse över de myndigheter som är inblandade i olika steg av undersökningar och efterbehandling av förorenade områden. Vilken roll har egentligen Länsstyrelsen, kommunen, SGU, SGI och Naturvårdsverket?

-

Forskningsprojektet Green North, samarbete med MTC.

Seminarier / workshops
-

Fibersediment/fiberbankar

-

Rening av länsvatten från saneringsentreprenader

-

Lärdomar från projekt. Vad kan vi lära av våra genomförda projekt, bra och dåliga erfarenheter?

-

Riktvärden kontra referensvärden. Diskussion, gärna kopplat till faktiskt projekt.

Sociala aktiviteter
Arrangeras lokalt, t ex i Kiruna, Gällivare, Luleå, Piteå, Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik, Sundsvall, Östersund, Härnösand.
-

Afterwork

-

Medlemsluncher ev med företagspresentationer

Umeå den 29 januari 2019
/Styrelsen för Nätverket Renare Mark, Region norr

