SANERING AV OSKARSHAMNS
HAMNBASSÄNG
Ett ansvarsfullt projekt
- Bodil Liedberg Jönsson kommunens beställarombud har ordet
Sveriges hittills största, statligt medfinansierade, saneringsprojekt genomförs 2016 till 2019. Syftet är att skydda
Östersjön mot utläckage av miljögifter som koppar, kadmium, bly, dioxiner mm. För att åstadkomma detta är
det nödvändigt att skapa en lucka i lagerföljden som i tid omfattar cirka 100 år och som rent fysiskt utgörs av
500 000 m3 förorenade sediment.
Nu går startskottet för själva saneringsarbetet. Vi är mycket väl förberedda. I mer än tjugo år har
kommunen undersökt föroreningssituationen i Oskarshamns
hamnbassäng, utrett möjligheterna
att sanera, sökt nödvändiga tillstånd, byggt en deponibotten och
slutligen handlat upp entreprenaden. Vi tror att vi vet allt som går
att veta om det projekt som nu ska
starta. Det är naturligtvis en villfarelseför vi ligger trots allt bara i
startgroparna och har en bra bit
kvar innan vi är klara. Arbetet har
varit noggrant och vi har tvingats
hantera motgångar såväl som
framgång. Att vi i dag står på tröskeln till genomförandet är ett resultat av det skickligt utförda utrednings- och projekteringsarbetet
i kombination med ett mycket
gott samarbete såväl inom projektgruppen som med Länsstyrelsen,
Naturvårdsverket och SAFT AB.
Efterbehandlingsprojektet som
inleds under 2016 kommer att
skapa något som skulle kunna
beskrivas som en minneslucka i

Oskarshamns hamns historia.
I sedimenten på hamnens botten
finns idag en historisk databas
som, om man läser den rätt, kan
berätta om platsens utveckling från
stenåldern fram till idag. Den berättar om tiden innan människan
kom hit, då Östersjöns yta stod
110 meter högre än idag och om
hur landet reste sig ur havet.
I sedimenten finns information
om hur de första bosättarna röjde i
skogen för att skapa odlingsbar
mark och hur Döderhultsviken utvecklades till en viktig angöringsplats för sjöfarare. Ur bottensedimenten kan man vaska fram
allt sådant som naturen själv,
eller människan, har deponerat på
vikens botten.
I Oskarshamn växte skeppsvarven upp längs med vikens
strand redan under 1600-talet.
Tidigt etablerades underleverantörsverksamheter runt skeppsbyggerierna som till exempel gelbgjuterier, repslageri, segelmakeri
med mera. Den tunga industrin
kom inte förrän under det första

världskriget. Då grundades AB
Oskarshamns Kopparverk och
Svenska Ackumulator AB Jungner.
De satsningarna skapade tillväxt i
staden Oskarshamn och antalet
arbetstillfällen ökade markant. Det
är de historiska lämningarna från
den tunga industriverksamheten
under 1900-talet som vi nu ska
muddra bort.
Bodil Liedberg Jönsson
Kommunens beställarombud

Följ projektet här i Annonsbladet, via hemsidan
www.renhamn.se eller
www.facebook/renhamn.com
och www.instagram.com/renhamn
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