
Samhällsbyggnadskontoret

YTTERLIGARE KOMPLETTERANDE provtagning i 
området inför saneringsarbetet ska påbörjas 
nu. Arbetet beräknas pågå från mitten av 
oktober till årsskiftet 2017/2018. Tillfälliga 
byggbodar kommer att sättas upp inför 
arbetet med kompletterande provtagning i 
området. Under provtagningstiden kommer 
en grävmaskin att gräva provgropar inom 
området för Igelsta strands exploatering. 

Upphandlingen av en byggledar
organisation är klar och arbetet med att 

upphandla entreprenör pågår och  
kommer att vara klar i november. Efter 
årsskiftet kan det stora saneringsarbetet 
komma igång med schaktarbete av de  
förorenade jordlagren som kommer att  
grävas upp och köras bort till deponi.  
Därefter kommer arbetet med infra
strukturen att komma igång – det vill  
säga utbyggnad av vägar och ledningar  
som el, vatten, avloppssystem, fjärr
värme och bredband. n

Kompletterande  
provtagning i området
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 BAKGRUND
Redan på 1980-talet väcktes tanken 
om att sanera Igelsta strand och 
planera för bostäder i området.  
Av olika anledningar drog arbetet 
ut på tiden, men i slutet av 2014 
vann detaljplanen laga kraft. JM  
är exploatör och planerar att bygga 
omkring 500 bostäder, både radhus 
och flerbostadshus. 

Flera verksamheter har funnits  
på plats och förorenat marken. 
Innan byggstart ska området 
saneras till under gränsvärdet för 
förorenad mark.

2016/2017: projektering  
startar och ritningar tas fram 

för infrastruktur och park

2017/2018: sanering och massa-
hantering startar. Kommunen  
bygger vägar och parkområdet

VÅREN 2016:  
kompletterande 
provtagningar

2018: JM börjar bygga bostäder. 
Inflyttning beräknas ske med 

början under 2020

TALESPERSON, SANERING:  
Mikael Pyyny  
Projektledare  
010-722 97 58  
mikael.pyyny@wsp.com

TALESPERSON JM:  
Jacob Thorén 
Projektledare  
08-782 285 91  
jacob.thoren@jm.se 

TALESPERSONER, EXPLOATERING:  
Ingegerd Ask  
Exploateringsingenjör  
08-523 043 91  
ingegerd.ask@sodertalje.se 

Petra Hellsing  
Projektledare, anläggning  
08-523 068 49 
petra.hellsing@sodertalje.se

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

Tillfälliga byggbodar

Provtagningsområde


