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§ 426 Dnr KS 2018/02100-3.10.6 

Beslut - Uppdrag, göra investeringar i Kolkaj och Kolplan för ett 
färdigställande senast till sommaren 2020 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Rapporten läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Avtal har tecknats med Staten genom Trafikverket och Sjöfartsverket om att 
större fartyg ska kunna trafikera Mälaren och anlöpa och angöra Västerås 
hamn. För Västerås stad innebär det att hamnbassängen behöver muddras 
samt att kajer och hamnytor behöver anpassas för att muddringen ska kunna 
genomföras samt för att kunna hantera större godsvolymer.  

Samtidigt förs dialog om att relokalisera tyngre verksamheter från de 
centrala delarna av Västerås till Västerås hamn eller hamnens närområde. 
När fler verksamheter ska in på hamnområdet och större mängd gods 
hanteras krävs att tillgängliga ytor utnyttjas mer effektivt och verksamheten 
får möjlighet till optimering. Rapport från Teknik- och fastighets-
förvaltningen bifogas ärendet. 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Rapporten läggs till handlingarna.  

Yrkanden 

Anna Thunell (MP) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag. 

Kopia till 

Fastighetsnämnden 

 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsen 
Karin Widén  
Epost: karin.margareta.widen@vasteras.se 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 

1 (2) 

Datum 

2021-10-14 
Diarienr 

KS 2018/02100- 3.10.6  
  

 

Kopia till 

Fastighetsnämnden 
 

Kommunstyrelsen 

 

Tjänsteutlåtande – Återrapport av uppdrag - Göra investeringar i 
Kolkaj och Kolplan för ett färdigställande senast till sommaren 
2020 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Rapporten läggs till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Avtal har tecknats med Staten genom Trafikverket och Sjöfartsverket om att 
större fartyg ska kunna trafikera Mälaren och anlöpa och angöra Västerås 
hamn. För Västerås stad innebär det att hamnbassängen behöver muddras 
samt att kajer och hamnytor behöver anpassas för att muddringen ska kunna 
genomföras samt för att kunna hantera större godsvolymer. Samtidigt förs 
dialog om att relokalisera tyngre verksamheter från de centrala delarna av 
Västerås till Västerås hamn eller hamnens närområde. När fler verksamheter 
ska in på hamnområdet och större mängd gods hanteras krävs att tillgängliga 
ytor utnyttjas mer effektivt och verksamheten får möjlighet till optimering. 

Rapport från Teknik- och fastighetsförvaltningen bifogas ärendet. 

 

Beslutsmotivering 

Investeringarna följer vad som framgår av utvecklingsplan – en vägledning – 
för hamnen. Den föreslagna investeringen är investering som krävs för att få 
ut maximal effekt av de totala investeringarna kopplade till Mälarprojektet. 
Investeringen innebär att Tvärkajen förstärks för att dels klara av själva 
muddringen och dels klara av den belastning som kajen utsätts för vid 
lossning och lassning av fartygen. Ytorna innanför kaj anpassas till att klara 
den relevanta belastningen för dessa ytor kopplat till användning 
överensstämmande med långsiktig hamnlayout. 
 

Juridisk bedömning 

Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet i enlighet med 
kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen. 
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Ekonomisk bedömning 

Det ekonomiska utfallet blev mycket gynnsamt. Från en investeringsbudget 
på 145 miljoner kronor till utfall om drygt 58 miljoner kronor. Utfallet beror 
bland annat på grundlig projektering inför upphandling för att minimera 
riskerna samt att entreprenörer ska vara trygga i sin prissättning. Även stora 
synergieffekter med en och samma entreprenad på tre stora projekt under 
samma tidsperiod gav stora kostnadsbesparingar.   

Hållbar utveckling 

Investeringarna skapar bättre förutsättningar för hållbara godstransporter via 
sjöfart. 

 

 

 

Helene Öhrling 

Stadsdirektör 

Christin Tjärnheden 

Direktör strategisk 
samhällsutveckling 
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§ 127 Dnr FN 2018/00470-3.13.2 

Beslut - Återrapportering av uppdrag att göra investeringar i 
tvärkaj 

Beslut 

1. Rapporten läggs till handlingarna.  

2. Uppdraget överlämnas till kommunstyrelsen för vidare hantering.  

Ärendebeskrivning 

Avtal har tecknats med Staten genom Trafikverket och Sjöfartsverket om att 

större fartyg ska kunna trafikera Mälaren och anlöpa och angöra Västerås 

hamn. För Västerås stad innebär det att hamnbassängen behöver muddras 

samt att kajer och hamnytor behöver anpassas för att muddringen ska kunna 

genomföras samt för att kunna hantera större godsvolymer. Samtidigt förs 

dialog om att relokalisera tyngre verksamheter från de centrala delarna av 

Västerås till Västerås hamn eller hamnens närområde. När fler verksamheter 

ska in på hamnområdet och större mängd gods hanteras krävs att tillgängliga 

ytor utnyttjas mer effektivt och verksamheten får möjlighet till optimering.  

Mälarhamnar AB har godkänt investering på styrelsemöte 12 juni 2018 samt 

att nämnda investering sedan ligger till grund för hyrestillägg enligt vad som 

framgår av Hyresavtal mellan Staden och Mälarhamnar AB. 

Kommunfullmäktige beslutade den 6 september 2018, § 202, att ge 

fastighetsnämnden i uppdrag att göra investeringar i Tvärkaj (tidigare 

benämnt Kolkaj) för ett färdigställande senast till hösten 2020 och till ett 

belopp om maximalt 145 miljoner kronor. Fastighetsnämnden fattade beslut 

om att godkänna investeringarna den 22 januari 2019. 

 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag 

till beslut:   

1. Rapporten läggs till handlingarna.  

2. Uppdraget överlämnas till kommunstyrelsen för vidare hantering.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

Mälarhamnar AB 

 



 

 
 

 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen 
Thomas Marshall 
Epost: thomas.marshall@vasteras.se 
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Kopia till 

Kommunstyrelsen 
Mälarhamnar AB 
 

Fastighetsnämnden 

 

Tjänsteutlåtande – Återrapportering av uppdrag att göra 
investeringar i tvärkaj för ett färdigställande senast till 
sommaren 2020 

Förslag till beslut 

1. Rapporten läggs till handlingarna.  

2. Uppdraget överlämnas till kommunstyrelsen för vidare hantering.  

 

Ärendebeskrivning 

Avtal har tecknats med Staten genom Trafikverket och Sjöfartsverket om att 

större fartyg ska kunna trafikera Mälaren och anlöpa och angöra Västerås 

hamn. För Västerås stad innebär det att hamnbassängen behöver muddras 

samt att kajer och hamnytor behöver anpassas för att muddringen ska kunna 

genomföras samt för att kunna hantera större godsvolymer. Samtidigt förs 

dialog om att relokalisera tyngre verksamheter från de centrala delarna av 

Västerås till Västerås hamn eller hamnens närområde. När fler verksamheter 

ska in på hamnområdet och större mängd gods hanteras krävs att tillgängliga 

ytor utnyttjas mer effektivt och verksamheten får möjlighet till optimering.  

Mälarhamnar AB har godkänt investering på styrelsemöte 12 juni 2018 samt 

att nämnda investering sedan ligger till grund för hyrestillägg enligt vad som 

framgår av Hyresavtal mellan Staden och Mälarhamnar AB. 

Kommunfullmäktige beslutade den 6 september 2018, § 202, att ge 

fastighetsnämnden i uppdrag att göra investeringar i Tvärkaj (tidigare 

benämnt Kolkaj) för ett färdigställande senast till hösten 2020 och till ett 

belopp om maximalt 145 miljoner kronor. Fastighetsnämnden fattade beslut 

om att godkänna investeringarna den 22 januari 2019.   

 

Beslutsmotivering 

Investeringarna följer vad som framgår av utvecklingsplan – en vägledning – 

för hamnen. Den föreslagna investeringen är investering som krävs för att få 

ut maximal effekt av de totala investeringarna kopplade till Mälarprojektet. 

Investeringen innebär att Tvärkajen förstärks för att dels klara av själva 

muddringen och dels klara av den belastning som kajen utsätts för vid 

lossning och lassning av fartygen. Ytorna innan för kaj anpassas till att klara 

den relevanta belastningen för dessa ytor kopplat till användning 

överensstämmande med långsiktig hamnlayout. 
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Investeringar i Tvärkaj är nödvändiga för att… 

… uppnå kaj och hamnytor som tål de belastningar (beräknat 4 ton per 

kvadratmeter) som de kommer att utsättas för, 

… kunna hantera de muddermassor som ska tas upp på land, 

… bibehålla en fungerande hamnverksamhet samtidigt som muddringen 

pågår och  

… få ett effektivt nyttjande på kort och lång sikt av tillgängliga hamnytor (i 

och med att fler verksamheter och mer hantering ska samsas på samma yta 

krävs en optimering för fortsatt effektiv hamnverksamhet). 

Investeringar i Tvärkaj delas upp i två etapper. Där etapp1 (påldäck 0-120) 

slutfört enligt tidplan den 1 juli 2020 inför muddringsstart, etapp2 (påldäck 

170-240) slutfört enligt tidplan 1 dec 2020. Etappindelningen syftar till att 

kunna bedriva samtidig hamnverksamhet utan allt för stora 

verksamhetskonsekvenser.  

 

Syfte 

Öka nyttjande graden av Tvärkajen med påldäck för fartyg i Mälarmax klass, 

och ökad godshantering med möjlighet till ökad belastning av kaj och 

påldäck till 4 ton per kvm. 

 

Teknisk beskrivning 

Entreprenaden omfattar ett påldäck som uppgår till ca 5 100 m². 

Grundläggningen utgörs av både slagna betongpålar och stålrörspålar samt 

borrade stålrörspålar. Antalet pålar uppgår totalt till ca 460 st pålar varav ca 

200 st utgörs av borrade eller slagna stålrörspålar, D220x12,5. Djupet till fast 

botten från nuvarande marknivå varierar från ca 28 till 36 m. Själva 

påldäcket gjuts från nivå ca +1,0 och har tjockleken 650 mm längs pålrader 

och 400 mm däremellan. 
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Ekonomiskt utfall 

Investeringens budget 145 MSEK 

Totalt utfall i projektet uppgår till 58,1 MSEK 

I projektet har stort fokus lagts på göra en grundlig projektering för att 

minimera risker och att entreprenörer skall vara trygga i sin prissättning av 

projektet. Vi har haft stora synergieffekter med en och samma entreprenad 

på tre stora projekt under samma tidsperiod och där av stora 

kostnadsbesparingar. 

 

Finansiering 

Investeringarna i Tvärkaj (för 4 ton per kvadratmeter) om 58,1 MSEK ska 

fördelas mellan Staden (Fastighetsnämnden) och Mälarhamnar AB enligt 

vad som överenskommits i hyresavtal. Fördelningen innebär att tillägg till 

hyra ska utgå med ett belopp som motsvarar en ränta om 2 % beräknad på 

100 % av Stadens faktiska investeringskostnad.  

 

Hållbar utveckling 

Vi behöver tillsammans möta den nuvarande och framtida utmaningen att 

hantera den mängd gods som behöver tranporteras, samtidigt som vi når en 

långsiktigt hållbar utveckling. I Västerås finns tillgång till alla fyra 

transportslagen - väg, järnväg, sjö och flyg. Tillgång till hamn är det som gör 

Västerås unikt och genom att utveckla hamnen bidrar Västerås till FN:s 

globala mål 9, 11 och 13. 
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Vårt arbete med 

planering för hållbar 

infrastruktur bidrar 

främst till FNs globala 

mål nummer 9, 11 och 

13 

 

 
   

 

 

TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN 

 

 

Hans Näslund  Frederick Cederborg 

Direktör   Biträdande direktör 
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