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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.
Träffa oss på Södertäljefestivalen
Det blir i Västerås 24/9, Strängnäs 26/9, Köping 27/9, Södertälje 1/10 och
Varmt8/10.
välkommen till besöksplattformen vid Södertälje sluss! Den 25 augusti klockan 13.00Enköping
18.00 och lördagen den 26 augusti klockan 10.00-15.00 finns representanter för Mälarprojektet
på plattformen för att berätta om Mälarprojektet och svara på frågor om projektet.

Snart drar de bullrande arbetena igång igen i centrala Södertälje
Från midsommar till och med augusti månad har de mest bullrande momenten i centrala
Södertälje undvikits för att inte störa södertäljeborna under sommarmånaderna.
I september kommer spontningsarbetet igång igen efter sommarrestriktionen. Den huvudsakliga
tekniken som används inom projektet är att driva ner spont genom vibrering, vilken är betydligt
skonsammare bullermässigt än att slå ner sponten. Det är när sponten möter på motstånd i
marken som en hydraulhammare behöver användas.
-

Äntligen är vi snart igång efter sommaruppehållet. Mycket kommer att hända i höst.
Förutom att sponten kommer att färdigställas i groparna så kommer de att schaktas ur
och sedan pumpas torra så att betongarbeten för den nya slusskonstruktionen kan
påbörjas, säger Bernt Olsson, produktionsledare för Mälarprojektet.
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Sommarens arbete
Under sommaren 2017 har Sjöfartsverket påbörjat arbetet med att byta ut ledverken under både
vägbron och järnvägsbron i Kvicksund. Ledverken skyddar bron från att skadas om större fartyg kör
på den. I Södertälje har det under sommaren gjort stagborrningar på Slussholmen, Lotsudden och mitt
emot Hebbevillan på östra sidan av kanalen. Bullerdämpande mattor har använts inom
arbetsområdena och bullermätningar utförs kontinuerligt. I hela slussområdet har det pågått
uppstädning samt diverse mindre arbeten.

Konstverk på byggplank med tema musik
I samråd med Sjöfartsverket har Södertälje kommun anlitat ett antal konstnärer som får måla de
byggplank som Sjöfartsverket satt upp vid ombyggnaden av Södertälje sluss. Konstnären Lars-Erik
Engborg Recht är projektledare för graffitimålningarna som påbörjades under sommaren och ska
utföras under hela 2017.
-

Det har varit en oerhört positiv respons hos alla som går förbi. Jättemånga kommer fram och
pratar, de är verkligen glada och uppskattar det som jag gör. Det ger en positiv inblick i vad
graffiti kan vara, säger Lars-Erik Engborg Recht.
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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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