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Upphandling inför entreprenad påbörjas inom kort
Det har varit ett intensivt arbete med att ta fram underlag inför en kommande entreprenad sedan bidragsbeslut beviljades våren 2010. Nu är projektet
moget för att handla upp saneringsentreprenaden. Upphandlingen kommer
att löpa parallellt med tillståndsprocessen. Kontrakt med entreprenör planeras i samband med att dom meddelas våren 2012.

Tillståndsprocessen
I somras skickade Mark- och
miljödomstolen ut Oskarshamns
kommuns ansökan om tillstånd
för sanering av hamnbassängen
till myndigheter med förfrågan
om kompletteringar.
Yttranden om kompletteringar
har kommit in från Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och
Samhällsbyggnadskontoret
i
Oskarshamn.
Nu pågår arbete i projektet med
att komplettera ansökan utifrån
de önskemål som kommit in.

Många entreprenadföretag var på plats när projektet bjöd in till seminarium om pilotförsök för stabilisering av muddermassor. Foto: Ulrika Larson

Välbesökt seminarium om pilotprojekt i hamnen
I juni genomfördes ett pilotförsök
i hamnen som gick ut på att testa
om muddermassorna reagerade på
samma sätt när de stabiliserades
i sin rätta miljö som de gjort när
försök utförts i laboratorium. I
samband med pilotförsöket bjöds
entreprenörer in till ett seminarium
för att få ta del av projektets provtagningsresultat.

Det var ett stort intresse hos entreprenörer att delta vid seminariet.
Cirka 50 personer från företag
från bl.a. Sverige, Danmark, Nederländerna, Belgien och Tyskland fanns på plats.
Presentationerna som hölls vid seminariet finns upplagda på projektets hemsida www.renhamn.se

Därefter beslutar Mark- och
miljödomstolen om att ta upp
ansökan till prövning. I samband med beslutet kungörs
ansökan om tillstånd för saneringen i Oskarshamns Tidning
och Nyheterna.
Kungörelsen innehåller bl a en
kortfattad redogörelse för ansökan och information om när
synpunkter på ansökan senast
kan lämnas till Miljödomstolen.
Går allt enligt plan kommer
Mark- och miljödomstolen att
hålla huvudförhandling vid årsskiftet 2011/2012.

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

Provtagningar pågår
Just nu pågår utökade geotekniska
undersökningar för att bland annat
mäta djupet i hamnbassängen samt
ta reda på hur stora mängder berg
som finns.
Inom kort kommer även marinarkeologiska dykningar att genomföras för att närmare undersöka
några föremål som identifierats på
hamnbassängens botten.
Senare i höst planerar Linné Universitet att ta prover på musslor i
hamnbassängen.
Geotekniska undersökningar pågår, på flotten finns en borrbandvagn som utför
provborrningar för att ta reda på djup och bergmängd. Foto: Ulrika Larson

Pilotförsök genomförda
Ett pilotförsök med stabilisering av
muddermassor utfördes i hamnen
under sommaren.

Visp som används vid masstabilisering
av muddermassor, cementen vispas
ned i muddermassorna. Foto: Ulrika
Larson

Information om projektet kommer
fortlöpande att skickas till närliggande hushåll, organisationer
och företag. Projektets hemsida
www.renhamn.se uppdateras kontinuerligt.

Kontaktpersoner:
Oskarshamns kommun:
Kaj Nilsson
kaj.nilsson@oskarshamn.se

Resultaten vid pilotförsöket i fält
blir avgörande för hur den kommande stabiliseringen genomförs.

Händer inom kort

- Oktober 2011
Förfrågningsunderlag för entreprenader skickas ut.
- Årskiftet 2011/2012
Huvudförhandling med Mark- 		
och miljödomstolen.

För mer information:

Grundvattenrör för provtagning av
grundvattnet i det stabiliserade området. På den vita duken läggs bergmassor som överlast. Foto: Alf Lindmark

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

Projektet bidrar till att uppfylla de nationella miljömålen

giftfri miljö, hav i balans och levande kust och skärgård samt
miljökvalitetsnormer enligt vattenförvaltningsförordningen.
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Två provgropar på 200 kvadratmeter vardera grävdes ur och
fylldes med muddermassor från
hamnbassängen. I båda groparna
stabiliserades sedimenten genom
inblandning av cement med en
specialmaskin som är framtagen
för masstabilisering. Maskinen
kan närmast liknas med en jättestavmixer. Den ena provgropen
täcktes delvis med en överlast för
att jämföra stabiliteten.

Under hösten utförs också ett digert provtagningsprogram både i
hamnbassängen och utanför för att
få referensvärden innan saneringen
börjar. Undersökningarna utgör
en referens för att kunna utvärdera
effekter under saneringsfasen samt
för att kunna utvärdera åtgärdernas
resultat på lång sikt.

