
Seminarium den 24 september 2009 inledde saneringen av hamnbassängen

Tommy Hammar från länsstyrelsen i 
Kalmar län informerade om förore-
ningssituationen i Oskarshamns hamn-
bassäng och spridning till Östersjön.

Claes Winquist, VD för Oskarshamns 
hamn AB, berättade om hamnens vi-
sioner och hur saneringen kommer att 
påverka hamnverksamheten.

Seminariet inleddes med att kommu-
nalråd Peter Wretlund hälsade välkom-
na och berättade om varför projektet är 
så angeläget för kommunen.

Det var många som var intresserade av att lyssna på föredragen och ställa frågor om 
saneringen av Oskarshamns hamnbassäng. Ca 75 personer anslöt till seminariet.

Kaj Nilsson, initiativtagare till projektet 
och Oskarshamns kommuns beställar-
ombud, informerade om saneringen och 
om dess koppling till färjeterminalen.

Åsa Axheden från länsstyrelsen i Kal-
mar län redogjorde för länets totala 
satsning för ett renare Östersjön.

Kjell Hansson från Empirikon AB som 
är upphandlade för projektledning be-
rättade om projektets organisation och 
framtida planer.

Bo Carlsson, Hifab AB, redogjorde 
för det åtgärdsförslag som tagits fram 
i samband med ansökan om bidrag för 
sanering.



Frågor och svar från Seminarium om sanering av Oskarshamns hamnbassäng 24/9-09 

Fråga: Hur ser metallerna ut när de sprids, är de föreningar eller lösliga i vatten?
Svar: Oftast är det oxider, det som sprids vi utsläpp idag är vattenlösligt.

Fråga: Hur ska man dokumentera och skydda området för framtiden? 
Svar: Det är omöjligt att med bara tekniska åtgärder skydda området. Området måste även skyddas 
administrativt. Till exempel skriva in i detaljplan att det är ett miljöriskområde.

Fråga: Vad händer med källorna till hamnen, fi nns det risk att hamnen blir förorenad igen 
efter sanering från tillopp i hamnen?
Svar: Alla källor som mynnar ut i hamnen har utretts och idag fi nns det ingen känd risk för att ham-
nen skulle bli förorenad igen.

Fråga: Vad händer med dioxin i sedimenten vid en grävmuddring, fi nns det risk för att det 
spills eller sprids?
Svar: Dioxin är väldigt giftigt men binder hårt till partiklar. Vid grävmuddring får partiklar ej spillas. 
Man får ej använda skopor som kan spilla utan här handlar det om att använda skopor som sluter 
tätt.

Fråga: Jag har alltid tyckt att Badholmen ska bli en badplats, varför skulle det inte gå?
Svar: Undersökningar har gjorts och det ska gå att bada efter saneringen. Då är det andra faktorer 
som påverkar.

Fråga: Dioxiner kan bildas i katalys med koppar. Kan de även bildas i de sedimenten som lig-
ger där ute nu?
Svar: Dioxin bildas inte i det koppar i sedimenten som ligger ute nu utan det är helt processorienterat 
i samband med processer från de nedlagda fabrikerna.

Fråga: Muddring vid Månskensviken. Kommer det att ske i samband med att hela hamnbas-
sängen muddras?
Svar: Muddringen är beräknad att starta våren 2012. Första prioritet är då att muddra vid Månskens-
viken. Det är tvunget att komma igång med muddring så snabbt för att inte hindra bygget av den nya 
färjeterminalen. Muddermassorna från Månskensviken kommer att användas för att bygga kajen vid 
färjeterminalen.

Fråga: Det var länge sedan sedimentundersökning gjordes och det är inte klart med mudd-
ringsteknik. Är områdena vid kajen inräknade och är det någon osäkerhet i beräkningarna?
Svar: I projekteringsdirektiven tar man reda på mängder och sedimentegenskaper. Man måste un-
dersöka alla olika alternativ igen för att ta ställning till bästa saneringsmetoden. Kostnaderna för 
saneringen baseras på tidigare erfarenheter. När projekteringen är klar hamnar man vid en ny be-
slutspunkt, beräknas saneringen bli dyrare än de 410 miljoner som beräknats så hamnar man i en ny 
förhandling med bidragsgivarna, blir det däremot billigare så är alla glada för det.



Fråga: Hur ser länsstyrelsen på hantering av muddermassor? Om muddermassorna beräk-
nas som avfall måste de föras bort.
Svar: Den som söker tillstånd för sanering har första initiativet till att bestämma hur frågan ska prö-
vas. Det är svårt att veta hur resultatet av en prövning faller ut. 

Fråga: Funderingar kring Oskarshamn Hamn ABs visioner, hur långt kan man sträcka sig? 
Brovisionen har ställt till med debatt? Kan den nya visionen ställa till med debatt? Det är ett 
magnifi kt projekt som kanske kan locka fl er nya medborgare till Oskarshamn, kanske kan vi 
nå vårt mål med 30 000 invånare.
Svar: Hamnen är i behov av mer yta. I mervärdesdiskussionen kan man tillägga möjligheter som att 
etablera ny industri som behöver hamnen. Nytt projekt för hamnen är att köra grus till Nordstream 
projektet. Oskarshamn hamn AB arbetar för att bli en hamn med dignitet, att bli en av de utpekade 
hamnarna.

Grumlar man upp och 
sprider gifter under saneringsarbetet?

Håller kostnadskalkylen?

Varför behöver hamn-
bassängen saneras?
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När blir det klart?

Påverkar saneringen 
Gotlandsfärjornas trafi k?

Var lägger man mudder-
massorna?


