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INFORMATION OM SANERINGEN AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG
Nyhetsbrev 18 - April 2018 - Ansvarig utgivare: Bodil Liedberg Jönsson

Nu inleds den tredje och sista muddringssäsongen!

Förberedelser inför muddringsstart. Ett grävmudderverk inns på plats i hamnen. Mudderverket är av
typen linskopeverk med räckvidden 20 meter. Foto: Anna Kinch, Oskarshamns kommun

För att transportera muddermassorna till avvattningen används två pråmar som rymmer 880 m3
sediment vardera. Foto: Anna Kinch

Projektläget

Hamnens dag 27 maj!

Nu går vi in i den tredje muddringssäsongen i hamnsaneringsprojektet. Vi har i dagsläget muddrat upp
185 000 m3 av de förorenade massorna i hamnen och ca 135 000 ton
sediment har levererats till deponin
på Storskogen.
Den här säsongen kommer Envisan
att muddra med ett grävmudderverk. Läs mer om hur det går till
längre fram i nyhetsbrevet.
Arbetet med muddringen kommer
att ske hela dygnet 7 dagar i veckan
från april till november.

Boende i närheten av deponin på
Storskogen har varit
oroliga för att damm
ska spridas från deponin. Luftmätningar
utförs för att mäta
luftkvalitén både när
saneringen är i vila
samt under arbete för
att bevaka att det är
en bra ”luftmiljö” vid
deponiområdet.
Dammbekämpning har skett under
hela projektet. För att ytterligare
motverka att damm sprids från
torra massor installeras ett nytt
sprinklersystem vid Storskogen.

Den 27 maj är det åter dags för
Hamnens dag. På plats inns
hamnsaneringsprojektet för att informera om det pågående arbetet
med saneringen av Oskarshamns
hamnbassäng.
Miljökontrollanterna inns på plats
och demonstrerar hur provtagningen går till samt att vi har guidade
turer. Håll utkik på vår hemsida för
mer information.
Varmt välkomna att träfa verksamheterna runt hamnen!

Projektet bidrar till att uppfylla de nationella miljömålen

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

Ny muddringsteknik

Vill du veta mer om hamnsaneringsprojektet?

Nu när projektet går in på sin
tredje muddringssäsong kommer
entreprenören Envisan att använda
sig av ett grävmudderverk. Grävmudderverket har en tättslutande
miljöskopa för att minimera grumlingen.

Renare Marks vårmöte
Ett viktigt uppdrag i ett statligt inansierat projekt är att dela med
sig till branschen av den kunskap
som samlas i projektet.
Den 21-22 mars fanns vi på plats
med en utställningsmonter vid
Renare Marks Vårmöte i Norrköping. Projektets miljökontrollanter
berättade om saneringen och den
miljöprovtagning som pågår före,
under och efter saneringen.

Vill du veta mer?
Rensningsgaller ombord på en av de två pråmarna. Foto: Anna Kinch, Oskarshamns kommun

När muddermassorna lastas av
”silas” de genom ett rensningsgaller för att avskilja stenar. När
stenarna rensats bort transporteras
muddermassorna vidare till avvattningsanläggningen där de avvattnas inför transporten till deponin i
Storskogen.
Muddringen kommer att pågå dygnet runt från april till november
2018.

Besök också vår utställning om
saneringen på Xperiment, Kulturhuset. Utställningen riktar sig till
barn och skolungdomar.
Mer om projektet inns att läsa på
www.renhamn.se

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

Under 2017 har vi haft ler än 1000
besökare på plats för att lära mer
om hamnsaneringen. Det var en
blandad besökarskara, t.ex. företag, skolor, kommuner och föreningar som kom på studiebesök i
hamnen.

Projektledare:
Fredrik Hansson
Telefon: 08-511 733 10
fredrik.hansson@empirikon.se

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

Information
Anna Kinch
Telefon: 0491-76 42 78
anna.kinch@oskarshamn.se

Alla är välkomna!

Följ projektet på
www.facebook.com/renhamn
www.instagram.com/renhamn
www.renhamn.se
FF

Empirikon®

Det nya mudderverket är av typen
linskopeverk som styrs med hjälp
av linor. Muddermassorna som
grävs upp lastas på två stycken
pråmar. Pråmarna körs sedan till
hamnen för avlastning.

Projektets miljökontrollanter Matilda Persson, Susan Green Ekström, Tim Ekstrand och Therese Steinholtz, bitr. projektledare berättar om hamnsaneringsprojektet vid Nätverket Renare Marks Vårmöte.
Foto: Anna Kinch, Oskarshamns kommun och Ulrika Larson, Empirikon
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Nu pågår förberedelserna inför muddring. En tättslutande miljöskopa monteras på den 20 meter
långa grävarmen.
Foto: Anna Kinch, Oskarshamns kommun

