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Bente Skåret
torsdag 19. november 2020 10:46
'Bard@spilltech.no'
Arthur Wøhni
VS: Miljøløsninger utvikling i Sandviksbukta langs Lakseberget
"Sjøfront Sandvika"

Hei
Viser til din henvendelse til ordfører Lisbeth Hammer Krog. Henvendelsen er oversendt samfunnsdirektør
Arthur Wøhni for videre oppfølging. Han vil ta kontakt med deg for å avtale møte.

-----------------------------------------Med vennlig hilsen
Bente Skåret
Kommunikasjonsrådgiver
Bærum kommune, Politisk sekretariat
1304 Sandvika
Telefon: +47 67 50 38 51/+47 481 81 353
https://www.baerum.kommune.no
Besøksadresse:
Rådhuset, Sandvika

Fra: Bård Haug <Bard@spilltech.no>
Sendt: mandag 26. oktober 2020 09:16
Til: Lisbeth Hammer Krog <lisbeth.krog@baerum.kommune.no>
Kopi: Trond Lindheim <Trond@spilltech.no>
Emne: Miljøløsninger utvikling i Sandviksbukta langs Lakseberget "Sjøfront Sandvika"

Hei Lisbeth Hammer Krog
I forbindelse med å vinne nytt land i Sandviksbukta langs Lakseberget, er det planlagt å benytte
betydelige mengder med masser fra tunnelen for Ringeriksbanen. Har vi forstått det rett, dreier
det seg kanskje om så mye som 100.000 lastebillass.
I Bergen har de kommet langt i et tilsvarende arbeide med tunell til bybanen. Massene dumpes i
Store Lungegårdsvann. Erfaringen fra dumpingen viser at skytetråd av plast er et betydelig
miljøproblem. SpillTech as er et utviklingsselskap i Sandefjord som har utviklet, og fortsetter å
utvikle, gode løsninger for å håndtere problemer med marint avfall og forsøpling.
Produktutviklingen er tuftet på erfaringer fra oljevern i norske farvann.
Vi informerer gjerne om våre løsninger. Vi vil tro de kan bli veldig relevante om planene for å
vinne land langs Lakseberget med tunnelmasser blir realisert.

Jeg tillater meg å legge ved en link til en kort presentasjonsvideo (58 sekunder) fra Bergen.
Opptakene er gjort i forbindelse med åpningen av et testsenter for utvikling av
oppsamlingsteknologi for marin forurensing den 15. oktober i år.
Vår teknologi har allerede vært tilstede i området ganske lenge og bidratt til kostnadseffektive
løsninger.
https://www.youtube.com/watch?v=LPkYqf2Ol-g
Ta gjerne kontakt for en grundigere presentasjon for de i kommunen som arbeider med, eller har
interesse for saken.
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