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Oljespill Tjörn
Bakgrund
En större mängd bunkerolja flöt in mot Tjörn den 14 september. Kustbevakningen misstänker att utsläppet kan komma från
en fartygskollision utanför den danska västkusten lördagen den 10 september. Efter kollisionen kom tjockolja ut i vattnet.
Eftersom kustbevakningen inte var medvetna om utsläppet var det allmänheten som slog larm när oljan redan flutit in på
land. Olja påträffades på Klädesholmen, Härön, Koön bland annat. Räddningsinsatsen skedde i samarbete mellan
kustbevakningen, MSB och kommunens räddningstjänst. I första hand gjordes ansträngningar att förhindra spridning med
hjälp av länsar. Därefter pumpades oljan upp i CB-kärl. Fram till tisdagen 27 september hade ca 650 kubik olja pumpats
upp.

Kontakt om saneringshjälp
Jag tog kontakt med Daniel Hult på KBV för att erbjuda vår hjälp med ProBio-Matrix. Eftersom saneringsmedel köps in
centralt kunde de inte ta emot varuprov från oss. Efter samtal med Bruno Axelsson, KBV i Karlskrona blev jag hänvisad att
kontakta vakthavande befäl eller basplatschefen på räddningsverket, alternativt räddningschef Carl-Ian Bissmark i
Skärhamn. Efter flera försök att nå ansvarig lyckades vi få kontakt med en Ulf Nilsson på staben som hänvisade till Peter
Eliasson. Peter stämde träff med oss på Malagakajen i Skärhamn på förmiddagen den 28 september. Vi skulle där
överlämna 6-8 hinkar med ProBio-Matrix för att hjälpa till i saneringsarbetet. Vi väntade på kajen ett par timmar utan resultat.
Tog kontakt med Bissmark som presenterade oss för Tor Haugen som ska leda efterarbetet med saneringen samt Maud
Wik, miljöchef på kommunen. Bissmark tipsade oss om att vi kunde prova sanering på Hjälmen, Klädesholmen.

ProBio-Matrix
Vår produkt (PbM) är en specialbehandlad torv som absorberar olja mycket fort och effektivt. Upp till 2,5 gånger sin egen
volym eller 20 gånger sin egen vikt. Det gör att den är lätt att hantera och jobba med. I finfördelat tillstånd fungerar
absorptionen bäst, men det kan damma en hel del. Vi kan även erbjuda länsar och mattor men de användes inte under
detta försök. Under hösten är vår pelleteringstillverkning igång och vi räknar med att kunna använda pellets i länsar och
mattor, men även för att spridas med luftkanon över större ytor. PbM är hydrofob (flyter på vatten) och lämplig att användas
preventivt, man kan lägga ut den på vattnet i strandkanten som ett första hinder för oljan.
Den viktigaste fördelen med PbM är att den absorberade oljan bryts ned biologiskt. Mikroorganismer konsumerar kolvätena
till koldioxid och vatten. När torven är förbrukad blir den hydrofil (tar upp vatten) och sjunker till botten. På så sätt behöver
den inte tas upp efter saneringen. Det finns ingen annan produkt på
marknaden med dessa egenskaper.
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Provsanering Hjälmen
Vid ankomst Hjälmen vid lunchtid identifierade vi oljespill i anslutning till badplatsen samt vid piren. På grund av vädret valde
vi att koncentrera oss på badplatsen. Där låg uppskattningsvis 100 liter olja i skrevor upp till en halv meter ovan vattenlinjen.
Oljan hade delvis torkat på ytan och det var bara i skrevorna och i tångruskor som oljan fortfarande var våt. Det blåste
nästan 10 sekundmeter och det var svårt att applicera torven på oljan.
Med hjälp av Joakim Lind applicerade vi 20 liter ProBio-Matrix vid badplatsen den 28 september 2011.

Karta över Hjälmen, Klädesholmen. Identifierat oljespill markerat med rött.

Exempel på oljespill
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ProBio-Matrix får bäst effekt om oljan är våt, vilket den ofta är i sprickor och skrevor
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Tunn oljefilm på vattenytan absorberas lämpligast med ProBio-Matrix som flyter så länge den är aktiv.
När den absorberat oljan och brutit ner den till koldioxid och vatten, blir den hydrofil och sjunker.
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Torr olja på hällarna är svår att komma åt men ProBio-Matrix fastnar om den får ligga an några minuter.
Vi kommer göra ett återbesök på platsen i början på oktober för att utvärdera effekten av saneringen.

Slutsatser
ProBio-Matrix är lätt att applicera över oljekontaminerade ytor. Lämpligast sker sanering när oljan är färsk och våt. Det är
önskvärt att ProBio-Matrix sprids på vattenytan före oljan flyter mot stranden. På så sätt kan man förhindra att oljan fäster på
berg och sten. Eftersom torven flyter har den god effekt på oljefilmen som ligger på ytan. Vid hård vind är det svårt att sprida
ut torven så man bör sanera när vinden är svag. Pelleterad variant skulle fungera bättre.
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