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Mälarprojektets första kvartalsfilm
Mälarprojektet
Ta del av Mälarprojektets första kvartalsfilm. Tanken är att varje kvartal producera en

Mälarprojektet
är ett uppdrag för att förbättra framkomligheten och öka
kortare film om vad som händer inom projektet, som ett komplement till övrig
säkerheten
för sjöfarten på Mälarens hamnar.
kommunikation.
Projektet har nu kommit en bra bit på väg när det gäller att ta fram underlag för
en ansökan till mark- och miljödomstolen och även när det gäller att ta fram
tekniska lösningar där den stora utmaningen är att bygga ut slussen i Södertälje
parallellt med att trafiken ska kunna fortgå som vanligt.
Under slutet av september och början av oktober kommer det att genomföras
sex samråd i sex kommuner. De benämns som inledande samråd eftersom det i
det här skedet i första hand handlar om att lyssna in synpunkter. Sjöfartsverket
kommer att utnyttja möjligheten att öppna dörrarna till allmänheten genom en
liten bemannad utställning om projektet på lämplig offentlig plats samma dagar
som samråden hålls i fem av kommunerna. Lokala medier kommer att inbjudas.
Det blir i Västerås 24/9, Strängnäs 26/9, Köping 27/9, Södertälje 1/10 och
Enköping 8/10.

Nu har projektet kommit igång på riktigt och Mälarprojektet kan utföra de nödvändiga arbeten
som krävs för att få till en säkrare och mer tillgänglig sjöfart genom Södertälje kanal och på
Mälaren. Det är många som berörs av projektet och en väl fungerande kommunikation är en
viktig förutsättning för att projektet ska bli lyckosamt.

Mälarprojektets huvudsakliga kommunikationskanal är www.sjofartsverket.se/malarprojektet
där det löpande går att följa vad som händer inom projektet. Där publiceras nyheter, nyhetsbrev,
filmer med mera.
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Vi har haft ett flertal möten i olika former. Allt från enskilda personliga möten till studiebesök
och större informationsmöten. Dialogen med de människor vi möter ger väldigt mycket
tillbaka till projektet, säger Peter Jonsson, projektledare för Mälarprojektet.

Annan kommunikation sker via brev, informationsskyltar, informationsmaterial och nyhetsbrevet
med mera. Till den för projektet upprättade jourtelefonen (0733-25 27 11) och e-postadressen
malarprojektet@sjofartsverket.se inkommer det emellanåt frågor och synpunkter som följs upp och
besvaras.

Besöksplattformen håller på att byggas i anslutning till den södra delen av slussen. När den är klar går
det att följa arbetet med byggandet av den nya slussbron och arbetena med den södra slussporten.
Information om byggets framåtskridande kommer löpande att sättas upp vid plattformen.

Uppbyggnad av 4 stycken stöd till besöksplattformen. Infälld bild: visualisering av hur besöksplattformen är tänkt
att se ut när den är klar.

________________________________________________________________________________
Mälarprojektet
Syftet med Mälarprojektet är att förbättra sjösäkerheten och tillgängligheten i de allmänna farlederna genom Södertälje kanal till
hamnarna i Västerås och Köping. Läs mer om projektet på www.sjofartsverket.se/malarprojektet
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