Nr. 28
Oktober 2020

Hamnrenovering
på Kemira
Skanska har fått i uppdrag att renovera delar av Bulkhamnens kaj inne på Kemira
Kemis industriområde i Helsingborg. Projektet består av omkring 300 meter kaj och
är uppdelat i tre etapper. Arbetet beräknas vara färdigställt i slutet av maj 2021.
Produktionen gick igång före sommaren och
i skrivande stund är Skanska i full gång med
grundläggningsarbetet samtidigt som betongarbetena förbereds.
Grundläggningen genomförs med hjälp av
en stor maskin som slår ner spont vertikalt i
vattnet precis utanför den befintliga kajen ner
till hård mark i den framtida kajens linje. Sponten utgörs av långa stålplank och fungerar i
praktiken som ett stort paraply som håller kajen på plats och hindrar landmassor från att
glida ut i hamnbassängen. Precis som paraplyet har sitt skaft så behöver också sponten
förankras för att hållas på plats. Detta utförs
genom att flertalet stålstag monteras i sponten och förankras inne på land under markytan. För att kajen också ska kunna hålla för
stora vertikala laster i framtiden så slås även
långa betongpålar ner till berggrunden som
konstruktionen kan vila på.
Allt eftersom stagen förankras, betongpålarna slås ner och marken återställs i de
olika etapperna kan sedan betongarbetena
gå igång. Detta innebär att en lång krönbalk

etappvis armeras och gjuts längs med hela
kajen. Krönbalken är precis som det låter en
balk i betong på krönet av kajen. Förenklat
kan man säga att krönbalken binder samman,
förstärker och skapar en enhetlig konstruktion
av spont, stag, pålar och betong. Då Skanska
även gjuter på utsidan av sponten en bit ner
under vattenytan så fungerar den även som
ett rostskydd. I detta skede samverkar betongarbetare, smeder och dykare för att få produktionskedjan att flyta på och efter färdigställd
krönbalk kan marken asfalteras och den färdiga produkten slutligen lämnas över till Kemira.
En genomgående röd tråd för en säker och
lyckad slutprodukt är att alla mått och höjder
samt placeringar av spont och pålar från ritbordet i teorin även blir korrekta när de utförs
i verkligheten. För att säkerställa detta ger sig
Skanskas mätchef Pontus Oor ut i alla väder
med sina mätinstrument för att mäta in utfört
arbete samt sätta markeringar och ge direktiv
för framtida arbeten.
- Att få vara ute i ”verkligheten” och vara
delaktig i de olika produktionsfaserna är ro-

ligt. Då får man följa hela projektets gång i
detalj och dag för dag se hur det närmar sig
slutmålet. Det är det bästa med mitt arbete,
säger Pontus Oor.

Säkerheten främst
under pandemin
Den rådande Corona-pandemin har tagit ett fast grepp om vår vardag och vi
påverkas alla av den på ett eller annat sätt. Vi är tacksamma för att Kemira som
företag klarat sig väldigt bra så här långt under pandemin.

Målning
på hög höjd
Kemiras högsta skorsten är 120 meter hög. I underhållsplanen för 2020 finns en översyn av skorstenen
inplanerad och det innebär även att hela skorstenen
ses över utvändigt. Under planeringen togs beslut
om att göra skorstenen mer färgglad och nyttja den
översta delen för Kemiras logotype. Den översta delen har nu målats blå med logotypen i vitt. Resten
av skorsten får en coating som skyddar för väder
och vind.
När man ska måla så högt upp i luften är det
nödvändigt att använda en plattform som går att
höja och sänka via ett vajersystem. Man förankrar
vajrar högst uppe i skorstenen och nere på marken
för att stabilisera utrustningen. En person är alltid
på marken medan de andra arbetar uppe på platt
formen. Målningsarbetet har pågått sedan i maj och
beräknas vara färdigställt under oktober månad.
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Kemira är ett av världens ledande företag
inom segmentet kemisk vattenrening och våra
produkter inom det här området är starkt efterfrågade. Anläggningen här i Helsingborg är
världens största produktionsenhet för koagulanter, som är en av nyckelkomponenterna i kemisk vattenrening. Vid något tillfälle uttryckte
en av våra myndigheter en oro för tillgången
på just dessa produkter, men det är enligt oss
ett felaktigt antagande eftersom vi med god
marginal kan förse hela den svenska marknaden med dessa produkter. Vårt andra segment inom Kemira är produkter till massa- och
pappersindustrin med fokus på mjukpapper
(tissue) och förpackningsprodukter. Även våra
produkter till dessa applikationer har stark efterfrågan.
Trots detta har ju även vi på Kemira Kemi
påverkats i hög grad av pandemin. Vår utmaning har varit att säkerställa att produktionen
ska kunna fortgå i samtliga våra anläggningar, utan störning och med hög säkerhet. Vi
började tidigt att arbeta med att implementera försiktighetsåtgärder. Den viktigaste var
naturligtvis att vädja till alla anställda att följa
Folkhälsomyndighetens alla rekommendationer för minskad smittspridning.
Vi har också sett till att vår driftspersonal
och då framför allt våra operatörer, som är
den grupp som vi känt varit mest kritisk för
fortsatt säker drift, ska utsättas för så liten risk
för smitta som möjligt. Fabriksområdet stängdes i princip för personer som inte var kritiska för fortsatt drift. Vi minskade samtidigt all
fysisk kontakt mellan människor till ett mini
DIALOGEN

mum. Telefon och våra digitala verktyg blev
vårt huvudsakliga sätt att kommunicera. För
övrig personal har vi rekommenderat arbete
hemifrån i så stor utsträckning som möjligt.
Den grupp som jobbar med de övergripande
frågorna kring Coronan har sedan i februari
haft en kort telefonavstämning varje dag för
att fånga upp eventuell smitta och då också
kunna hantera risk för intern smitta.
Hittills har vi endast haft 2 fall av konstaterad Covid-19 i produktionsorganisationen i
Helsingborg. Vi har ytterligare något fall i den
svenska säljorganisationen. Vi har ingen intern
smitta, utan samtliga fall har blivit smittade
utanför arbetet.

När Coronan
började sprida sig
kunde vi snabbt
konstatera att
vi hade några
stora utmaningar
framför oss.
Sedan över ett år tillbaka hade vi planerat att
ha två större underhållsstopp i maj och juni.
Ett i väteperoxidfabriken på 2 veckor och ett
6 veckors stopp i svavelsyrafabriken. Båda
var så kallande periodiska underhållsstopp
och nödvändiga. I våra förberedelser tillkom
aspekten om smitta och hur vi hanterar våra

entreprenörer. Totalt hade vi drygt 150 externa
entreprenörer inne på området och som mest
var det över 100 samtidigt. Vi hade en kontinuerlig dialog med dessa externa företag om
deras ansvar att endast låta medarbetare utan
symptom arbeta och vi gjorde stora insatser
med att separera företagen från varandra och
framför allt att inte ha några osäkra kontakter
mellan entreprenörerna och vår personal.
Vi kan nu i efterhand konstatera att vi lyckades mycket väl med båda våra underhålls
stopp, men även att under denna tid hålla
övrig verksamhet igång som normalt. Vi har
ingen rapporterad Covid 19-smitta som kan
sättas i samband med våra underhållsstopp.
Varken hos vår egen personal eller hos någon
av våra entreprenörer.
Det är för oss som för övriga samhället. Faran
är inte över. Vi jobbar vidare med att uppdatera
alla våra medarbetare om läget och vad som
gäller för oss på Kemira specifikt och vi upp
daterar också alla om det aktuella läget i stort
och hur vi kan förhålla oss till detta. Allt sker
med videomöten en gång i veckan där alla
medarbetare är välkomna att delta. På så sätt
hoppas vi att vi kan sprida en enhetlig bild av
läget och samtidigt påminna varandra om att vi
fortsatt är i ett läge där smittan kan öka.
Kemira är och ska alltid vara en säker arbetsplats för våra medarbetare och en säker
granne för alla som finns i vår närhet. Det
gäller självfallet också när något helt nytt och
oväntat inträffar.

N R . 2 8 O K T O B E R 2 0 2 0 - I N O R M A T I O N F R Å N K E M I R A K E M I A B O C H I N D U S T R Y PA R K O F S W E D E N

Hur går det med pågående
miljöprövningar?
Som tidigare berättats pågår just nu två miljöprövningar. Den ena rör Kemiras
serviceanläggningar och infrastruktur och den andra en anläggning för att utvinna
bland annat fosfor från aska från förbrännt avloppsslam.
Kemiras fabriker har prövats och omprövats
i flera omgångar. Anläggningar som inte är
fabriker, som bland annat hamn och energi
central, har dock inte prövats sedan 1979. I
april i år lämnades en ansökan in om om
prövning av alla dessa återstående anläggningar. Även industriområdets infrastruktur,
som till exempel järnväg, vägar och ledningsbryggor kommer att ingå. Med denna
prövning knyter vi ihop säcken och när allt
är klart kommer hela Kemiras verksamhet
att omfattas av moderna miljötillstånd. Värt
att notera är att prövningen omfattar befintlig verksamhet. Inga nya anläggningar eller
verksamheter kommer att ingå.
Företaget EasyMining har utvecklat en
metod för att utvinna fosfor, metaller och

salter ur olika restprodukter. Rang-Sells, som
är EasyMinings moderbolag, lämnade i juli
i år in en ansökan om en anläggning inom
industriparken. Tanken är att nyttiggöra innehållet i aska från förbrännt avloppsslam.
Verksamheten kommer att inhysas i Kemiras
tidigare ECOX-fabrik, där produktionen upp
hörde 2019.
Båda ansökningarna behandlas i Markoch miljödomstolen och en prövning tar
normalt 1-2 år. När domstolen kungjort ansökningarna kan myndigheter, allmänhet och
organisationer yttra sig. Kungörelse sker normalt genom annons i dagspressen. Förmodligen dröjer det ytterligare 3-6 månader innan
ansökningarna kungörs.

Studiebesök
på Kemira Kemi
Som vi tidigare meddelat är våra välbesökta
studiebesök inställda på grund av den pågående pandemin. Vi har för avsikt att återuppta
studiebesöken så snart de kan genomföras på
ett smittsäkert sätt. Vi återkommer med nya
datum så snart samhället har återgått till normala rutiner igen.

Många närboende
registrerar sig för
SMS-information
Vid årsskiftet tog Kemira i bruk en
SMS-lösning för att snabbt kunna nå
ut med information om störningar
eller andra händelser som man som
granne kan undra över.
Gör som 300 av dina grannar –
registrera dig för att få SMS!
Gå in på kemira.se och klicka på
Aktuellt. Under rubriken SMS-information kan du registrera ditt
mobiltelefonnummer och läsa mer om
hur det fungerar.
Ibland testar vi systemet genom att
skicka test-SMS. Att det är ett test
framgår då tydligt av meddelandet.

