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Mälarprojektet
Mälarprojektet är ett uppdrag för att förbättra framkomligheten och öka
säkerheten för sjöfarten på Mälarens hamnar.
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.

Besöksplattformen har öppnat
Fredagen den 9 juni öppnades besöksplattformen upp för allmänheten. Från plattformen,
som ligger i anslutning till den södra delen av slussen, kommer den intresserade att kunna
följa arbetena med den södra slussporten och den nya slussbron.
Från besökplattformen är utsikten mycket god och förutom att följa arbetet med slussen går det
att beskåda när både de stora handelsfartygen och fritidsbåtarna åker förbi.

Välkommen!
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Spontningsarbetet
Spontningsarbetet av byggroparna på Lotsudden och Slussholmen fortgår. 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.
-

Spontningen kommer att äga rum fram till midsommar då sommarrestriktionen träder i kraft.
Från midsommar till och med augusti månad undviker vi de mest bullrande momenten i
centrala Södertälje, säger Peter Jonsson, Sjöfartsverket, projektledare Mälarprojektet.

Ledningsarbete
För att kunna utföra arbetena med spontning
och muddra längs Södertälje kanal måste de
ledningar som går genom kanalen tas om hand.

Arbetet med att byta ut kabeln till den ledning
som går tvärs över kanalen strax norr om den
norra slussporten pågår. Den befintliga kabeln
ligger för grunt för att klara sig när kanalen ska
fördjupas genom muddring.
_________________________________________________________________________________________________________________________________
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

Sida 2

