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• Användning av muddermassor i anläggningsändamål 
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Sammanfattning 
Detta samrådsunderlag avser hantering av muddermassor på land, åtgärder på den  
s k Modo-kajen samt för tillfällig hamnverksamhet.  
 
Samrådet är en del i den pågående ansökan om tillstånd enligt miljöbalken enligt 9 
samt 11 kap miljöbalken som omfattar såväl muddring och omhändertagande av 
muddermassor. Samrådet är en komplettering till det samråd som genomfördes 
sommaren 2013.  
 
Det kompletterande samrådet rör hanteringen av massor på land och omfattar 
behandling av muddermassor, exempelvis genom avvattning och stabilisering samt 
användande av muddermassor för att anlägga ytor för industriändamål.  
 
De ytor som är aktuella som behandlingsytor ligger inom områden som är utpekade 
som industriområde enligt översiktsplanen. Muddermassorna avses att stabiliseras 
för att anlägga ytor för industriändamål.  
 
Modo-kajen som är en nedlagd kajkonstruktion söder om Nordkalk som nu avses 
användas för lossning av muddermassor. För att iordningsställa kajen krävs rivning 
av befintlig konstruktion samt åtgärder för att anlägga en ny kaj. I den kommande 
ansökan om tillstånd ingår därför dessa arbeten samt tillfällig hamnverksamhet 
enligt 9 kap miljöbalken samt 24 kap 1 § miljöprövningsförordningen.  
 
Ansökan om tillstånd beräknas lämnas in till Mark- och miljödomstolen under 
vintern 2014/2015. Åtgärderna på Modo-kajen beräknas genomföras under 2016 
och muddringen beräknas ske tidigast under hösten/vintern 2017.  

Synpunkter 
Samrådsunderlaget finns tillgängligt på Köpings kommuns hemsida: www.koping.se  
 
Skriftliga synpunkter ska vara Köpings kommun till handa senast den 31 januari 2015.  
Skriftliga synpunkter ställs till; 
Köpings kommun 
Tekniska kontoret 
731 85 Köping 
 
Kontaktperson inom kommunen: Christer Nordling 
E-post: tekniska.kontoret@koping.se 
Tfn: 0221-252  50 
 
Märk brev och kuvert respektive e-post med diarienummer: 2013/43.550 

http://www.koping.se/
mailto:tekniska.kontoret@koping.se
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Inledning 
Bakgrund 
Godstransporterna i Mälarregionen sker på väg, järnväg och med fartyg. Såväl 
vägnätet som järnvägen är hårt belastade. Regionen behöver en modern 
infrastruktur som skapar möjlighet till utveckling för näringslivets transporter och 
kommunikationer för medborgarna. För Mälarsjöfarten har det under senare år skett 
en tydlig utveckling i riktning mot användning av större fartyg och en växande 
andel av fartygstrafiken ligger därför närmare de farleds- och hamnbegränsningar 
som finns idag.   
 
Regeringen har gett Sjöfartsverket i uppdrag att förbättra infrastrukturen för 
sjöfarten på Mälaren. I Mälarprojektet planerar Sjöfartsverket en fördjupning och 
breddning av de allmänna farlederna till Västerås och Köping.1  
 
Köpings kommun planerar muddring av hamnområdet i Köping samt efterföljande 
behandling av muddermassor. 
 
Samråd om den planerade muddringen samt behandling av massor genomfördes 
sommaren 2013. Detta samrådsunderlag är en komplettering till det samrådet.  
 
Samrådets syfte  
Syftet med samrådet är att informera om projektet, inhämta synpunkter på 
projektet, samrådsprocessen och på utformningen av 
miljökonsekvensbeskrivningen samt att ta vara på lokalkännedom. 
 
Samrådets omfattning 
Detta samråd avser: 

• Användande av muddermassor för att anlägga ytor som kan användas för 
industriändamål 

• Iordningsställande av kaj vid Modokajen 
• Tillfällig hamnverksamhet under planerad muddring. 

De arbeten som tidigare samråd har omfattat och som inte berörs i detta samråd är 
följande:   

• Muddring i syfte att fördjupa inseglingsrännan och hamnbassängen 
• Behandling och omhändertagande av muddermassor både på land och i 

vatten 
• Eventuella provisorier i vatten som behövs under byggtiden samt eventuella 

erosionsskydd och andra föreslagna skyddsåtgärder 
• Utsläpp och omhändertagande av processvatten från behandling av 

muddermassor. 

1 Information om Mälarprojektet samt dess samrådshandlingar finns på www.sakrafarleder.se. 
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Detta samrådsunderlag har avgränsats till att enbart beskriva den verksamhet och de 
åtgärder som det inte har genomförts samråd kring tidigare.  
 
Planerad verksamhet 
Samrådet omfattar användande av muddermassor i anläggningsändamål samt 
iordningsställande av Modo-kajen samt tillfällig hamnverksamhet.  
 
Användande av muddermassor i anläggningsändamål 
Köpings kommun har tidigare samrått om att behandla muddermassor på land. Med 
behandling avsågs då avvattning, stabilisering och krossning samt rening av 
processvatten. Detta kompletterande samråd omfattar nyttjande av behandlade och 
stabiliserade muddermassor på land genom att använda massorna i anläggnings- 
och konstruktionsändamål.  
 
Syftet med ytorna är att iordningställa mark som kan användas för industriell 
verksamhet. 
  
Lokalisering  
Två ytor är aktuella för att använda stabiliserade muddermassor i 
anläggningsändamål i syfte att skapa industriytor, se figur 1.  

Det område som bedöms vara mest lämpat att klara av massorna kapacitetsmässigt 
är Sjötullen 1:2 (yta 2 i figuren nedan). Ytan är belägen söder om Nordkalks 
anläggning. Området består idag av åkermark. Eventuellt blir även en yta inom 
Köpings Ullvi 1:1 (yta 3 i figuren nedan) aktuell. 
 

 
Figur 1: Ytor för behandling och användning av muddermassorna för anläggningsändamål. 

2 3 
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Metod  
För att använda muddermassor i anläggningsändamål kommer stabilisering och 
solidifiering att genomföras. Metoden innebär i korthet att kemiska ämnen och 
substanser binds fast eller omvandlas genom fysikalisk instängning och/eller 
kemisk omvandling. Metoden innebär i vissa tillämpningar att också materialets 
geotekniska egenskaper förbättras.  
 
Vid stabilisering och solidifiering sker en kemisk fastläggning och omvandling av 
föroreningarna samtidigt som det sker en fysikalisk omvandling som medför att 
hydrauliska konduktiviteten (permeabiliteten) och innehållet av fritt vatten minskar 
samtidigt som hållfastheten ökar. Omgivningspåverkan genom utlakning reduceras.  
 
Vid behandlingen kommer muddermassorna att vallas in och läggas ut över ytan. 
Då ytan lutar och är ojämn i höjd kommer den totala mäktigheten av muddermassor 
att variera över ytan. Sättningar kommer att uppstå, totalstabiliteten bedöms dock 
vara tillfredsställande förutsatt att massor inte läggs upp högre än 3,5 meter inkl 
överbyggnad och att ytterslänten utformas i lutning 1:2 runt om behandlingsytan. 
Nivån på den färdiga markytan kommer dock att anpassas för framtida behov och 
belastning. 
 
Miljökonsekvenser, miljökontroll samt alternativa metoder kommer att beskrivas i 
ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen.  
 
Iordningställande av kaj vid f d Modokajen 
Att enbart nyttja befintlig hamn som drivs av Mälarhamnar AB bedöms inte 
tillräckligt för att klara transport och logistik av de muddermassor som uppkommer. 
Lossningen från pråm till kaj är den del i hanteringskedjan som kan innebära att 
projektet fördröjs, varför en tillfällig kaj bedöms behövas. En fördröjning av 
projektet är inte önskvärt då målet är att klara muddringen under en säsong.  
 
Det kan finnas behov av två lossningsplatser för att lossningskapaciteten ska 
motsvara den muddringskapacitet som planeras och Mälarhamnar kan inte avvara 
två lossningsplatser under hela muddringsperioden.  
 
Den f d kajen söder om Nordkalk, Modo-kajen, har bedömts ha en lämplig 
lokalisering i förhållande till behandlingsyta 2. 
 
För att anlägga en tillfällig lossningskaj i läget för Modo-kajen bör följande 
arbetsmoment finnas med. 
 

• Schakt och fyllning i vatten 
• Rivning av befintlig kaj och pålar 
• Installation av nya pålar för att anlägga en ny kaj 
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Förutom dessa arbeten i vatten behöver även vissa arbeten genomföras på land.  
 
Efter avslutad verksamhet kommer konstruktionen eventuellt att rivas.  
 
Tillfällig hamnverksamhet 
Omkring 150 000 m3 massor behöver tas upp från pråm till land (både massor från 
Köping och Sjöfartsverket).  
 
En tillfällig kaj kan anordnas vid den s k Modo-kajen söder Nordkalk, se figur 2. 
 

 
Figur 2, Lokalisering av Modo-kajen markerad med stjärna 

Denna kaj saknar tillstånd till hamnverksamhet varför Köpings kommun avser att 
ansöka om tillstånd för detta. Verksamheten ska vara tillfällig och enbart vara i drift 
under den tid muddring sker och muddermassor behöver omhändertas.  
 
Verksamheten bedöms pågå mellan augusti och isläggning vid planerad muddring.  
 
Antalet anlöp med pråm till kaj bedöms till 5- 6 st per dygn under ca 70 dygn, totala 
antalet anlöp blir således 300 – 400 st. De pråmar som kommer att användas 
bedöms ha en bruttodräktighet på mer än 1350 ton. Varje pråm lastar 500 – 750 m3 
massor per transport.  
 
Lossning sker till lastbil eller dumper för transport till behandlingsytan alternativt 
kommer massorna att pumpas.  
 
Transportavståndet enkel väg mellan Mälarhamnars kaj och yta 2 uppgår till ca 1-2 
km beroende på kajplats och transportväg. Omlastning vid en ny kajplats vid 
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Modo-kajen innebär ett kortare transportavstånd än vid lossning inom 
Mälarhamnars område.  
 
Antalet lastbilstransporter mellan kaj och behandlingsyta har uppskattats till ca 
12 000.  
 
Om yta 2 används ger detta: 

• 36 000 transportkilometer om lossning sker inom hamnområdet eller  
• 22 000 transportkilometer vid lossning vid Modo-kajen.  

 
Om yta 3 används ger detta: 

• 36 000 transportkilometer om lossning sker inom hamnområdet eller  
• 72 000 transportkilometer vid lossning vid Modokajen.  

 
Sannolikt kommer båda lossningsplatserna att behövas för att klara logistiken, då 
det kommer att röra sig om mer än 150 -200 lastbilstransporter per dag.  
 
Översiktlig beskrivning av miljökonsekvenser  
I miljökonsekvensbeskrivningen ska de miljökonsekvenser som projektet kan 
medföra för hälsa och miljö beskrivas och bedömas. 
 
Konsekvenser för miljön 
Yt- och grundvatten 
De muddermassor som kommer att användas för anläggningsändamål kommer att 
stabiliseras med cement, merit och aktivt kol för att begränsa utlakningen av 
föroreningar från massorna. Skyddsåtgärder kommer att vidtas för att motverka att 
föroreningar sprids till grundvatten, ytvatten och till mark.  
 
Lossning av muddermassorna kommer att ske inom Mälarhamnars område eller vid 
en tillfällig anordnad kaj vid den s k Modo-kajen söder om Nordkalk. Vid 
lossningen kan spill av muddermassor ske som bidrar till grumling. Omfattningen 
torde dock vara begränsad i jämförelse med den påverkan som uppkommer till följd 
av mudderverksamheten. Skyddsåtgärder kommer att vidtas för att förhindra spill 
och spridning av partikelbundna föroreningar.  
 
Utrivning av den befintliga kajen och byggandet av en ny kaj kan innebära viss 
grumling. Ingen extra muddring krävs dock för att kunna använda Modo-kajen då 
pråmarna klarar befintligt djup. Geotekniska utredningar har genomförts som visar 
att Modo-kajen klarar en tillfällig etablering av hamn samt lossningsverksamhet 
utan att risker för ras och skred uppkommer. 
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Naturmiljö 
Vid pålning och eventuell spontning kan buller uppkomma som stör vattenlevande 
djur och fåglar. Detta kan innebära konsekvenser främst under häckningssäsong 
och fiskarnas lekperiod. Verksamheten avses främst bedrivas under hösten då ingen 
häckning och lek pågår. 
 
Markmiljö 
Idag aktiv jordbruksmark kommer att tas ur drift till förmån för etablering av 
industrimark.   
 
Konsekvenser för på människors hälsa 
Luft 
Utsläpp till luft sker från transporter på land och på vatten.  
 
Damning kan uppkomma vid förarbeten av behandlingsytorna. Vattenbegjutning 
eller liknande skyddsåtgärder kommer att vidtas för att mildra störningarna.  
 
Massorna är delvis sulfidhaltiga och kan orsaka luktolägenheter som kan upplevas 
störande för närboende och personer som passerar området.  
 
Buller 
Avståndet från behandlingsytan till närmaste bostäder inom Kungsängens 
bostadsområde är mindre än 100 meter och avståndet till bostäderna på norra sidan 
av Köpingsviken är ca 200 meter.  
 
Boende norr om Köpingsviken, i bostadsområdet Kungsängen samt vid 
Vitön/Malmön kan komma att uppleva en ökad bullerpåverkan från anläggande av 
kajen, transporter, lossning och anläggning av industriytan. Konsekvenserna av 
bullrande arbeten kommer att beskrivas i miljökonsekvensbeskrivningen. Vid 
behov redovisas de åtgärder som kan genomföras för att minska påverkan från 
buller. 
 
Skyddsvärd natur, rekreationsområden m m  
Mälaren och dess omgivningar nyttjas flitigt för rekreation, fiske och bad. Söder om 
Modo-kajen finns badplatser ca 1-1,5 km nedströms.  
 
I Köpingsvikens närområden förekommer en skyddsvärd natur tillika 
rekreationsområden som många besöker:  
 

1. Malmön – Vitön: Avståndet till bostäderna på Vitön/Malmön är ca 1 km. 
Området kring Malmön och Vitön är ett av Köpings viktigaste 
rekreationsområde och har stor betydelse för boende i Köping. Här finns 
camping och utebad. Malmön är också ett bostadsområde i övergång från 
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sommarstugeområde till permanentboende. I anslutning till Malmön finns 
områden med höga naturvärden. Verksamheten bedöms inte påverka 
boendemiljön, däremot ligger den i direkt anslutning till den väg som går till 
området och kan komma att upplevas störande av cyklande och fotgängare. 
 

2. Norsa hagar är ett naturområde ca 500 meter från Modo-kajen. Området 
besöks flitigt av fåglar och som rekreationsområde. Störningar på fågellivet 
är mest påtaglig under den tid på året när fåglarna häckar. Rekreationsvärdet 
störs av buller och mänsklig aktivitet. Besökande kan störas av eventuell 
lukt från massorna.   
 

3. Naturområdet Ekbacken vid Kungsängens bostadsområde är utpekat som ett 
utredningsområde för kommunalt naturreservat i Köpings kommuns 
översiktsplan. 

 
4. Cementatippen: Avståndet är mindre än 200 meter. Det tidigare 

deponiområdet på västra sidan av Köpingsviken har fina fågelmarker. Inom 
området häckar fåglar och födosök sker. Området används för rekreation 
och verksamheten kan komma att störa genom lukt, buller och mänsklig 
aktivitet. 

 
Påverkan på riksintressen 
Köpings hamn är utpekad som en hamn av riksintresse för kommunikationer och 
eftersom hamnen är en allmän hamn så har den skyldighet att ta emot de fartyg som 
vill anlöpa hamnen. 
   
Ingen övrig påverkan på riksintressen bedöms vara aktuell. 
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Samrådskrets 
Kompletterande samråd sker genom annons i dagstidningarna Bärgslagsbladet samt 
Magazin24 samt genom utskick till följande organisationer:  
 
NAMN ADRESS  POSTADRESS  E-post 

Havs- och 
vattenmyndigheten Box 11930 404 39 Göteborg  

 havochvatten@havochvatten.se 

Vattenmyndigheten 
Norra Östersjön   721 86 Västerås 

vattenmyndigheten.vastmanland@ 
lansstyrelsen.se 

Naturvårdsverket   106 48 Stockholm registrator@naturvardsverket.se 

SGI Olaus Magnus 
Väg 35 581 93 Linköping  

sgi@swedgeo.se 

SGU Box 670 751 28 Uppsala sgu@sgu.se 
Sjöfartsverket   601 78 Norrköping  sjofartsverket@sjofartsverket.se 
Transportstyrelsen   601 73 Norrköping kontakt@transportstyrelsen.se 
Trafikverket   781 89 Borlänge trafikverket@trafikverket.se 
Kungsörs kommun   736 85 Kungsör info@kungsor.se 
Köpings kommun, 
miljökontoret   731 85 Köping 

miljokontoret@koping.se 

Länsstyrelsen i 
Västmanlands län Miljöenheten 721 86 Västerås 

miljo.vastmanland@lansstyrelsen.se 

Kustbevakningen Box 536  371 23 Karlskrona  registrator@kustbevakningen.se 
MSB   651 81 KARLSTAD registrator@msb.se 

Naturskyddsförening
en 

c/o Lars 
Persson,  
Bergsgatan 15 

 
731 60 KÖPING 

 

Hedströmsdalens 
ornitologiska 
förening 

c/o Peter 
Ekelund, 
Västeråsvägen 
15 E  

 
731 41 KÖPING  

 

Mälarens 
Vattenvårdsförbund 

c/o 
Länsstyrelsen  721 86 Västerås 

ingrid.hagermark@lansstyrelsen.se 
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