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Förberedelserna inför en sanering har påbörjats

Vad händer härnäst?

Det är viktigt att komma igång med planeringen inför en sanering av hamnbassängen redan nu för att inte projektet ska
försena byggandet av den nya färjeterminalen vid Månskensviken. Därför har Oskarshamns kommun beslutat att förskottera
en miljon kronor till projektet i väntan på att beslut om bidrag
fattas av Naturvårdsverket. Beslut om bidrag från Naturvårdsverket väntas inom kort.

Delprojektledarna kommer i första
skedet att upprätta en delprojekttidplan och en kostnadskalkyl för
sitt ansvarsområde och därefter se
över behovet av underkonsulter
inom provtagningar och laboratorieanalyser.

Oskarshamns kommun har handlat upp konsulter inom projektledning
(Empirikon AB), delprojektledning Miljö (Structor AB), delprojektledning
Tillstånd (Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB) och delprojektledning
Teknik (Hifab AB) som med sina expertkunskaper ska medverka vid saneringen av Oskarshamns hamnbassäng. Tillsammans med Oskarshamns
kommun och Oskarshamns Hamn AB utgör de projektets ledningsgrupp.

Delprojektledare för delprojektet
Entreprenad kommer att handlas
upp inom kort.

De frågor som behandlas i ledningsgruppsmötena är frågor såsom tidplanering, ekonomi, information och bemanning samt kommande aktiviteter
inom delprojekten tillstånd, miljö och teknik. Ledningsgruppen samlades
för sitt första möte den 16 oktober 2009.
De övergripande besluten fattas i styrgruppen. Beslutande i styrgruppen är
Peter Wretlund, kommunalråd, Lars Blomberg, oppositionsråd och Ingmar
Hjalmarsson, ledamot.
Övriga deltagare i styrgruppen är Ann-Christine Vösu, kommundirektör, Kaj Nilsson, beställarombud Oskarshamns kommun, Bodil Liedberg
Jönsson och David Hjortenkrans, samhällsbyggnadskontoret, Sandra Gustavsson och Armin Avdic från ekonomiavdelningen, Claes Winquist, VD
Oskarshamns hamn AB samt Fredrik Hansson, Kjell Hansson och Ulrika
Larson, Empirikon AB som svarar för projektledning och informationsfrågor.
Styrgruppen hade sitt första möte i Hamnens hus i Oskarshamn den 16
september. Styrgruppen beslutade då att de upphandlade delprojektledarna
skulle inleda sitt arbete.

För mer information:
Information om projektet kommer fortlöpande att skickas till
närliggande hushåll, organisationer och företag. Projektets hemsida www.renhamn.se uppdateras
kontinuerligt. På hemsidan finns
också informationsmaterial, utredningar och rapporter från projektet
upplagda.
Det går också bra att kontakta Kaj
Nilsson, beställarombud på Oskarshamns kommun vid frågor om
projektet.

Planerade möten:
- Styrgruppsmöte 9/12-09

- Ledningsgruppsmöte 15/12-09

Det här nyhetsbrevet skickas ut till berörda hushåll, företag och organisationer i närheten av Oskarshamns hamnbassäng. Om Du inte vill ta del av nyhetsbrevet eller vet någon utanför distributionsområdet som är intresserad av nyhetsbrevet kan du anmäla det på e-post:kaj.nilsson@oskarshamn.se

Allmänheten bjöds in till information om den kommande saneringen

Claes Winquist, VD för Oskarshamns Hamn AB berättar om hamnens visioner

Många deltog på seminariet

Ett seminarium på Forum i Oskarshamn den 24 september i år blev startskottet för den planerade hamnsaneringen.
På plats fanns bland annat kommunalråd Peter Wretlund som berättade om varför projektet är så angeläget för
kommunen. Kaj Nilssson, beställarombud och initiativtagare till projektet informerade om saneringen och om dess
koppling till färjeterminalen i Månskensviken. Länsstyrelsen i Kalmar län fanns också på plats för att berätta om
föroreningssituationen i Oskarshamns hamnbassäng och länets totala satsning för ett renare Östersjön.
Seminariet var välbesökt, ca 75 personer fanns på plats för att lyssna till föredragen och ställa frågor. På projektets
hemsida www.renhamn.se finns frågor, svar och bildmaterial från seminariet.

-

Fördjupade undersökningar i hamnområdet, pågår till hösten 2010

-

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken och samråd klart hösten 2010

-

Tillstånd från miljödomstolen klart hösten 2011. Parallell upphandling
av entreprenör för muddringsarbetena

-

Investeringsbeslut och start av saneringen under 2012

Saneringsarbetena beräknas ta ca 3 år och planeras bli klara under 2015.
Muddringsarbeten kommer inte att ske under sommarmånaderna.
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