Informasjon til innbyggerne i Gjerdsvika angående havnearbeidene.
Kystverket starter opp med havnearbeidene i Gjerdsvika i juli 2018. Kystverket har inngått kontrakt
med entreprenøren Secora AS. Havnearbeidene omfatter mudring og sprengning av innseilinga og
mudring av deler av havnebassenget innenfor moloene. Dybdene vil være -7 m i innseilingen og -6 m i
havnebassenget. Massene fra utdypingen skal plasseres i 2 deponier, ett på hver side av havnen.
Dette i tråd med reguleringsplanen utarbeidet av Sande kommune.
Hva skjer etterhvert?
I løpet av august/september ankommer utdypningsenhetene «Nyhavn» og «Transport 052»
Gjerdsvika for å starte selve utdypingsarbeidet. «Nyhavn» er en kombinert sprengingsrigg og
graveenhet, mens «Transport 052» er et mudderapparat med en stor gravemaskin med stor
brytekraft påmontert. Det er ca 190.000 m3 av sjøbunnen som skal overflyttes til de 2 deponiene på
hver side av havnen. I innseilingen vil det være noe fjell som skal undervannssprenges.

Hva betyr dette for dere som bor i Gjerdsvika?
Anleggstiden vil vare fra juli i år til høsten 2019. Arbeidstiden vil være fra 0600 til ca kl 1900 på
hverdager og fra 0600 til ca 15 på lørdager. Det vil ikke være arbeid på søndag. Det kan være perioder
med behov for å arbeide utover kl 19, men det skal ikke være nattarbeid og støyforskriften skal
overholdes. Det må påregnes noe støy fra anleggsarbeidene og anleggstrafikk.

Hvorfor gjøres havnearbeidene i Gjerdsvika?
Utvikling av havna i Gjerdsvika har lenge vært et krav fra kommunen og behovet for utdyping og
kommunal kai er stort. Ny kommunal kai planlegges etablert på sørsiden av havna i deponi sør.
Kommunen har som nevnt utarbeidet en reguleringsplan hvor de øvrige arbeidene er innregulert.
Hva gjøres først?
Entreprenøren vil nå i juli starte opp arbeidene med å etablere deponiet på sørsiden av havna.
Underentreprenør Aurvoll og Furesund vil utføre dette arbeidet som omfatter anleggsvei og bygging
av sjeteen.

Informasjonsmøte/Folkemøte
Kystverket vil avholde informasjonsmøte når anleggsarbeidene med utdypingen starter, når enhetene
ankommer havna. Dette planlegges i månedskiftet august/september 2018. Tid og sted blir
annonsert. Kystverket vil ha anleggskontor i bygget bak Sanco på nordsiden av havna.
Kontaktpersoner er prosjektleder Tone Sivertsen og Byggeleder Morten Tøgersen.
Vi kan kontaktes på e-post/mobil: Tone.sivertsen@kystverket.no 950 20544 og
morten.togersen@kystverket.no 415 26697. Ikke nøl med å ta kontakt om det er spørsmål til
arbeidene.

