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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informationsmöte den 6 april 

Den 6 april höll Mälarprojektet ett informationsmöte i Södertälje stadshus. Fler än 100 
gäster kom dit för att få information om det kommande arbetet och för att få svar på sina 
frågor. 

Projektledare Peter Jonsson berättade övergripande om Mälarprojektet och den kommande 
ombyggnationen av Södertälje kanal och sluss. 

- Ombyggnationen av Södertälje kanal och sluss startar inom kort och kommer att märkas, men vi 
har för avsikt att mildra påverkan så mycket det går. Kommunikation är jätteviktigt för att skapa 
förståelse för vad som ska göras, när och varför. Vi vill också visa på att Mälarprojektet kommer 
att leda till förbättrade rekreationsvärden vid vattnet. Nya och förbättrade gång- och cykelstråk 
längs kanalen samt nya gångbroar till Kanalholmen ökar tillgängligheten vid kanalen, säger Peter 
Jonsson, projektledare Mälarprojektet. 

Gästerna fick även gå runt bland olika stationer för att ställa sina frågor. Mälarprojektets 
projektgrupp svarade på frågor om bygget, mätningar, miljö, design och hur Mälarprojektet avser 
att kommunicera. Representanter från Södertälje kommun svarade på frågor om kommunens roll 
i projektet, sträckningen av gång- och cykelvägarna, typ av broar, bredd på slussbrons gång- och 
cykelbanor med mera. Även representanter från Sjöfartsverkets ordinarie verksamhet i 
Södertälje fanns på plats. 

- Det var jätteroligt att så många kom på mötet. Jag ser det som en mycket viktig del i projektet att 
möta de personer som berörs av vårt arbete och få svara på de frågor som finns, säger Peter 
Jonsson. 
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På informationsmötet visades Mälarprojektets film samt visualiseringar över hur det kan komma att 
se ut vid slussen efter ombyggnationen. Filmen nås via www.sjofartsverket.se/malarprojektet 

 

De förberedande arbetena är i avslutningsfasen 

De förberedande arbetena inför den stora ombyggnationen av Södertälje kanal och sluss är i 
avslutningsfasen. Gång- och cykelvägen är klar. Arbetetet avslutas med målning av det nya 
övergångsstället på Grödingevägen vid infarten till Sydpoolen, vilket kommer att utföras så fort vädret 
tillåter. Det som återstår därefter är slutbesiktningen.  

 

Jourtelefon/e-post 

Från och med måndagen den 2 maj kommer ett journummer och en e-postadress att inrättas dit 
allmänheten kan vända sig med frågor och synpunkter på arbetet. Alla synpunkter följs upp och det 
kommer att göras en bedömning från fall till fall om det finns ytterligare behov av mätningar eller 
andra åtgärder som kan vara rimliga att genomföra. 

Jourtelefon: 0733-252711 
E-post: malarprojektet@sjofartsverket.se 

________________________________________________________________________________________ 
Mälarprojektet 
Regeringen har gett Sjöfartsverket i uppdrag att se över infrastrukturen för sjöfarten på Mälaren. Det har lett till att 
Sjöfartsverket nu arbetar med Mälarprojektet. Syftet med projektet är att förbättra sjösäkerheten och tillgängligheten i de 
allmänna farlederna genom Södertälje kanal till hamnarna i Västerås och Köping. 
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