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Mälarprojektet
Utmaningar och lösningar
Anna Kruger, Västerås stad

Godstrafik StockholmMälarregionen .
Ju tjockare linje desto fler ton gods

154 destinationer

Mälarprojektet

Snabbare än man tror

Mälarprojektet i praktiken
Djupare, rakare och bredare farled
Uppgradering av Södertälje kanal och sluss
Säkrare transporter
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Mälarprojektet i praktiken
Större båtar: från 124x18 m till 160x23 m
Ökad godsmängd/transport: från 400 till max 900 TEU

Åtgärder i Västerås hamn
1- Hamnbassängen och
delar av farleden
ska muddras

Åtgärder i Köpings hamn
1- Muddring i Köpingsviken från
Runnskär till småbåtshamnen
2- Förstärkningsåtgärder i de delar
av området där detta krävs för att
göra hamn- och kajanläggningarna
långsiktigt hållbara samt för att
undvika ras och skred i samband
med och efter muddringen.

2- Hamnbassängen ska
breddas
3- Nuvarande vågbrytaren
skall delvis rivas

4- Kajkonstruktionerna
kontrollerar och vid
behov åtgärdas

3- Logistik

5- Logistik och övrigt
infrastruktur kopplat till
hamnytorna

Muddringsvolymer och
omhändertagande

Utmaningar

Totalt m3

1- MKB och ansökan

Västerås

ca 350 000

2- Samarbete mellan parterna: Västerås stad, Köpings
kommun, Sjöfartsverket, Mälarhamnar AB och
Länsstyrelsen

Köping

ca 285 000

Plats

3- Naturliga förutsättningar
Totalt

ca 1 060 000

4- Nyttogörande av muddermassor och dumpning
Omhändertagande

S/S land alternativ A
Dumpning
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1 MKB och ansökan

1 MKB och ansökan
Miljö

Tekniska utredningar
- kontrollera om vi klarar muddringen
- kontrollera konstruktionerna så att det går att ta emot de nya
båtarna

Juridik

- Hamnens sediment är förorenad främst av metaller Cu, Zn och Cr
samt PAH och TBT
- Vissa ytor inom hamnområde är klassade som förorenad mark

- Förorenade muddermassor

- Kapellbäcken som mynnar i hamnområdet ger upphov till kraftiga
utsläpp av tex tungmetaller (94-95%)

- Användning av avfall i anläggningsändamål

- Buller

- Två olika aktörer dvs. en anläggningsägare (Västerås stad) och
en verksamhetsutövare (MH)

- Alternativredovisning
- Spridningsberäkningar

- Rödlistade arter på vågbrytaren
- Riskutredning
- Ytor inom hamnområde som är klassade som förorenad mark
- Bottenfauna tillstånd, biotillgänglighet och toxicitet

2 Samarbetet
Fem juridiska aktörer
i samma båt! Gemensamt process men …..
- Olika förutsättningar
- Olika viljor
- Olika agenda

3 Naturliga förutsättningar
Mälaren är dricksvattentäkt
Lös lera, mäktighet 25-40 meter

Delvis utfyllnadsområden med lös lera under
Rödlistade musselarter på vågbrytaren i hamnområde. Vi har en

Markägare och verksamhetsutövaren
Vem gör vad?

rik förekomst av stormusslor, äkta målarmussla och flat dammussla.
Tätheterna är god och de bevisligen reproducerar sig så är vatten och
bottenmiljön av god kvalitet.

Olika konsulter inblandade
Geotekniker, konstruktörer, miljöspecialister mm, hur får vi de att
prata med varandra och förstå varandra

4 Hantering av muddermassor

Allt Mälarens vatten

Före muddringen - samla upp så mycket musslor som möjligt och
transportera dem till ett opåverkat strandområde där de hålls i
burar/mjärdar under den period som muddringen pågår.

Nyttogörande av förorenade muddermassorna
- Västerås stad och Köpings kommun utreder stabilisering och
solidifiering av förorenade muddermassor. SGI bistår med
kunskaper.
Dumpning av icke förorenade muddermassor
- Övriga muddermassor tillfaller Sjöfartsverket och kommer att

dumpas i Mälaren

All Mälarens trafik
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