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Nu har vi kommit halvvägs i muddringen av hamnen
God Jul och Gott Nytt År önskar
hamnsaneringsprojektet!

Mudderverket Pinta muddrar utanför Månskensviken. Foto: Anna Kinch, Oskarshamns kommun

Peter Wretlund har under sin tid i styrgruppen
deltagit aktivt i möten och seminarier.
Foto: Ulrika Larson, Empirikon

Projektläget

En händelserik säsong

Stort tack Peter!

Nu går muddringen in i vintervila.
Vi har i dagsläget muddrat upp
hälften av de förorenade massorna
i hamnen och ca 135 000 ton sediment har levererats till deponin på
Storskogen.

Muddringssäsongen startades upp
av mudderverket Petrus Plancius
i april 2017. Efter några veckors
arbete konstaterades att kapaciteten inte var tillräcklig och mudderverket ersattes av det större mudderverket Pinta. Muddringsarbetet
och avvattningen i hamnen har gått
bra. Vi har inte grumlat mer än vad
vi har tillstånd för och vattnet som
släppts tillbaka från vattenreningen har varit tillräckligt rent.

Peter Wretlund, kommunstyrelsens ordförande, har varit ordförande i projektets styrgrupp sedan
projektet inleddes 2009. Vid årsskiftet slutar Peter sitt uppdrag i
styrgruppen.

I april nästa år startar muddringen
igen. Inre hamnen kommer att
muddras under våren 2018 och
Envisan kommer då att använda
ett mindre mudderverk. Vi håller
tidsschemat, enligt plan ska hamnen vara färdigmuddrad i slutet av
november 2018.
Arbetet i projektet löper på under
vintern även om muddringen står
still. Vi utvärderar utfört arbete
och planerar inför muddringsstart
till våren samt utför uppföljande
provtagningar.

I somras orsakade lastbilstransporter till Storskogen förorening av
gator och lastbilar lämnade hjulspår. Envisan kom tillrätta med det
snabbt genom att städa gatorna och
komplettera lastbilstvätten med en
hjultvätt på oceankajen.

Stort tack för tiden som ordförande
Peter!

Muddring 2017 i sifror
• Sediment som har muddrats:
180 000 m3
• Antal lastbilar till Storskogen:
3900
• Deponerat på Storskogen:
135 000 ton

Projektet bidrar till att uppfylla de nationella miljömålen

giftfri miljö, hav i balans och levande kust och skärgård
samt miljökvalitetsnormer enligt vattenförvaltningsförordningen.

Deponin i Storskogen

Miljökontroll

Studiebesök

Nu börjar deponin i Storskogen att
ta form. Deponin växer fram från
ena kanten.

Miljökontrollen pågår under hela
året men är som mest intensiv under muddringssäsongen. Under
högsäsong är fokus på mätningar
för att säkerställa att saneringsarbetena genomförs inom gällande
miljövillkor. När entreprenören
har vinteruppehåll arbetar miljökontrollen bl.a. med tillsyn av entreprenadområdena, utför uppföljningsmätningar,
dokumentation
samt förbereder mätinstrumenten
inför muddringsstart i vår.

Under året som gått har vi haft ler
än 1000 besökare på plats för att se
hamnsaneringen.

Lastning av muddermassor för transport till deponi. Foto: Anna Kinch, Oskarshamns kommun

Avvattningen av muddermassorna
har varit efektivare än planerat
vilket leder till färre transporter
från hamnen till Storskogen.
Närboende har under året varit
oroliga för damning från Storskogen, därför har åtgärder vidtagits. Nästa säsong kommer ett
nytt sprinklersystem att installeras för att motverka att massorna blir torra och dammar.

Vilka är besökarna? Besöken som
kommer är från skolor, föreningar,
företag, politiker, myndigheter,
kommuner, fackföreningar med
lera, alla som vill lära mer om
projektet är välkomna.

Studiebesök hösten 2017.
Foto: Anna Kinch, Oskarshamns kommun

Tim Ekstrand utför sedimentprovtagning.
Foto: Susan Green Ekström

Möte om ny teknik

Vill ni komma på studiebesök?
Då tar ni kontakt med Anna Kinch
som är informationssamordnare i
projektet.
Varmt välkomna!

Foto: Ulrika Larson, Empirikon

Annette Öckervall utför sjömätning i provtagningsbåten Bodil. Foto: Susan Green Ekström

Matilda Persson och Susan Green Ekström utför
omgivningskontroll runt deponiområdet i Storskogen. Foto: Susan Green Ekström

Projektledare:
Fredrik Hansson
Telefon: 08-511 733 10
fredrik.hansson@empirikon.se
Information
Anna Kinch
Telefon: 0491-76 42 78
anna.kinch@oskarshamn.se

Följ projektet på
www.facebook.com/Renhamn eller www.instagram.com/renhamn
FF

Empirikon®

I september bjöd SGI (Statens
geotekniska institut) in till ett seminarium i Oskarshamn. Branschen som arbetar med förorenade
områden möttes i Oskarshamn
för att diskutera kring teknikutveckling. I samband med det
ordnades studiebesök för hamnsaneringen och Äspö Laboratorium.
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Susan Green Ekström och Annette Öckervall
i provtagningsbåten Bodil. Foto: Susan Green
Ekström

Kontaktpersoner:
Oskarshamns kommun:
Bodil Liedberg Jönsson
Telefon: 0491-76 47 42
bodil.liedbergjonsson@
oskarshamn.se

