
Mälarprojektets syfte är att förbättra säkerheten och tillgängligheten för sjö-
farten till hamnarna i Västerås och Köping. För att nå målet krävs breddning 
och fördjupning av Södertälje kanal och i vissa delar av farleden i Mälaren. 
Detta sker genom muddring och i några områden i Mälaren även sprängning. 
Slussen i Södertälje breddas och förlängs och kanalen muddras och spon-
tas utmed vissa sträckor. Muddermassor från projektet kommer att dumpas 
inom vissa särskilt undersökta områden.

Sjöfartsverket avser att söka tillstånd hos Mark- och miljödomstolen för pla-
nerade åtgärder. Därför bjuder vi in till samråd enligt 6 kapitlet i miljöbalken. 
Välkommen att delta i öppet samrådsmöte i form av en utställning.

Plats: Västerås stadsbibliotek
Tid: 10 april klockan 18-20

Samrådssynpunkter ska lämnas skriftligen senast 3 maj 2013 till: 
Sjöfartsverket 60178 Norrköping, att: Lena Gunnarsson, tel. 0771-63 00 00, 
e-post: lena.gunnarsson@sjofartsverket.se. Märk brev och kuvert respektive 
e-post med diarienummer: 13-01039

Frågor 
Frågor är välkomna på samrådsmötet eller till projektledarna:
Anna Nylén, 010-123 88 23, e-post: anna.nylen@tra!kverket.se 
Thomas Åhsberg, 010-478 48 31, e-post: thomas.ahsberg@sjofartsverket.se.

Samrådsunderlag !nns på projektets hemsida www.säkrafarleder.se
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Mälarprojektets syfte är att förbättra säkerheten och tillgängligheten för sjö-
farten till hamnarna i Västerås och Köping. För att nå målet krävs breddning 
och fördjupning av Södertälje kanal och i vissa delar av farleden i Mälaren. 
Detta sker genom muddring och i några områden i Mälaren även sprängning. 
Slussen i Södertälje breddas och förlängs och kanalen muddras och spon-
tas utmed vissa sträckor. Muddermassor från projektet kommer att dumpas 
inom vissa särskilt undersökta områden.

Sjöfartsverket avser att söka tillstånd hos Mark- och miljödomstolen för pla-
nerade åtgärder. Därför bjuder vi in till samråd enligt 6 kapitlet i miljöbalken. 
Välkommen att delta i öppet samrådsmöte i form av en utställning.

Plats: Folkets hus, Köping
Tid: 18 april klockan 18-20

Samrådssynpunkter ska lämnas skriftligen senast 3 maj 2013 till: 
Sjöfartsverket 60178 Norrköping, att: Lena Gunnarsson, tel. 0771-63 00 00, 
e-post: lena.gunnarsson@sjofartsverket.se. Märk brev och kuvert respektive 
e-post med diarienummer: 13-01039

Frågor 
Frågor är välkomna på samrådsmötet eller till projektledarna:
Anna Nylén, 010-123 88 23, e-post: anna.nylen@tra!kverket.se 
Thomas Åhsberg, 010-478 48 31, e-post: thomas.ahsberg@sjofartsverket.se.

Samrådsunderlag !nns på projektets hemsida www.säkrafarleder.se

www.sakrafarleder.se

Inbjudan till samråd 
om Mälarprojektet



Inbjudan till samråd 
om Mälarprojektet

Mälarprojektets syfte är att förbättra säkerheten och tillgäng-
ligheteten för sjöfart till hamnarna i Köping och Västerås. För 
att nå målet krävs breddning och fördjupning av farlederna. 
Samråd hålls enligt följande:

                  Västerås stadsbibliotek 10 april, kl. 18-20.  
                  Södertälje stadshus 15 april, kl. 18-20.
                  Folkets hus i Köping 18 april, kl. 18-20.

Samrådsunderlaget !nns på www.säkrafarleder.se. Synpunk-
ter lämnas senast 3 maj till lena.gunnarsson@sjofartsverket.se 



Mälarprojektets syfte är att förbättra säkerheten och tillgängligheten för sjö-
farten till hamnarna i Västerås och Köping. För att nå målet krävs breddning 
och fördjupning av Södertälje kanal och i vissa delar av farleden i Mälaren. 
Detta sker genom muddring och i några områden i Mälaren även sprängning. 
Slussen i Södertälje breddas och förlängs och kanalen muddras och spon-
tas utmed vissa sträckor. Muddermassor från projektet kommer att dumpas 
inom vissa särskilt undersökta områden.

Sjöfartsverket avser att söka tillstånd hos Mark- och miljödomstolen för pla-
nerade åtgärder. Därför bjuder vi in till samråd enligt 6 kapitlet i miljöbalken. 
Välkommen att delta i öppet samrådsmöte i form av en utställning.

Plats: Södertälje stadshus, lokal Dirigenten
Tid: 15 april klockan 18-20

Samrådssynpunkter ska lämnas skriftligen senast 3 maj 2013 till: 
Sjöfartsverket 60178 Norrköping, att: Lena Gunnarsson, tel. 0771-63 00 00, 
e-post: lena.gunnarsson@sjofartsverket.se. Märk brev och kuvert respektive 
e-post med diarienummer: 13-01039

Frågor 
Frågor är välkomna på samrådsmötet eller till projektledarna:
Anna Nylén, 010-123 88 23, e-post: anna.nylen@tra!kverket.se 
Thomas Åhsberg, 010-478 48 31, e-post: thomas.ahsberg@sjofartsverket.se.

Samrådsunderlag !nns på projektets hemsida www.säkrafarleder.se
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