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Arbeten i hamnområdet pågår

Pilotförsök med skärmar
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1) Grop
som fylls ut
2) Området
vid Oljehamnen används som förvar
av bergmassor,
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Oskarshamns Energi planerar att bygga ett nytt kraftvärmeverk i norra
hamnområdet. De bergmassor som sprängs ur i samband med utbyggnaden har köpts upp av Oskarshamns Hamn AB. Tanken är att massorna när
hamnsaneringsprojektet kommer igång ska komma till nytta vid anläggningsarbeten i samband saneringen.
Projektet arbetar intensivt med att hitta lösningar för att optimera kostnader
och miljönytta. Detta är ett unikt tillfälle för projektet att förvärva bergmassor till ett bra pris utan långa transporter som påverkar miljön.
I dagsläget används berg- och jordmassor för att fylla en grop vid Oceankajen 1) på bilden ovan. Området är planerat som arbets- och upplagsområde
i det kommande saneringsprojektet. Bergmassor kommer att läggas innanför nuvarande oljehamn i upplag 2) samt i ett upplag på hamnplanen 3)
i bilden ovan. Bergmassorna som läggs i upplag kommer att användas till
utbyggnaden av Grimskallen. Om inte alternativet med Grimskallen blir av
kommer bergmassorna att användas för andra anläggningsarbeten i hamnens verksamhet.
De pågående entreprenadarbetena sker i Oskarshamns Hamn ABs regi och
beräknas vara klara i december i år.

I samband med att bergmassorna
läggs vid området i Oljehamnen
passar saneringsprojektet på att
testa ny teknik för skyddskärmar.
En kombination av bubbelridåer
och siltskärmar testas för att klara
av de svåra förhållande i hamnbassängen vad gäller pågående
fartygstrafik och kraftiga vattenströmmar. En skärm med en längd
på ca 200 m. har lagts ut vid oljehamnen. Projektet simulerar grumling och mäter i samband med det
spridningseffekter. Resultatet från
pilotförsöket beräknas vara klart i
mitten av september.

Händer i projektet:

• Miljödom förväntas i september/oktober
• Upphandling Etapp 1 i höst
• Sanering Etapp 1,vår 2013
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