
Astraparken får flera tydliga entréer 
och blir en aktivitets- och mötesplats 
med flera umgängesytor. Möblering-
en kommer att bestå huvudsakligen 
av en gradäng i trä upp i slänten, två 
perennrabatter, uppväxta träd, två 
mindre torgytor varav en med bänkar 
och bord samt plats för foodtrucks. 

Multifunktionell paviljong
En av parkens upplevelser är en multi-
funktionell paviljong skapad av konst-
nären Afaina de Jong. Det är Grafikens 
hus, i samarbete med kommunen, som 
bjudit in konstnären för att ta fram pa-
viljongen. Den är tänkt som en öppen 

scen och mötesplats i parken som ska 
engagera besökarna.
   Afaina de Jong har genom ob-
servationer i stadsmiljön och olika 
workshops tillsammans med grupper 
i lokalsamhället tagit fram en grafisk 
mönstervärld som bygger på stadens 
estetik. Mönstret kommer att bli en 
integrerad del av paviljongen. Projektet 
var en del av Statens Konstråds sats-
ning Kunskapsnav offentlig konst. 
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Stadskärnan 7-2022
Ett nyhetsbrev om utvecklingen av Södertälje Centrum • Juni 2022 • Södertälje kommun

Samhällsbyggnadskontoret

Astraparken, som ligger vid campusområdet vid KTH, byggs om 
och förvandlas till en tilltalande lummig aktivitets- och mötesplats 
i norra delen av stadskärnan. Just nu pågår arbetet med att byg-
ga parken för fullt. 

Ny park i norra delen av stadskärnan blir klar till i höst
 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 sam-
man och kompletteras. 

I detta nyhetsbrev berättar vi 
om vad som är på gång just nu i 
stadskärnan. Du hittar alltid upp-
daterad information på vår egen 
portal, Södertälje växer - www.
sodertalje.se/sodertaljevaxerProjektet beräknas vara klart 

under hösten 2022.



I centrala Södertälje pågår ar-
betet med Kanaltorget och allt 
eftersom börjar de olika delpro-
jekten bli klara. 

Så ligger de olika projekten till just nu:

Kanaltorget – i sitt slutskede, i sep-
tember beräknas Kanaltorget öppnas.
Västra kanalgatan – i sitt slutskede, 
klar i samband med Kanaltorget. 
Köpmangatan – arbete pågår i olika 
etapper för att busstrafiken ska fort-
sätta gå här. Beräknas klart november 
2022. 
Kringlangaraget – klar juni 2022. 
Tunnelnedfarten – klar mars 2022.

Så här blir det nya torget
Visionen för det nya Kanaltorget är det 
ska bli en mysig och ombonad plats 
för vila och en plats att mötas. Torget 
kommer knyta samman och bilda ett 
naturligt stråk mellan gågatan i cen-
trum och kanalen.

I mitten av torget finns terrasser i olika 
sektioner. Här kan du njuta av körs-
bärsträd i rader, perennplanteringar 
och en rogivande vattentrappa i tre 
delar. En lågmäld effektbelysning på 
vattenspelet och träd tillkommer för 
att skapa en mysig stämning. Sidor-
na blir mer upplysta, där gående och 
cyklister passerar.

I mitten av torget kommer ett speci-
ellt träd – humlebok – att planteras. 
Humlebok är en ovanlig trädsort som 
kommer att växa till sig i storlek under 
många år framöver. Utöver bänkar så 
kommer murarna runt planteringarna 
att fungera som sittplatser. Murarna 
blir i en mix av grå och röd granit.

Strandgatans omvandling till som-
margata är i full gång. Planteringar, 
sittplatser och uteserveringar är på 
plats och gatan väntar på ytterligare 
möblemang.

Nu kan besökare sätta sig ner och 
njuta av sommarvädret på som-
margatan vid Maren. Efter försenade 
leveranser har kommunens entrepre-
nörer äntligen kunnat snickra, möblera 
och plantera. Belysningen är på plats, 
och solsoffor och cykelställ kommer 
sättas ut.

Gatan har fått en lummigare inram-
ning med en blandning av träd, pe-

renner och gräs som ska ge grönska, 
blomning och lite strandkänsla. Bland 
växterna finns exempalvis strandråg, 
stäppsalvia, anisört och lampborst-
gräs.

Under sommaren råder gångfartsom-
råde på Strandgatan för att prioritera 
gående och folklivet. Kommunen vill 
skapa en attraktiv miljö där man kan 
träffa sina vänner, njuta av vädret eller 
äta en bit mat.

Sommargatan införs på prov under 
sommaren 2022 för att sedan utvärde-
ras inför kommande sommarsäsonger.

Södertäljes nya sommargata på plats

Snart kan vi njuta på nya Kanaltorget
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SLUSSHOLMEN
Trafikverket bygger just nu den nya slussen 
och parallellt med detta arbetar kommunen 
med att se över förvandlingen av Slusshol-
men. En ny detaljplan för Slussholmen håller 
på och tas fram. 

Visionen för Slussholmen är en attraktiv 
parkmiljö med lekplats, vistelseytor, pro-
menadstråk, samt restaurangområde med 
uteserveringar på den södra delen av Sluss-
holmen som kallas Lotsudden. Det kommer 
även att finnas verksamhetsmark på delar 
av området på Sjöfartsverkets fastigheter. 
Även Slussgatan kommer att dras om i ett 
nytt läge.

Samråd beräknas ske i slutet av 2022.

MARENPLAN
De förberedande arbetena inför ombygg-
nation av Marenplan och det nya Ma-
ren-hotellet håller på för fullt. 

Under våren har man grävt upp kajen, lagt 
ner fiber och flyttat frikylaledningar. 

Snart kommer Stadsrum att påbörja den så 
kallade "tungrivningen" av det gamla McDo-
naldshuset - då ska hela byggnaden rivas 
i olika etapper. Det kommer att pågå under 
juni och juli månad. 

I juli kommer Stadsrum att lägga spont 
i marken, mot Kringlanhuset. Innan dess 
kommer man också provpåla i marken. 
Båda arbetena innebär en del bullrande 
ljud. 

Läs mer: www.sodertalje.se/tellus


