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Muddring och andra
åtgärder i Köpingsviken
PM - Samrådsredogörelse

1 Inledning

Köpings kommun har för avsikt att utföra muddring, förstärkningsåtgärder i vatten samt
omhändertagande av muddermassor. Åtgärderna är tillståndspliktig vattenverksamhet
enligt 11 kap miljöbalken. Som ett led i tillståndsansökan har samråd genomförts med
myndigheter, särskilt berörda och allmänheten. Detta dokument är en sammanställning
av samrådsprocessen.

Miljökonsekvensbeskrivning och ansökan kommer att upprättas och planen är att om
tillstånd medges utföra åtgärderna 2016 eller 2017.

2 Administrativa uppgifter

Sökande: Köpings kommun
Organisationsnummer: 212000-2114
Adress: 721 86 Köping
Kontaktperson: Tage Hansson, tf VA chef

Anders Borgstedt, projektledare
Telefon: 0221-252 50 (Tage Hansson)

010-130 12 28 (Anders Borgstedt)
Epost: tage.hansson@koping.se

anders.borgstedt@koping.se
Kommun: Köpings kommun

Muddring och andra åtgärder i Köpingsviken
Samrådsredogörelse
Uppdragsnummer: 6612-001
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3 Samrådsunderlag

Inför samrådsprocessen upprättades ett samrådsunderlag vilket redovisas i Bil 6.
Under samrådet har framkommit synpunkter på underlaget och vissa avgränsningar
har gjorts. Köpings kommuns ansökan kommer inte att omfatta dispens för att dumpa
icke-förorenade muddermassor. Detta ansvarar Sjöfartsverket för i sin helhet. Icke-
förorenade massor kommer att lämnas till Sjöfartsverket som genomför dumpningen.
Samtliga synpunkter som kommit in som rör dumpningen och miljökonsekvenserna av
dumpningen har översänts till Sjöfartsverket för vidare handläggning inom ramen för
muddringen av farleden fram till hamngräns.

4 Samråd med myndigheter

Samrådsmöte med Länsstyrelsen och Miljökontoret i Köpings kommun genomfördes
den 4 december 2012. Anteckningar från mötet redovisas i Bil 3.

Samråd har även skett med myndigheter skriftligt genom att samrådsunderlag delgavs
följande:

 Sjöfartsverket
 Havs och vattenmyndigheten
 Vattenmyndigheten Norra Östersjön
 Naturvårdsverket
 Sveriges geologiska undersökning
 Statens geotekniska institut
 Transportstyrelsen
 Trafikverket
 Kustbevakningen
 Myndigheten för skydd och beredskap
 Kungsörs kommun
 Länsstyrelsen i Västmanlans län
 Köpings kommun, miljökontoret

Myndigheterna bjöds även in till samrådsmötet den 20 augusti.

5 Samråd med övriga

Förutom med myndigheterna har även övriga sakägare och intressenter som anses
berörda av verksamheten fått inbjudan till samrådsmöte. Samrådskretsen redovisas i
Bil 7, där det också framgår vilka som även fått del av hela samrådsunderlaget genom
direktutskick. Information om ansökan och inbjudan till samrådsmöte har även
annonserats i Bärgslagsbladet, Eskilstunakuriren, Västmanlands länstidning samt
Magazin24. Annonsen som fördes in i tidningarna visas i Bil 4. Information och
möjlighet att lämna synpunkter har funnits på Köpings kommuns hemsida,
www.koping.se/muddring, se även Bil 5.

Minnesanteckningar från samrådsmötet den 20 augusti 2013, redovisas i Bil 1. Till
dessa finns även det bildspel samt det övriga presentationsmaterialet som visades vid
samrådet.
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6 Inkomna yttranden

Inkomna yttranden redovisas i sin helhet i Bil 2.

7 Bemötande av inkomna synpunkter

De synpunkter som inkommit och som rör dumpningen samt muddringen fram till
hamngräns (norra delen av Runnskär) har översänts till Sjöfartsverket som ansvarar
för dessa delar.

Övriga synpunkter kommer att hanteras i samband med att
miljökonsekvensbeskrivningen upprättas. Många frågor är kvar att utreda.

Information kommer att löpande att läggas ut på kommunens hemsida.

VÄSTERÅS 2013-10-30
STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

Anna-Lena Olsson, handläggare
Tfn: 021-81 45 49

Bilagor

Bil 1 Minnesanteckningar från samrådsmöte den 20 augusti 2013 inkl presentation

Bil 2 Inkomna yttranden

Bil 3 Protokoll från samrådsmöte, december 2012

Bil 4 Annons i tidningen/flygblad

Bil 5 Information på kommunens hemsida

Bil 6 Samrådsunderlag

Bil 7 Samrådskrets
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Mötesprotokoll

Samråd inför muddring i Köpingsviken
Tid: 2012-08-20, kl 16 - 18

Plats: Forumteatern, Köping

Närvarande: Se bilaga 1.

1. Presentation av planerade åtgärder

Kommunchef Olle Emanuelsson hälsade välkommen och presenterade
bakgrunden och målsättningen med projektet.

Erica Tallberg (Structor Miljöteknik AB) presenterade projektets omfattning och
ansvarsfördelningen mellan Köpings kommun och Sjöfartsverket. Presentationen
redovisas i bilaga 2.

2. Frågor och diskussionspunkter

Frågor ställdes både i storgrupp och till enskilda tjänstemän, politiker och
konsulter efter den inledande föredragningen. Nedan följer de frågor och svar som
noterades.

Synpunkter lämnades även skriftligen.

 Hur ska muddermassorna hanteras?
o Svar: Det finns olika alternativa hanteringar. Icke-förorenade massor

kommer att dumpas i Sjöfartsverkets regi. Förorenade massor
kommer om möjligt att nyttjas för utbyggnad av kajen. Utredning
pågår.

 Vid senaste muddringen pumpades massorna i rör rakt ut på åkermarken.
Kommer man att göra så även denna gång?

o Svar: Nej det kommer inte att bli aktuellt i detta fall.

 Hur klokt är det att flytta föroreningarna från en plats i Galten till en annan?
o Svar: Inriktningen är att det inte ska dumpas massor med högre halt

än vad som redan förekommer på den aktuella dumpningsplatsen.

 Vid den förra muddringen började man inifrån viken och muddrade utåt. De
mest förorenade massorna täcktes sedan över med massor med lägre
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föroreningsinnehåll. Om man nu jämför med det som redan ligger på
dumpningsplatsen så jämför man med massorna som dumpades förra
gången.

o Svar: Provtagning har skett på olika djup för att fastställa nuvarande
föroreningshalter vid dumpningsplatsen.

 Även om muddermassorna ska ha maximalt samma halter som idag finns på
platsen så kommer föroreningar att frigöras i samband med muddring och
dumpning. Hur hanteras det?

o Svar: Dumpningen hanteras av Sjöfartsverket och de kommer att
hantera frågeställningen.

 Vilka skyddsåtgärder kommer att vidtas vid dumpning?
o Svar: Detta utreds av Sjöfartsverket.

 Vi blir oroliga för det som frigörs när man rör om i massorna. Vilka
gränsvärden finns?

o Svar: En riskbedömning ska göras. För tennorganiska föreningar finns
inga nationella gränsvärden.

 Cocktailpåverkan?
o Svar: Detta kommer att tas med i riskbedömningen och

miljökonsekvensbeskrivningen.

 Har provtagning skett?
o Svar: Ja, provtagning har skett och metaller, PAH och tennorganska

föreningar har analyserats. Dessa parametrar kommer att bli styrande
för hanteringen av massor.

 Har dioxin analyserats?
o Svar: Dioxin har ännu inte analyserats.

 Sjöfartsverket har redan problem med att hantera massorna från sitt projekt
och nu ska kommunen också muddra. Hur klaras fiskens
reproduktionsförmåga och bottenfaunan utan negativa konsekvenser?

o Svar: (Thomas Åhsberg svarar) Sjöfartsverket ser en snabb
återhämtning av bottenfauna och låg risk vid tidigare projekt som
genomförts.

 Vi diskuterar nu som vi gjorde på 50- och 60-talet. Galten är ett viktigt
reproduktionsområde för gös. Det finns i princip inga djuphålor i Galten.

o Svar: (Thomas Åhsberg svarar) Endast en marginell höjning kommer
att ske av botten vid dumpningsplatserna i U02. Två platser behövs
eftersom alla massor inte kan transporteras till U04 på andra sidan
Kvicksundsbron. Flexibilitet är nödvändigt och det är inte möjligt att gå
under Kvicksundsbron på dagtid.

 Varför inte skaffa pråmar som kan passera under Kvicksundsbron utan att
bron behöver öppnas?

o Svar: Möjligheterna får utredas.

 Utanför Norsa Hagar planeras en vändzon. Hur kommer våtmarken att
påverkas? Kommer spontning att ske?

o Svar: En utredning om detta och hur våtmarken kommer att påverkas

kommer att göras. Inget av landområdet kommer dock att nyttjas

Olika storlekar på vändplanen utreds.
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 Varför behövs en vändplats?
o Svar: För ökad trafiksäkerhet och minskade risker för grundstötning

med mera. Fartygen kommer att bli bredare och längre.

 Vilket djup får farleden efter muddring?
o Svar: Ca 8 meter.

 Fartygen som kör för fort är ett problem som upplevs av stugägarna på
Runnskär. Vad gör man åt det?

o Svar: (Olle Emanuelsson svarar) Frågan hör inte till projektet men vi
tar med den och lyfter den med länsstyrelsen som reglerar
hastigheterna i farleden.

 Hur stor del av de 245 000 m
3

massor är förorenade?
o Svar: Detta är ännu oklart. En beräkning kommer att göras. Resultatet

kommer i september.

 Hur stora fartyg kommer att gå in i hamnen?
o Svar: I framtiden ska fartyg med en storlek på 160*23 meter kunna gå

in i hamnen. (Jämfört med 124*18,5 meter idag). Ökningen blir
sannolikt successiv.

 Vem gör utredningen av konsekvenser på fiskenäringen?
o Svar: Den utredningen kommer att göras i samverkan med

Sjöfartsverket. Har ni synpunkter på vad som ska ingå i utredningen
får ni gärna föra fram det.

 Vilka konsekvenser får större fartyg på de som bor och har stugor i närheten
av farleden vad gäller vågskvalp, funktionen hos enskilda avlopp, bryggor
som sköljs bort med mera. Hur ska svallproblematiken motverkas? Boende
vill inte ha högre vågor och större svallproblematik än idag.

o Svar: Frågorna tas med och hanteras i kommande utredningar.

 Är det möjligt att bygga en vågbrytare mellan Runnskär och farleden?
o Svar: Det får utredas.

 Hur ser tidplanen ut och är den tidplan som visas enbart Köpingsprojektet?
o Svar: Ja, Sjöfartsverket ligger några månader före Köping. Under

hösten kommer synpunkter att sammanställas och
miljökonsekvensbeskrivningen att upprättas. Ansökan till Mark- och
miljödomstolen lämnas in under första kvartalet 2014.

 Hur påverkas ålen?
o Svar: Det får utredas.

 Påverkas segelbåtklubben? Måste de flytta?
o Svar: Nej inte som vi vet nu.

 Vad ska göras i småbåtshamnen?
o Svar: Det är inte klart i dagsläget.

 Boende vid Tibnor-området är oroliga för stranderosionen. 5-6 meter av
tidigare strand har redan försvunnit. Vad görs?

o Svar: Geotekniska undersökningar kommer att genomföras.
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 Boende på Mälartorget är mycket kritiska till avvattning på åkermarken mellan
Mälartorget och Nordkalk.

o Svar: Synpunkten noteras och tas med.

 Representant för ledningsägarna tog upp frågan om flytt och fördjupning av
ledningar.

o Svar: Denna fråga kommer att hanteras inom projektet och
ledningsägarna kommer att kontaktas.

 Varför går det inte att ta upp och hantera alla massor på land?
o Svar: En överslagsberäkning visar att det blir ca 26 000

lastbilstransporter till deponi.

 Hur får vi del av utredningar och minnesanteckningar?
o Svar: Dessa kommer att läggas ut på Köpings kommuns hemsida.

3. Hantering av synpunkter
De synpunkter som hör till Sjöfartsverkets ansvarsområde kommer att skickas
över till Sjöfartsverket för vidare hantering.

Synpunkter, frågor och förslag från mötet i övrigt ligger till grund för den ansökan
och miljökonsekvensbeskrivning som kommer att upprättas.

Minnesanteckningarna presenteras på Köpings kommuns hemsida.

Köping 2013-08-26

Vid protokollet

Anna-Lena Olsson
Structor Miljöteknik AB

Bilagor

1. Deltagarförteckning
2. Presentation (bildspel samt roll-up)



STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

Muddring och andra åtgärder i Köpingsviken
Samrådsredogörelse
Uppdragsnummer: 6612-001

Bilaga 2

Bil 2 Inkomna yttranden





alo
Text Box













alo
Text Box









 

PM 1(3) 
  
2012-10-03  

 

  

 

Muddring och deponering av muddermassor i havet 

 
För bedömning av en planerad muddringsverksamhet ur geologisk, sedimentdynamisk aspekt 
behövs kunskap om: 

• Hydrografiska förhållanden på platsen; vattendjup, exponering för vågverkan, strömmar 
samt stratifiering av vattenmassan. 

• Havsbottnens uppbyggnad på platsen; Hur ser sedimentlagerföljden ut? Förekommer 
naturligt erosionsskydd i form av grovt residualmaterial? Förekommer unga gyttjiga 
sediment, även så kallat hamnslam? Förekommer svavelhaltiga sediment, även så kallad 
sulfidjord? Kort sagt, vad ska muddras, hur djupt i sedimenten och hur mycket? 

• Sedimentdynamiska förhållanden på platsen; Pågår sedimentation av gyttjiga leriga 
sediment? Ingår platsen i ett sandtransportsystem? Förekommer stranderosion i anslutning 
till platsen? Kan erosion påräknas om naturliga erosionsskydd avlägsnas från en botten som 
före muddringen kunde klassas som transportbotten? 

• Miljökemiska förhållanden (avser i första hand unga gyttjiga ler- och siltsediment); 
Innehåller de sediment som ska muddras höga halter av antropogena miljögifter? Med 
höga halter avses här halter av miljögifter i klass 5 och högre enligt Naturvårdsverkets 
bedömningsgrunder. Då det gäller tributyltenn saknas idag en svensk klassning. I avvaktan 
på en sådan bör De norska bedömningsgrunderna (Vejleder for klassifisering av miljögifter 
i vann og sediment, SFT, TA-2229/2007) användas.  

Delar av den nödvändiga informationen enligt ovan finns inom myndigheten, är allmänt 
tillgänglig eller kan bedömas på basis av tillgänglig information. Annat måste den presumtiva 
verksamhetsutövaren tillhandahålla. För större muddringsföretag och muddring i känsliga 
områden ökar kraven på precisa uppgifter och därmed också kraven på underlag från 
verksamhetsutövaren. 

 

Muddring 

I de fall en planerad muddringsverksamhet endast berör grövre sediment (sand –> lerfri 
morän) bör i första hand risken för störningar i sandtransportsystem och risken för erosion av 
påverkade ytor beaktas. Krav på återställda erosionsskydd bör övervägas vid muddring inom 
eller i anslutning till känsliga områden. Verksamheten torde inte ge upphov till någon större 
vattengrumling. Eventuellt spill torde sedimentera snabbt i direkt anslutning till 
verksamhetsområdet. Risken för remobilisering av sedimentbundna miljögifter är mycket liten. 

Moränlera och glacial lera är, vid sådana vattendjup där muddring kan vara aktuellt, normalt 
skyddade från erosion av ett ytligt skikt av grovt residualmaterial, sand, grus och sten. Vid 
muddring i sedimenten avlägsnas det naturliga erosionskyddet och de primära sedimenten blir 
åtkomliga för påverkan från havsvågor och strömmar. Trots att sedimenten är förhållandevis 
motståndskraftiga mot erosion torde återkommande erosion och vattengrumling uppstå vid 
stormtillfällen. Krav på återställt erosionsskydd bör övervägas, speciellt i känsliga områden. 
Muddringsarbetet i sig bör förväntas orsaka vattengrumling som dock torde vara förhållandevis 
måttlig. Kohesionskrafter i leran tenderar att hålla ihop den i klumpar. Det finmaterial, ler och 
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silt, som ändå frisätts kommer att finnas i suspension över tid och kan där det sedimenterar 
påverka mer avlägsna bottnar. Risken för remobilisering av sedimentbundna miljögifter är 
mycket liten. 

Unga gyttjiga ler- och siltsediment är ofta förorenade av antropogena miljögifter, speciellt i 
anslutning till hamnar, marinor och strandnära industrianläggningar. SGU anser därför att 
områden som avses muddras bör undersökas i detalj med avseende på bottenmaterial. 
Utbredningen av unga gyttjiga sediment och de gyttjiga sedimentens innehåll av miljögifter 
bör fastställas. Det senare genom provtagning för analys. Provet bör tas i ytan (0-2 eller 3 cm) 
samt djupare ned i sedimentet (20 cm) beroende på hur djupt man ska muddra. Proverna bör 
analyseras med avseende på metallerna As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb och Zn. Analyserna 
kan göras av ackrediterat labb. Metallerna är generellt lättare att analysera i låga 
koncentrationer. Analys av sedimentets halt av TBT bör också göras. Det laboratorium som 
väljs för att göra detta måste ha en detektionsgräns för TBT på 1µg/kg. I det fall halten av 
TBT överstiger 100 µg/kg TS får sedimentet anses som mycket kontaminerat enligt de norska 
bedömningsgrunderna. Vidare bör man analyserar halterna av PAHer och PCBer. Dessa bör 

analyseras av laboratorier som har detektionsgränser på 100 µg/kg (0.1 mg/kg) Σ16 PAHer 
och 1,3 µg/kg, PCBer. Gyttjiga sediment innehåller också ofta höga halter svavel, så kallade 
sulfidjord (en jord med en svavelhalt > 600 mg/kg TS). Sulfidjord återfinns i Mälardalen och 
utmed Norrlandskusten och är en problemjord i många avseenden. Framförallt kan 
miljömässiga problem uppstå om sulfidjord grävs upp och läggs på land. Svavelsyran som då 
bildas kan bidra till en kraftig försurning av markmiljön med surt lakvattnen (pH-värden kring 
3 är inte ovanliga) och urlakning av miljöfarliga metaller som följd. Prover från områden med 
sulfidjord bör därför analyseras med avseende på svavel. 

I det fall höga halter av miljögifter, klass 5 i enlighet med Naturvårdsverkets 
bedömningsgrunder och högre, konstateras bör de starkt förorenade sedimentskikten avlägsnas 
och behandlas enligt reglerna för miljöfarligt avfall/förorenad mark, på land innan det 
egentliga muddringsarbetet påbörjas. För att minimera spridning av uppmuddrat sediment till 
vattenmiljön bör s.k. miljöskopa användas för muddringsarbetet.  

Sedimentet har vanligen en lös konsistens och hög vattenhalt. En avsevärd vattengrumling och 
sedimentspridning bör därför påräknas. Det finmaterial, ler och silt, som frisätts kommer att 
finnas i suspension över tid och kan där det sedimenterar påverka avlägsna bottnar. 

 

Deponering av muddermassor 

Deponering av muddermassor i havet kan till del anpassas så att effekterna reduceras. Detta 
kräver dock kännedom dels om sammansättningen av det material som ska deponeras dels om 
havsbottens uppbyggnad dels om pågående sedimentdynamiska processer, se ovan. 
Grundläggande är att de tillkommande massorna bör ge en så liten förändring av den naturliga 
havsbottnens sammansättning som möjligt. 

Föroreningsfria leror, inklusive sulfidleror bör t.ex. deponeras på en botten som är väl skyddad 
från vattenrörelser och där en naturlig deposition av finsediment pågår. Om möjligt bör ett 
bäcken där permanent syrebrist i bottenvattnet/havsbottnen råder väljas. Dessa bottentyper 
bör förbehållas leriga sediment och inte användas för deponering av grovkorniga sediment. 
Observera dock att en bassäng/håla i havsbottnen kan bero på erosion och därmed är olämplig 
som deponi. Vid deponering av unga lösa ler- och siltsediment kan åtgärder för att motverka 
vattengrumling och sedimentspridning behöva vidtas 
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Transportsand som underhållsmuddras i en farledsränna inom ett sandtransportsystem bör för 
att sandbrist inte ska uppstå på någon punkt i systemet återföras till detsamma ”nedströms” 
om muddringen. 

Sprängsten och muddrad morän bör deponeras på en moränbotten och på ett sådant 
vattendjup eller i ett sådant läge att massorna är skyddade från erosion och därmed inte utgör 
en källa till vattengrumling. De deponerade massorna kommer på detta sätt inte att utgöra 
någon större förändring av havsbottens naturliga sammansättning.  
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Protokoll tidigt samråd Köpings hamn 2012-12-04

Närvarande: Lars Edenman Länsstyrelsen, Sabine Olsson, Göran Nilsson,
Per-Inge Nilsson, Ola Lindholm, Olle Emanuelsson, Jan Häggkvist, Tommy
Karlqvist, Tage Hansson samtliga Köpings kommun.

Plats: Miljökontoret Köping

Delges: Protokoll delges samtliga närvarande

En dagordning för samrådet presenterades.

Inledning
Dagens möte var ett tidigt samråd för den planerade fördjupningen i Köpings
hamn i samband med Mälarprojektet. Syftet med samrådet var att diskutera
projektet samt innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) som ska bifogas
ansökan.

Presentation av Mälarprojektet.
Jan Häggkvist presenterade Mälarprojektet ur Köpingsperspektiv (se bifogat
dokument).

Detta är hittills utfört
En sedimentprovtagning är påbörjad och kommer att slutredovisas i januari 2013.
Utifrån konsultens kompetens samt där det finns ackumulationsbotten har
provpunkter i småbåtshamnen, hamnen samt Galten valts ut. Analyssvaren har
inte kommit än men det finns indikationer på att det finns förhöjda halter av
tributyltenn (TBT) i två punkter, utanför oljehamnen samt ute i Galten. Det var
mycket höga halter av TBT utanför oljehamnen på 15 cm djup och neråt.
Mätpunkten verkar dock vara utanför planerat muddringsområde.

Simulering av fartygsrörelser är genomförd (se bifogat dokument). Muddring är
föreslaget till 8,0 m djup och är mest omfattande vid vändplatsen sydöst om
oljekajen. Totalt beräknas 175 000 m3 muddermassor att schaktas bort med en
uppskattad släntlutning 1:2. I vissa partier kan spontning bli aktuellt för att
undvika ras/erodering i strandlinjen.
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Datum

2013-01-11

Innehåll i ansökan/miljökonsekvensbeskrivningen
- Nordkalk kommer att bygga om fartygen efter Mälarprojektet.
- Kommunprojektet följer Sjöfartsverkets tidplan. MKB ska vara klar våren

2013. Tillståndsansökan lämnas in i slutet av 2013. Under 2014 görs
förberedande arbeten och under 2014-2017 sker byggskedet.

- Strategin är att förändringar på vatten- och landsidan hanteras var för sig.
- Länsstyrelsen informerade om att gösen går ner i djuphålor så det är inte

nödvändigtvis lämpligt att tippa muddermassor i djuphålor.
- På förfrågan beskrev länsstyrelsen sin roll i projektet, det vill säga ta

beslut om betydande miljöpåverkan samt vara behjälplig i framtagandet av
MKB.

- Västmanlands länsstyrelse har dessutom samordningsansvaret för Mälaren
sedan 1960-talet.

- Länsstyrelsen berättade att arbeten i vatten är vattenverksamhet, till
exempel muddring och spontning. Grävning på land kallas schaktning.

- Dricksvatten är ingen aspekt i hamnområdet. Länsstyrelsen berättade att
Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att vattentäkter som försörjer
mer än 50 000 hushåll räknas som riksintresse.

- Vatten- och naturmiljö: beskrivning av Lindöberget, Norsa hagar samt
Cementatippen.
Varken miljökontoret eller länsstyrelsen anser att bottenfaunaunder-
sökning behöver göras. Hamnområdet är ett väldigt stört område.

- Kulturmiljö är ingen aspekt som behöver beskrivas i hamnområdet.
- Buller under anläggningstiden kommer att beskrivas. Länsstyrelsen anser

inte att buller under drifttiden behöver belysas.
- Luftmiljö: beskrivning sker i likhet med Sjöfartsverkets MKB.
- Vibrationer belyses om spontning kommer att ske.
- Länsstyrelsen vill få in en begäran om att de ska fatta beslut om projektet

anses medföra betydande miljöpåverkan eller inte.

Fortsatt arbete
Sammanställa innehåll och omfattning av MKB enligt nedan beskrivna punkter.

 Sedimentutredning: analys av utredningen med kompletteringar.
 Muddring/spontning: att undersöka tipplatser/särskilt omhändertagande av

förorenade muddermassor. Vem prövar eventuell dumpningsdispens?
Geoteknisk undersökning krävs på vissa partier för att utreda förstärkning
av strandlinjen främst i vändplanen och strandlinjen vid Tibnor.
Muddringsarbeten kommer att pågå cirka 2 veckor och utförs lämpligast
hösten, vintern eller i viss mån våren för att begränsa miljöpåverkan.

 Kajkonstruktion: geoteknisk/stabilitets undersökning.
 Vatten och naturmiljö: hur påverkas vatten och naturmiljön vid

anläggningsskedet?
 Vibrationer och buller: påverkan i anläggningsskede.
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2013-01-11

 Friluftsliv och rekreation: informera boende inom Malmön/Vitön
 Befintliga el/va-ledningar: kontrollera lägen, informera nätägare.
 Risker/säkerhet: beskrivning sker av risker under anläggningsskedet.
 Samråd i vidare krets: Havs- och vattenmyndigheten Naturvårdsverket,

Sjöfartsverket Transportstyrelsen, Trafikverket, ledningsägare, näringsliv,
yrkesfiskare (3 stycken), Naturskyddsföreningen, Hedströmsdalens
ornitologiska förening, fiskeförening, båtklubbar samt allmänhet.

Bifogade dokument: Mälarprojektet Köping, Simulering fartygsrörelser.

Projektansvarig

Tage Hansson
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