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Statsbidrag till investeringar för att utöka förmågan att tappa av
Mälaren vid höga vattenstånd. Anmälan av remissyttrande.
FÖRSLAG TILL BESLUT

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner anmälan av i utlåtandet redovisade
remissyttrande om statsbidrag till investeringar för att utöka förmågan att
tappa av Mälaren vid höga vattenstånd.

Olle Zetterberg

Göran Gahm

UTLÅTANDE

Under senare år har riskerna för översvämningar utmed sjöar och större
vattendrag uppmärksammats på flera sätt. Genom statliga initiativ
genomförs bl.a. en översiktlig kartering av översvämningskänsliga områden
i landet. Karteringen för Mälaren och dess tillflöden har lett till slutsatsen
att kapaciteten att tappa av vatten måste utökas avsevärt.
I en arbetsgrupp under ledning av länsstyrelsens räddnings- och säkerhetsavdelning har kontoret och Stockholms Hamn medverkat till att identifiera
var och på vilket sätt detta skulle kunna åstadkommas. En utökning ligger
närmast till hands vid en upprustning av slussen i Södertälje kanal, i
Söderström vid omdaningen av Slussenområdet och möjligen även vid
Hammarbyslussen.
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Landshövdingarna i de fem Mälardalslänen har genom landshövding Mats
Hellström, Stockholm till berörda departement framfört önskemål om att
statsbidrag skall utgå för de investeringar som erfordras på de nämnda
platserna för att utöka förmågan att tappa av Mälaren, bilaga 1.
Regeringskansliet har för yttrande senast den 1 oktober 2003 remitterat
”landshövdingebrevet” till Stockholms stad/Gatu- och fastighetskontoret
och till Stockholms Hamn AB, bilaga 2.
Kontoret har i samarbete med bolaget besvarat remissen, bilaga 3.
Av remissvaret framgår
? att företrädare för staden medverkat i såväl Mälardalens
översvämningsgrupp som
? den arbetsgrupp som ägnat sig åt frågorna kring hur utsläppskapaciteten
ska kunna ökas, samt
? att staden till fullo står bakom det som framförs i skrivelsen, vilket
innebär att statsbidrag bör utgå för stadens framtida åtgärder i
Söderström och vid Hammarbyslussen samt att ombyggnad av slussen i
Södertälje snarast genomförs på sådant sätt att avtappningskapaciteten
förbättras.
Kontoret föreslår att nämnden godkänner denna anmälan.
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