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Planerade åtgärder vid sanering av hamnbassängen
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Etapp 2 anlägga Grimskallen
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Etapp 1 muddra
Månskensviken
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Etapp 3 muddring inre
hamnbassängen

1) Rävenäset 2) Oljehamnen, 3) Grimskallen 4) Nya färjeterminalen Foto: Oskarshamns Hamn AB Modellering: Prinfobergs

Projektläget - huvudförhandling och finansering
Mark- och miljödomstolen har
kallat till huvudförhandling den 28
och 29 maj kl. 10.00 på Badholmen i Oskarshamn.

omfattning är främst finansiering
för projektet och de villkor som
Mark- och miljödomstolen sätter
för saneringen.

Projektet söker tillstånd för att dels
sanera inre och yttre hamnbassängen samt två djuphålor i yttre
hamnbassängen och dels för att
fylla ut tre områden i inre hamnen;
Rävenäset, Oljehamnen och Grimskallen. Avgörande för åtgärdens

Parallellt med tillståndsprövningen
har Oskarshamns kommun sökt bidrag för den kommande saneringen. Naturvårdsverket har meddelat
att saneringen av hamnbassängen
är ett prioriterat projekt och beviljat bidrag för sanering.

Naturvårdsverket har två roller i
förhållande till projektet. Dels som
bidragsgivare för förorenade områden och dels som central remissinstans som deltar i tillståndsprocessen för att tillvarata allmänna
intressen. Den tillståndsprocess
som pågår är oerhört viktig för att
säkerställa att åtgärderna utförs på
ett miljöriktigt sätt och att de förorenade sedimenten tas om hand på
bästa sätt.

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

Provtagning i pilotförsöksområdet.
Foton på provtagning: Alf Lindmark, Cowi AB

Sedimentpropparna skickas till jordartslaboratorium för tester.

Välkomna på guidad båttur med Solkust
Foto: Ulrika Larson, Empirikon AB

Pilotförsök positivt

I provhålen har filter satts för att
mäta de stabliliserade massornas
genomsläpplighet i de olika delytorna.

Hamnens Dag 26 maj!

Uppgrävda sediment stabiliserades
i juni 2011 och sedan dess har tester genomförts regelbundet. Proven på de stabiliserade sedimenten
visar ett positivt resultat vad gäller
utlakning av metaller och dioxiner
samt hållfasthet på lång sikt.

Turer med Solkust avgår från kajen bakom Hamnens Hus i hamnområdet. Avgångstider: kl.10.00,
kl.11.00, kl.13.00 och kl.14.00

Bilden ovan visar borrprovtagning i de stabiliserade sedimenten. Proverna kommer att testas
på jordartslaboratorium vad gäller
hållfasthet och inblandade stabiliseringsmedel.

Planerat i projektet:
• Hamnens dag 26 maj
• Huvudförhandling 28-29 maj
• Miljödom förväntas i höst
• Upphandling Etapp 1 i höst
• Sanering Etapp 1,vår 2013

Missa inte att besöka Hamnens
Dag den 26 maj. På programmet
finns guidad båttur i hamnbassängen där projektets experter finns på
plats för att berätta om den planerade saneringen, upplev hisnande
höjder från lyftkran med utsikt
över hela hamnen och mycket mer.

Varmt välkomna!

För mer information:
Information om projektet skickas
fortlöpande ut till närliggande hushåll, organisationer och företag.
Är du intresserad av information
om den pågående tillståndsprocessen? Läs då tillståndsansökan
och svar på yttranden under fliken
ladda ner rapporter/utredningar på:
www.renhamn.se

Kontaktpersoner:
Oskarshamns kommun:
Kaj Nilsson
kaj.nilsson@oskarshamn.se
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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Ett pilotförsök med stabilisering av
sediment pågår i hamnbassängen.

