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14. Miljö- och riskfaktorer  

 

MÅL – det här vill kommunen uppnå 

 Alla invånare ska leva i en hälsosam, säker och trygg miljö.  

 Invånare ska inte påverkas negativt av miljöstörningar och 

slippa störande buller.  

 Trafikmiljön ska vara säker och inte riskera människors hälsa.  

 Transporter ska ske miljövänligt och effektivt.  

 Energihushållning och energieffektivisering ska uppmuntras, 

och användningen av fossila bränslen ska minska. 

 Trafikplaneringen ska beakta säkerhet, tillgänglighet och 

miljöpåverkan så att störningar från trafiken kan minska. 

 Kommunen ska ha god kunskap och en samlad bild över vilka 

risker och vilken sårbarhet som finns inom kommunens geo-

grafiska område och en planering för hur en säkrare och tryg-

gare kommun skapas. 

 

 

En översiktsplan ska redovisa de miljöfaktorer som bör beaktas då 

beslut tas om användning av mark- och vattenområden. Plötsliga 

utsläpp vid till exempel olyckor och bränder eller diffusa utsläpp 

under lång tid kan påverka miljön. Även miljörisker som kan på-

verka människors hälsa och säkerhet tas upp i det här avsnittet. 

 

Ett hjälpmedel att använda sig av vid planering är riktvärden för 

skyddsavstånd till olika typer av arbetsplatser. I rapporten Bättre 

plats för arbete har Boverket tillsammans med Naturvårdsverket och 

Socialstyrelsen redovisat en gemensam syn på planeringen av arbets-

områden med hänsyn till miljö, hälsa och säkerhet. 

 

Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer beskrivs i miljöbalkens femte kapitel. De in-

fördes för att komma till rätta med miljöpåverkan från diffusa ut-

släppskällor som till exempel trafik och jordbruk. Det finns normer 

för luft, vatten och buller. 

 

Buller  

I Köpings kommun liksom i många andra kommuner utgör vägtrafi-

ken den vanligaste orsaken till bullerstörningar. Ett jämnt trafikflöde 

med låg hastighet och mindre trafikmängd minskar trafikbullret. En-

dast ett fåtal mätningar av buller från trafiken är gjorda i kommunen. 

Andra verksamheter som kan ge upphov till bullerstörning är tåg-, 

båt- och flygtrafik, industrier, motorbanor och skjutbanor. 

 

 

Ställningstaganden Buller 
►  Kommunen ska verka för att miljömål uppnås och miljö-

kvalitetsnormer för buller inte överskrids på grund av verk-

samheter i kommunen. 
►  Kommunen ska verka för att riktvärden och allmänna råd 

avseende buller tillämpas vid nyetablering och vid befintlig 

verksamhet. Avsteg måste utredas mer detaljerat och ska 

visa att en exploatör kan tillgodose en acceptabel ljudmiljö 

med särskilda åtgärder. 
►  Vid risk för störande buller ska bullerutredning göras innan 

bygglov kan ges till ny bostad. Riktvärden och allmänna råd 

avseende buller ska tillämpas. 
►  Förslag på förbättring av trafikmiljö och nya vägdragningar 

som kan minska antalet personer utsatta för buller föreslås 

under avsnitt Kommunikationer – Vägar.  
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Radon 
Radon kan finnas i hus på grund av radon i mark eller i byggmate-

rial. Riktvärdet 200 Becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3) gäller för 

radon i bostäder, förskolor, skolor och andra allmänna lokaler. Alla 

kommunens förskolor och skolor har mätts och åtgärdats för att sän-

ka radonhalterna till under riktvärdet. Även fastighetsägare till fler-

bostadshus har mätt radonhalten i sina hus.  

 

Det finns risk för höga uran- och radonhalter i dricksvatten från en-

skilda vattentäkter. Då halterna varierar beroende på lokala förhål-

landen måste provtagning alltid ske för att kontrollera om halterna 

överskrider gränsvärden eller rekommenderade värden.  

 

En radonriskkarta bör tas fram som planeringsunderlag.  

 

 

Ställningstaganden Radon 
►  Mätning av markradon ska göras i samband med geotekniska 

undersökningar inför planläggning.  
►  Innan bygglov beviljas för nybyggnader på landsbygd ska det 

redovisas att dricksvatten finns i tillräcklig mängd, är av god-

tagbar kvalité och har godtagbar halt av radioaktiva ämnen. 
►  Inom Köpings kommun ska bostäder och andra byggnader 

där människor stadigvarande vistas alltid byggas radonskyd-

dat. Protokoll från godkänd radonmätning i byggnad ska läm-

nas in till miljö- och byggnadsnämnden när byggprojektet 

färdigställts. 
►  Kommunen ska i sitt tillsynsarbete och genom informationsin-

satser verka för att radonhalterna i bostäder, förskolor, skolor 

och andra allmänna lokaler understiger gällande riktvärde.  

 

 

Ras, skred och erosion 

Inom Köpings kommun finns områden där ras och skred kan inträf-

fa. Riskzonerna finns längs Köpingsån, Kölsta- och Valstaån, längs 

sträckan Inre hamnen - Mälaren och längs Hedströmmen. Mindre 

skred har inträffat på flera ställen. En del områden har utretts och 

stabilitetsförbättrande åtgärder genomförts. Metoder att beräkna sta-

bilitet har utvecklats och därför är beräkningar som gjorts före 1995 

inte helt tillförlitliga. En ny stabilitetskartering för tätorterna Köping 

och Kolsva kommer att utföras. Risken för större skred än en hektar 

bedöms som liten i Västmanland. 

 

Det föreslås utbyggnadsområden i översiktsplanen där 

stabilitetsfrågorna måste belysas ytterligare. Arbete pågår att utreda 

förutsättningarna för att förbättra stabiliteten. 
 

Några erosionsskador längs åarnas meandersträckor har åtgärdats. 

Åtgärderna har minskat ytterligare erosionsrisker och ökat 

stabiliteten. Stranderosion längs Mälaren är mindre problematisk.  

 

De stora fartygen som trafikerar Mälaren ger upphov till kraftiga 

svall som kan ge upphov till skador på Mälarens stränder i form av 

erosion. 

 

 

Ställningstaganden Ras, skred och erosion 
►  I områden där det är känt eller befaras att stabiliteten är 

otillräcklig ska stabilitetsutredningar genomföras. 
►  Områden med förorenad mark där stabiliteten är otillräcklig 

behöver åtgärdas för att förhindra spridning av föroreningar 

till vatten. 

 



 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Antagandehandling 2012-09-24           53                      Översiktsplan för Köpings kommun 

 

Översvämning 

Inom Köpings kommun finns områden med risk för översvämning. 

Risken kan öka genom klimatförändringar. Sveriges meteorologiska 

och hydrologiska institut, SMHI har utfört översiktliga översväm-

ningskarteringar för Mälaren och Hedströmmen upp till Uttersberg i 

Skinnskattebergs kommun. Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (MSB) utförde 2010 en översiktlig 

översvämningskartering för Köpings tätort. Utredningen avsåg 

Kölstaån och Valsaån samt Köpingsån som dessa utmynnar i. 

 

Mälaren är en reglerad sjö. Vattenståndet får inte bli för lågt med 

hänsyn till sjöfarten och inte för högt eftersom det finns risk för 

översvämningar. Områden med ”100-års flöde” betyder att där är 

sannolikheten för översvämningar beräknad till minst 63 % under en 

100-årsperiod. Konsekvenserna i Köping skulle inte bli mycket 

större än de översvämningar som inträffade år 2000. Men i Stock-

holmstrakten skulle det bli förödande med mycket omfattande ska-

dor på bebyggelse och infrastruktur. Klimat- och sårbarhetsutred-

ningen rekommenderar att kommunerna tills vidare inte tillåter 

någon ny bebyggelse under nivån +290 cm (enligt RH2000) vid 

Mälaren. Höjdkartering av Mälarens norra strand är genomförd. 

Hedströmmen är ett reglerat vattendrag med en rad broar, dammar 

och andra hinder. Hedströmmens vattenförbund har ett stort ansvar 

för situationen i Hedströmmen. 

 

Företaget Köpingsöns Invallningsföretag bildades år 1947 för att 

torrlägga strandängar till åkermark. Området är beläget mellan 

Köpingsån och Hedströmmen och intill Malmöns bebyggelse vid 

Mälaren.  

 

Översvämningar är inte primärt att betrakta som en fråga för rädd-

ningstjänst, eftersom händelseförloppet är långsamt. Det är fastig-

hetsägarens uppgift att vidta åtgärder för att förhindra skador.  
 

Ställningstaganden Översvämning 
►  Vid planering av nya områden vid Mälaren ska ny bebyggelse 

och vägar planeras över nivån +290 cm tills Mälarens 

avtappningsmöjligheter förbättrats. Under nivån +290 cm ska 

endast enklare byggnader (uthus och liknande) tillåtas. 
►  Kommunen ska verka för att Köpingsöns Invallningsföretags 

vallar vid Hedströmmen underhålls.  

 
        (Nivåerna anges enligt RH2000) 

 

 
Översvämning i Valstaån 
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Farligt gods 

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och produkter, som 

kan skada människor och miljö vid en trafikolycka. I Köpings kom-

mun finns det två primära vägar för transporter av farligt gods, E18 

och länsväg 250 sydost om E18.  

 

Sträckan Köping – Västerås är den mest frekventerade sträckan i 

hela Sverige beträffande mängden farligt gods (2006). Positivt är att 

transportvägen ligger utanför tättbebyggt område. Negativt är att den 

vid Strömotet passerar kommunens vattentäkt. Det absolut största 

problemet är då E18 är blockerad och trafiken leds om på Ringvägen 

i Köping till gamla Västeråsvägen. Där kan en olycka få mycket 

stora konsekvenser för de boende.  

 

Det förekommer transporter av farligt gods i Köpings centrum (på 

Torggatan i båda riktningar) till och från Västerås. Vägvalet har tro-

ligen inneburit en genväg för transportörerna. Farligt gods 

transporteras också på järnväg och till sjöss; bland annat ammoniak, 

gasol, bensin och diesel.  

 

 

Ställningstaganden Farligt gods 
►  Kommunen ska i diskussion med Trafikverket finna andra 

lösningar för omledning av trafiken på E18 än via Ringvägen. 
►  Kommunen ska verka för att förbjuda trafik med farligt gods 

genom centrum, såvida inte lossningsplatsen är så belägen.  
►  Det är viktigt att skydda kommunens vattentäkt med hänsyn 

till transporter av farligt gods. Kommunen ska verka för att 

Trafikverket stärker skyddet för vattentäkten vid utbyggna-

den av E18 till motorväg. 

 

 

Miljöfarlig verksamhet 

Med begreppet miljöfarlig verksamhet avses all användning av 

mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt 

innebär utsläpp till mark, luft eller vatten eller annan risk för 

olägenhet för människors hälsa eller miljön. Exempel på miljöfarlig 

verksamhet är avloppsreningsverk, tillverkningsindustri, 

djurhållning och skjutbana. Exempel på störningar är buller, lukt, 

damm och utsläpp av farliga ämnen.  

 

I Boverkets allmänna råd 1995:5, Bättre plats för arbete, finns 

rekommendationer om skyddsavstånd mellan olika verksamheter 

och bostäder.  

 

Förorenade områden, till exempel gammal deponi, industritomt och 

bensinstation kan vara en källa till spridning av miljögifter. Även 

gamla föroreningar i mark och sediment kan påverka våra vatten 

idag om föroreningarna sakta lakas ut till grund- och ytvatten.  

Vid ändrad markanvändning behöver marken undersökas och 

eventuellt saneras.  

 

Luftföroreningar kan komma från vägtrafik, industri, användning av 

arbetsmaskiner och småskalig eldning, till exempel vedeldning. 

Mätning av luftföroreningar görs i Köpings tätort. 

 

De störningar som kan uppstå i samband med djurhållning är 

framför allt lukt, ansamling av flugor och buller. Allergiska 

reaktioner från främst hästar kan också förekomma. Boverket 

rekommenderar att skyddsavstånd mellan djurhållning och dess 

grannar prövas i varje enskilt fall utifrån de lokala förhållandena. 
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Ställningstaganden Miljöfarlig verksamhet 

Skyddsavstånd: 
►  De rekommenderade skyddsavstånden i Boverkets rapport 

’Bättre plats för arbete’ är en utgångspunkt vid lokaliserings-

prövning och etablering av industri, bostad och skyddsom-

råde. Men en lokal anpassning ska alltid göras.  
►  Skyddsavstånd till djurhållning bör bedömas i de enskilda 

fallen och hänsyn tas till lokala förhållanden. 
► Kommunen ska överväga andra lösningar för köldmedia till 

bandyplan. 

Luftföroreningar: 
►  Kommunen ska verka för att miljömål uppnås och miljökva-

litetsnormer för utomhusluft inte överskrids på grund av 

verksamheter i kommunen. 
►  Kommunen ska verka för att vägar, bostads- och verksam-

hetsområden planeras så att behovet av transporter som 

bidrar till utsläpp av luftföroreningar minskar. 

Markföroreningar: 
► Innan markanvändning ändras från miljöfarlig verksamhet till 

mer känslig som till exempel bostäder, skola och park eller 

innan arbeten som kan påverka föroreningar i mark sker, ska 

marken undersökas. Behov och omfattning av en eventuell 

sanering avgörs utifrån undersökningens resultat med stöd av 

miljöbalken. 

► Avfallsdeponier som kommunen ansvarar för ska inventeras 

och klassas utifrån risk för miljöpåverkan och åtgärdas vid 

behov så att risken för miljö- och hälsopåverkan minskas. 
 

 

Magnetfält och master 

Master och kraftledningar ger upphov till magnetiska fält vars styrka 

uttrycks i mikrotesla (μT). Magnetfältets styrka ökar med strömstyr-

kan men avtar snabbt med avståndet. De statliga verken har tagit 

fram en försiktighetsprincip som främst baseras på de cancerrisker 

som inte kan uteslutas.  
 

 

Ställningstaganden Magnetfält och master 
►  Vid samhällsplanering och byggande ska statens försiktig-

hetsprincip tillämpas.  
► Nyetableringar av bostäder, skolor och förskolor bör följa 

rekommenderade skyddsavstånd. 
 Rekommendation: 40 meters skyddsavstånd för 130kV kraftledning, 80 

meter för 220kV och 130 meter för 400kV 

 

 

 
Kraftledning i Köpings kommun 
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Krisberedskap 

Samhällsutvecklingen innebär att risker ständigt förändras och för-

nyas. Krisberedskap är ett förebyggande arbete som ska leda till en 

medvetenhet hos kommunens beslutsfattare, verksamhetsansvariga, 

berörda aktörer och allmänhet om vilka risker och sårbarheter som 

finns. Kommunen har en Krishanteringsplan vid extraordinära 

händelser. Planen består av tre delar; en övergripande krishante-

ringsplan, en informationsplan och en plan för psykiskt och socialt 

omhändertagande. I planen framgår när, var och hur kommunled-

ningen ska agera vid beredskap och vid stora olyckor.  
 

Förutom att mer vanliga olyckor ska kunna tas om hand måste kriser 

som drabbar stora delar av samhället och kanske hela vårt land han-

teras. Kommunerna har en nyckelroll i krishanteringssystemet enligt 

lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraor-

dinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Kommunen arbetar 

kontinuerligt med risk- och sårbarhetsanalyser. När det gäller infor-

mation har kommunen bland annat anslutit sig till den nationella 

portalen för krisinformation WIS, ett webbaserat informationssys-

tem. Kommunen ansvarar också för allmänhetens skyddsutrustning  

och viss räddningstjänstmaterial som ska användas i krig. Rädd-

ningstjänst och beredskapssamordnare ingår i Västra Mälardalens 

Kommunalförbund. 

 

 

 

 

 

 

 

Ställningstaganden Krisberedskap 
►  Kommunen ska, enligt lagen om kommuners och landstings 

åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 

höjd beredskap, bland annat: 
 - ha aktuella risk- och sårbarhetsanalyser på all verksamhet 

som måste fungera vid kris 
  - inom sitt geografiska område i fråga om extraordinära hän-

delser i fredstid verka för samordning och information till all-

mänheten   
  - varje mandatperiod fastställa en plan för hur extraordinära 

händelser ska hanteras 
  - vidta de förberedelser som behövs för verksamheten under 

höjd beredskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




