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Se film på www.sodertalje.
se/filmkanaltorget

VILL DU VETA MER?
Om du har frågor om det planerade
arbetet – hör av dig till oss.
Louay Dawood
Projektledare, Södertälje kommun
08-523 041 03
louay.dawood@sodertalje.se
Thomas Larsson
Platschef, Peab Anläggning
072-533 30 57
Thomas.larsson3@peab.se

Foto: Peab

Projektet Kanaltorget i full gång
Arbetet med nya garagenedfarten till Kringlan och tillskapandet av det nya Kanaltorget är i full
gång. Under hösten har entreprenören Peab påbörjat gjutning av den nya tunneln mellan Orion och
Polstjärnan.
Projektet Kanaltorget i centrala Södertälje innefattar flera delar:
•
Ny tunnelnedfart till Kringlan-garaget. Infarten från Maren tas i och
med detta bort.
•
Ett nytt torg, Kanaltorget, byggs
ovanpå tunneln, mellan Orionkullen
och fastigheten Polstjärnan.
•
Köpmangatan rustas upp med
ny gång- och cykelväg, nya busskurer
och kommer att tillgänglighetsanpassas
•
I Kringlangaraget pågår reparation av pelare och fogar, och en ny
ramp ska byggas
•
Del av Västra Kanalgatan byggs
om

Mars 2020:
Peab påbörjade arbetet
med tunneln

Under våren 2020 påbörjades arbetet med att schakta och sponta för
tunneln, som byggs i två etapper. Just
nu arbetar man med att gjuta bottenplattor för tunneln, totalt ska nio
bottenplattor gjutas. Första etappen
av tunneln slutförs under februari. Därefter kommer trafiken att ledas om så
att man åker ovanpå tunneltaket på
Köpmangatan. Etapp två, som kommer att pågå under våren, startar med
att man bygger vidare på tråget.
Kanaltorget byggs sist
Det sista som görs är att det nya Kanaltorget kommer att byggas under
hösten 2021. Det kommer att bli en ny

Sommar/höst 2020:
Schaktning, spontning och
gjutning av nya tunneln

Februari 2021:
Etapp två av tunnelnedfarten inleds

mötesplats med sittplatser och grönska mellan Orionkullen och fastigheten
Polstjärnan.
Buller förekommer under arbetstiden
men vi försöker minimera störningar
så mycket det går för boende och
verksamheter.
Klart slutet på 2021
Tre busslinjer har flyttat tillfälligt till
Nygatan, men övriga åtta busslinjer
fortsätter att trafikera Köpmangatan
under hela byggtiden.
Hela projektet beräknas vara klart i
slutet av 2021.
Läs mer på www.sodertalje.se/kanaltorget

Hösten 2021
Kanaltorget byggs. Projektet
beräknas färdigt slutet av 2021.
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Nytt samrådsförslag för
Marenplan och hotellet på Maren
Nu finns förslag på en ny detaljplan
för del av fastigheten Tellus 5, där fastighetsägaren Stadsrum planerar att
bygga hotell med cirka 200 hotellrum,
restauranger, eventlokal och uteservering. Detaljplanen omfattar också Marenplan som föreslås rustas upp med
bland annat ny beläggning, sittplatser,
mer grönska, ny kajpromenad och mer
mysig belysning som också skapar
trygghet.
Under sju veckor, från 26 november till
15 januari, är förslaget ute på samråd.
Du kan ta del av förslaget på kommunens hemsida, www.sodertalje.se/
tellus där du också kan se en film där
kommunen och Stadsrum berättar om
planerna.

26 nov-15 jan är förslaget för
ny detaljplan ute på samråd

VILL DU VETA MER?
Om du har frågor om det planerade
arbetet – hör av dig till oss.
Stina Norrbom
Huvudprojektledare
08-523 014 66
stina.norrbom@sodertalje.se
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Runt om Maren finns skyltar uppsatta,
där du kan se bilder på nya hotellet ur
olika vinklar.
Välkommen att ta del av förslaget, ställ
frågor och lämna dina synpunkter (senast 15 januari). Maila dina synpunkter
till sbk.plan@sodertalje.se

Raad Al Khafagy
Planarkitekt
08- 523 034 59
raad.al-khafagy@sodertalje.
se
Sylvia Rodebäck
Landskapsarkitekt
08-523 031 77
sylvia.rodeback@sodertalje.
se
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Nya möbler på Stora torget!
Nu är de nya möblerna på Stora torget
äntligen på plats! På grund av Covid
-19 blev det förseningar i leveransen,
som egentligen skulle kommit under
sommaren.
Nu finns det:
•
bord och sittplatser, för medhavd
mat eller bara umgänge
•
blomsterurnor med fina höstblommor
•
nya bänkar vid träden längs med
gatan
•
cykelställ vid kanten mot kyrkan
•
en eller ett par food trucks
Tanken är att möblemanget ska finnas
på plats året om, men flyttas när det
är dags att anordna evenemang igen.

BAKGRUND
Södertälje växer och vi blir allt fler.
Fram till år 2036 ska 20 000 nya
bostäder byggas i kommunen.
Tillsammans med angränsande
projekt ska vi arbeta för att få en
attraktivare stadskärna och lyfta
fram Södertäljes alla fördelar med
bland annat den gamla historiska
staden, närheten till vatten och
dynamiken med slussen mitt i
staden. Vi utvecklar kommunen
genom att förtäta – bygga inifrån
och ut – vi skapar förutsättningar
så att områden kan byggas samman och kompletteras.
I detta nyhetsbrev berättar vi
om vad som är på gång just nu i
stadskärnan. Du hittar alltid uppdaterad information på vår egen
portal, Södertälje växer - www.
sodertalje.se/sodertaljevaxer

