
Den 27 november utfördes en 
slutbesiktning utav Kommu-
nens anläggningar i Igelsta 
strand. 
Under de kommande två veckorna
kommer mindre besiktningsanmärk-
ningar att åtgärdas. Sedan är Kommu-
nen och Skanska klara med sanering-
en och utbyggnaden av kommunens 
anläggningar,  såsom gator, belysning, 
parkmark och ledningar.
När våren kommer och det har börjat
grönska i maj månad kommer vi att
fira det med en invigning i nya Kor-
puddsparken!

Slutbesiktning av kommunens anläggningar

Igelsta strand 9-2019
Ett nyhetsbrev om utvecklingen av Igelsta strand • Södertälje kommun

Invigning av Korppuddspar-
ken planeras till  maj 2020.

2016/2017: projektering 
startar och ritningar tas fram 

för infrastruktur och park

2018/2019: Arbete med sanering 
och massa hantering. Kommunen 

bygger infrastruktur och park

Våren 2016: 
kompletterande 
provtagningar

2019: JM börjar bygga
bostäder. Första inflyttning 

beräknas till 2021
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  VILL DU VETA MER?
Om du har frågor om det planerade 
arbetet – hör av dig till oss.

Byggnationen av Kanalhusen startar

Bodar och markarbeten
Sedan november har JM en byg-
getablering med bodar för byggets 
platsledning samt en visningsbod vid 
vändplanen mot kanalen på Kor-
puddsvägen. 
Första visning i visningsboden var sön-
dagen den 17 november och visningar-
na framöver kommer normalt vara på 
vardagskvällar eller helger. När JM har 
visning kommer viss trafik förekomma 
på Korpuddsvägen från besökare som 
parkerar inne på JMs område. All tyng-
re byggtrafik och leveranser kommer 
att hänvisas till byggarbetsplatsen via 
Sågverksvägen.  
JM har under november också påbör-
jat markarbeten för kvarteret Kanal-
husen och kommer inom kort påbörja 
nästa moment i förberedelserna för att 
börja bygga de fyra husen.

Pålning påbörjas i 
december
Under december kommer JM påbörja 
pålning för kvarteret Kanalhusen, ett 
nödvändigt moment för att husen ska 
kunna byggas. 
Pålarna förstärker marken och överför 
last från ovanliggande konstruk-
tion förbi lösa jordlager ned till mer 
bärkraftiga jordar eller berg. Pålarna 
består av stål som slås ned i marken 
med en pålkran för att sedan fyllas 
med betong. 
Det ljud som uppkommer genom pål-
ning ligger inom föreskrivna krav och 
följer naturvårdverkets riktlinjer. 
JMs arbeten med pålning kommer en-
dast pågå på vardagar och kommer 
inte att starta innan kl. 07:00 och pågår 
som längst fram till kl. 19.00. Pålningen 
är planerad att påbörjas under v.49 
och fortsätter under kvartal 1 2020.

Visionsbild på de fyra Kanalhusen som planeras stå klara 2021. 


