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Södertälje kanal och sluss

Redaktör: Nina Brundin

Mälarprojektet
Ny kvartalsfilm: januari-mars 2017
Mälarprojektet är ett uppdrag för att förbättra framkomligheten och öka
säkerheten för sjöfarten på Mälarens hamnar.
I kvartalsfilmerna berättar

vi om vad som görs inom
Projektet har nu kommit en bra bit på väg när det gäller att ta fram underlag förMälarprojektet, Södertälje
en ansökan till mark- och miljödomstolen och även när det gäller att ta fram kanal och sluss.
tekniska lösningar där den stora utmaningen är att bygga ut slussen i SödertäljeKvartalsfilm januari-mars 2017
berör följande:
parallellt med att trafiken ska kunna fortgå som vanligt.
Under slutet av september och början av oktober kommer det att genomföras - Hur Södertälje sluss byggs
- Trafikomledning på
sex samråd i sex kommuner. De benämns som inledande samråd eftersom det i Slussgatan
det här skedet i första hand handlar om att lyssna in synpunkter. Sjöfartsverket- Besöksplattform
kommer att utnyttja möjligheten att öppna dörrarna till allmänheten genom en - Ledningsomläggning
liten bemannad utställning om projektet på lämplig offentlig plats samma dagar
på bilden
förkommunerna.
att se kvartalsfilmen.
Fler filmer
frånatt inbjudas.
somKlicka
samråden
hålls iovan
fem av
Lokala medier
kommer
Mälarprojektet hittar du på www.sjofartsverket.se/malarprojektet/film
Det blir i Västerås 24/9, Strängnäs 26/9, Köping 27/9, Södertälje 1/10 och
Enköping 8/10.

Besöksplattformen är inglasad och cortenstål inväntas
Besöksplattformen är nu inglasad och väntar på att bli delvis klädd i cortenstål, ett material som
har blivit något försenad i leveransen. Den tidigare beräknade planen att plattformen skulle vara
klar under april månad har förflyttas. Det kommer att bli en invigning av besöksplattformen när
den står klar, vilket kommer att aviseras i kommande nyhetsbrev.
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Spontningsarbetet
Arbetet med att sponta väggarna i byggropen på Slussholmen fortgår. 18 rör är nu helt nere och 8 rör
är på gång. Huvudsakligen är det neddrivning med vibrerande teknik som används, men när
neddrivningen möter på för stort motstånd i marken behöver sponten slås med en hammare, som en
kompletterande metod för att få ner rören. Inom kort kommer även spontningsarbetet med den södra
byggropen att påbörjas.

Ledningsomläggning på Grödingevägen
Tisdagen den 18 april kommer Skanova att förbereda för ledningsomläggning av deras fibernät på
Grödingevägen. Viss trafikomläggning kommer att ske. Vid infarten till arbetsområdet vid Kusens
Backe kommer en grop att grävas och en kopplingsbrunn att installeras. Arbetena beräknas pågå fram
till 5 maj.

Glad påsk!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
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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