Till dig som kör båt på Mälaren
April 2018

Trafikverkets byggprojekt påverkar farlederna
kring Norra Lovön, Malmviken och Kungshatt

Berget som vi sprängt ut i tunneln krossas till mindre stenar. Stenkrossen åker sen med ett transportband från tunneln till våra fartyg.

Nu är bygget av E4 Förbifart Stockholm i full gång,
från Häggvik i norr till Kungens Kurva i söder byggs
trafikplatser och tunnlar.
Av E4 Förbifart Stockholm 21 kilometer kommer
drygt 18 kilometer gå i tunnel. Över 22 miljoner ton
berg kommer att behöva transporteras från bygget av
tunnlarna. De bortsprängda och krossade bergmassorna
är en råvara som kommer att återanvändas i bygget av
E4 Förbifart Stockholm men också i andra byggprojekt
i regionen.
För att inte belasta vägnätet med tunga transporter har
projekt E4 Förbifart Stockholm byggt tre tillfälliga hamnar
för att skeppa ut bergmassorna från tunnelbygget.
Cirka hälften av bergmassorna från E4 Förbifart
Stockholms tunnlar kommer att transporteras bort
sjövägen och resten på lastbil. En båt tar nästan lika
mycket berg som 100 lastbilar.

Under hösten 2017 började vi transportera bergmassor
från vår tillfälliga hamn i Sätra.
Under våren 2018 startade även bergtransporter via de
tillfälliga hamnarna på Norra Lovön och Malmviken.
Bergmassorna transporteras från hamnarna på
Lovön till Toresta och Löten. Från hamnen i Sätra
körs bergmassorna till Slagsta. Se bifogad karta.
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Fartygen och sjömärken
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De sjömärken som kommer att sättas upp
innebär inte något minskat djup, utan det
är endast en markering för kaptenerna på
fartygen att det blir mindre än 5–6 meters
vattendjup. De tillfälliga sjömärkena
kommer även att markeras ut på sjökorten.

ȴȴ MS Ramona

Längd: 75 meter
Bredd: 11 meter
Djupgående: 2,9 meter

Edsviken
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ȴȴ MS Ronja
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Lövstafjärden

Längd: 75 meter
Bredd: 12 meter
Djupgående 3,7 meter

Brunnsviken
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ȴȴ MS Riona

Norra Lovön
Toresta

Längd: 69 meter
Bredd: 9 meter
Djupgående 4,1 meter

Lambarfjärden
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Ulvsundasjön
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ȴȴ Duncker
Södra Lovön
Löten

Längd: 34 meter
Bred 8 meter
Djupgående 2,95 meter

Riddarfjärden

Mälaren

Mörbyfjärden

Årstaviken
Malmvikssjön

Skärholmen/Sätra varv
Slagsta
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Vårbyfjärden

Kyrkfjärden
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Rödstensfjärden

Ytläge
Tillfällig hamn
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Häng med vad som händer i projektet!
Aktuell information hittar ni alltid på:
trafikverket.se/forbifartstockholm
Du kan också prenumerera på vårt nyhetsbrev som
skickas ut med e-post. Anmäl dig på vår webbplats:
trafikverket.se/forbifartstockholmnyhetsbrev

Översiktskarta
Transporter av bergmassor i
Förbifart Stockholm
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Tunnelläge

Följ oss på Instagram!
@e4forbifartstockholm

Trafikverkets kontaktcenter

öppet dygnet runt, telefon: 0771-921 921

trafikverket.se

