
Muddringsområdet
Muddring kommer att genomföras från Södertälje kanal 
till Köpings hamn. Köpings kommun ansvarar för mudd-
ringen från Runnskär fram till kajen. 

Muddringen tar ca två månader och kommer att ge-
nomföras under vinterhalvåret 2016 eller 2017. 

Eventuellt kommer även Småbåtshamnen och om-
rådet mellan Köpings hamn och småbåtshamnen att 
muddras

Hur kan miljön påverkas?

•	Spridning	av	föroreningar	som	finns	i	sedimenten	

• Grumling i vatten

• Buller 

• Transporter



Avvattningsytor Köping
Tre ytor är aktuella för avvattning av massor. Det är 
inte klart vilket alternativ som kommer att bli aktuellt. 

Transporter av muddermassor kommer endera att ske 
med lastbil eller pumpas från pråm till avvattning.

Hur kan miljön påverkas?

•	Spridning	av	föroreningar	som	finns	i	avvattningsvattnet	

• Buller 

• Transporter

• Lukt



Avslutning av bergrum
Avslutning och miljösäkring av SGU:s f d bergrum Kö-
ping 2 vid Norsa hagar pågår av SGU. 

Ett möjligt alternativ för hantering av muddermassor är 
att fylla bergrummet med stabiliserade muddermassor. 
Möjligheterna utreds utifrån juridiska, ekonomiska, tek-
niska och miljömässiga aspekter. 

Bergrummets ungefärliga läge

Hur kan miljön påverkas?

•	Spridning	av	föroreningar	som	finns	i	bergrummet	

• Utsläpp till vatten

• Förändring av grundvattennivån

• Buller

• Transporter



Skyddsvärda områden 
I	närområdet	finns	skyddsvärda	naturområden,	kultur-
miljölämningar, närliggande bostäder, fritidshusområ-
den och badplats. Allt detta beskrivs och tas med i an-
sökan om tillstånd:
• Badplatserna på Malmön

• Fritidshusområdet på Malmön/Vitön samt Runnskär.

• Kulturmiljölämningar på botten av Köpingsviken, ex vrak.

• Norsa hagar: Naturskönt område för rekreation. Området och 
dess	närhet	består	av	flera	olika	naturtyper	som	hyser	olika	få-
gelarter. Området samt dess växt- och djurliv är skyddsvärt.

• Malmön – Vitön: Området kring Malmön och Vitön är Köpings 
viktigaste rekreationsområde och har stor betydelse för boende i 
Köping.	Här	finns	Köpings	enda	camping	och	största	utebad.

• Karlbergsskogen: Det tätortsnära skogsområdet är ett av Kö-
pingsbornas populäraste rekreationsområden. Karlbergsskogen 
är	rik	på	olika	trädarter,	bland	annat	finns	vackra	bestånd	av	bo-
kar	samt	en	varierad	örtflora.	

• Lindöberget: Naturreservatet består av två delområden. Lindö-
berget är en åkerholme, uppbyggd av granit. De högsta partier-
na utgörs av hällmarker, som delvis är beväxta med tallskog. På 
större delen av bergets sluttningar växer ek med hassel i busk-
skiktet. Det andra delområdet består av ett vatten- och vass-
område. Här förekommer exempelvis rördrom och skäggmes. 
Lindöberget är ett Natura2000-område.

• Cementatippen: Det tidigare deponiområdet på västra sidan av 
Köpingsviken	har	fina	fågelmarker.	Det	förekommer	även	fina	
blomlokaler i området.



Miljöeffekter
• Vattenmiljö 

En ökad belastning på vattenmiljön tillfälligt. Men projektet bidrar 
till att vattenkvaliteten förbättras långsiktigt eftersom förorenade 
sediment kommer att avlägsnas från bottnarna. 

 - Spridning av organiskt material & näringsämnen från sediment 
- Förhöjd partikelkoncentration och reducering av ljusinsläpp 
- Spridning av föroreningar

• Växt- och djurliv
- Växtplankton: små och kortvariga negativa konsekvenser till 

följd av tillförda närsalter.
- Fisk: små eller måttliga negativa konsekvenser på kort sikt till 

följd av fysiska störningar
- Bottenfauna: måttliga negativa konsekvenser på kort sikt till 

följd av fysiska störningar
- Fåglar: små till måttligt negativa kortvariga konsekvenser bero-

ende på buller.

• Förändrad bottenstruktur 

• Buller 
- Friluftlivet
- Närboende och närliggande verksamheter
- Fågellivet
- Vattenlevande organismer

• Vibrationer
- Närboende och närliggande verksamheter
- Vattenlevande organismer

• Transporter
- Närboende
- Global påverkan

• Grundvatten
- Ändrad grundvattennivå
- Spridning av föroreningar



Vad händer nu? 

Miljöprövningsprocessen

Tidplan

Miljöprövningen pågår och miljömässiga, tekniska och 
geotekniska utredningar genomförs.

De synpunkter som kommer fram vid samrådet sammanställs och 
används i ansökan om tillstånd från Mark- och Miljödomstolen.
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