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Spontningsarbetet flyttar norrut
Mälarprojektet
Det senaste halvåret har spontningsarbetet pågått för fullt längs Södertälje kanals
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Det blir i Västerås 24/9, Strängnäs 26/9, Köping 27/9, Södertälje 1/10 och
Enköping 8/10.

___________________________________________________________________________________________________________________________
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 1

Detta händer just nu:
1. På Lotsudden och Slussholmen pågår
borrningsarbeten i linje för
stödkonstruktion samt vibrering av rör och
spont, eventuellt också hammarslagning.
2. På östra sidan mittemot slussbassängen
mot Kusens Backe pågår svetsarbeten.
3. Dubb- och stagborrning av spont pågår
sydväst om Järnvägsbron.
4. Spontningsarbeten inklusive stagborning
norr om Saltsjöbron på västra sidan upp
emot småbåtshamnen.
5. Arbeten vid Hebbevillan samt i kanalen
utanför med skyddstäckning av Skanovas
ledning.
6. Förberedande schaktarbeten i nordöstra
mottagningsgropen vid slussen.
7. Utmed Bergviksgatan pågår etablering för
kommande arbeten med krönbalksarbeten i
kanalen.

Juluppehåll i produktionen
mellan 23 december och 7 januari.
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