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22-02038-19

Infrastrukturavdelningen
Handläggare

Mats Jäderland

Nyab Mälardalen
Attn. Daniel Hickey
daniel@dhmarkkonsult.se

Beslut - Avlysning av allmän farled 901 i Södertälje kanal och sluss från 8 juli
2022 kl. 07:00 till och med 10 juli 2022 kl. 19:00

Sjöfartsverket beslutar med stöd av lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av
allmän farled och allmän hamn, att den allmänna farleden 901, i delen Södertälje kanal och sluss,
enligt bilaga 1., skall vara avlyst för all sjötrafik från 8 juli 2022 kl. 07:00 till och med 10 juli
2022 kl. 19:00
Bakgrund
Telge nät ska byta ut VA-ledningar som går tvärs över Södertälje kanal. Dessa VA-ledningar
korsar Södertälje kanal, söder om slussen. För att de nya ledningarna ska kunna förläggas på ett
säkert sätt, måste de nya ledningarna grävas ner i botten. Arbetet innebär bl.a.
schaktning/muddring, svetsning av ledningar i kanalen, justering av ledningsbädd,
fyllnad/sänkning av ledningar, inmätning av ledningar samt återfyllnad.
För att säkerställa att arbetet kan utföras så säkert och effektivt som möjligt så behöver farleden
avlysas för all båt- och fartygstrafik under 2,5 dagar (60 tim).
Tider
Fredag 8 juli 2022 kl. 07:00 till och med söndag 10 juli 2022 kl. 19:00
Område
Området begränsas till södra delen av Maren (se bilaga 1).
Undantag
Under avlysningen kommer det att finnas begränsade möjligheter för fritidsbåtar att passera
arbetsområdet, men för skepp (24 meters längd eller längre) räknas farleden som totalavlyst
under hela perioden.

Leveransadress

Telefon

Organisationsnummer

Östra Promenaden 7

0771 63 00 00

202100-0654

Postadress

E-post

601 78 Norrköping

sjofartsverket@sjofartsverket.se
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Följande tider kommer båtar (under 24 meters längd) att kunna passera arbetsområdet:
Fredag 8 juli från kl. 20:00 till lördag 9 juli kl. 06:30
Lördag 9 juli mellan kl. 11:00-13:00, samt från kl. 20:00 till söndag 10 juli kl. 06:30
Söndag 10 juli, båtar kommer att kunna släppas igenom under arbetets gång när
omständigheterna så medger.
All passage av båtar förbi arbetsområdet får endast ske enligt anvisning av entreprenörens arbetsoch informationsbåtar.
Under arbetets gång kommer dykare att arbeta i området, och dykarnas säkerhet får aldrig
äventyras. Därför kommer arbetsbåtar att finnas på plats för att informera och vid behov dirigera
fritidsbåtar för att säkerställa att erforderliga säkerhetsmarginaler bibehålls. Det är av yttersta
vikt att information/anvisningar från dessa arbetsbåtar efterföljs.
För information om slussning, broöppningar etc i Södertälje kanal hänvisas till Sjöfartsverkets
hemsida: Kanaler, slussar och broar (sjofartsverket.se)

Villkor för beslutet:
Avlysningens ikraftträdande ska så fort som möjligt meddelas sökanden till Lotsområde
Södertälje (sodertalje@sjofartsverket.se), Ufs-redaktionen (ufs@sjofartsverket.se) och VTS
Södertälje (vtsec@sjofartsverket.se) för vidarebefordrande av information till sjöfarten.
Informationen ska innehålla uppgifter om anledningen till avlysningen, tidplan samt
kontaktuppgifter till sökanden.
Sökanden ska snarast informera berörda intressenter av avlysningen. Det kan ex. vara berörda
rederier, båtklubbar, och andra eventuella berörda.
Sökanden ska snarast informera allmänheten via lämpliga kanaler. Det kan vara exempelvis lokal
radio, press och digital media.
Eventuella arbetsbåtar/pråmar eller andra installationer ska vara belysta med fast vitt ljus för att
synas under dygnets alla timmar. Belysningen ska vara utformad så att den inte bländar
sjötrafiken.
Det avlysta området ska märkas ut med markeringsbojar i syfte att varna övriga sjöfarare att
vattenområdet är avstängt.
 Bojarna ska vara av gult fluorescerande material.
 Bojarna får endast vara utplacerade under tiden för avlysningen.
Etableringstillstånd för SSA söks på Transportstyrelsens webbplats.
Skyltar med information om avlysningen anslås på lämpliga platser, på var sida av avlyst
område.
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Vid en ev. oförutsedd händelse ska sökanden kontakta VTS Södertälje:
VTS Södertälje
VHF kanal 68
0771-63 06 75
vtsec@sjofartsverket.se

Sjöfartsverkets bedömning
Inför nuvarande beslut om avlysning har ärendet skickats på remiss till myndigheter,
näringslivsrepresentanter och fritidsbåtssektorn. Remissen innehöll två alternativ till avlysning:
ett alternativ avsåg avlysning över en helg och det andra alternativet avsåg en avlysning på
vardagar. Av de remissvar som har inkommit har Sjöfartsverket gjort bedömningen att en
avlysning på en helg är det som ger minst negativa effekter för sjöfartsnäringen.
Sjöfartsverket bedömer det dock som nödvändigt att införa rubricerad avlysning för att Telge
Näts ledningsomläggning ska kunna genomföras på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt.
Mot bakgrund av ovanstående finner Sjöfartsverket därför skäl att införa avlysningen av den
allmänna farleden 901 från fredag 8 juli 2022 kl. 07:00 till och med söndag 10 juli 2022 kl.
19:00 med de undantag för båtar som beskrivits.

____________________________

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen för maritim samverkan och utveckling, Johan
Wahlström. I handläggningen har deltagit infrastruktursamordnare Mats Jäderland. Den
sistnämnde föredragande.

Johan Wahlström
Enhetschef, Maritim Samverkan och Utveckling
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Kopia externt:
Transportstyrelsen
Kustbevakningen
Sjöpolisen
Sjöräddningssällskapet
Mälarens Båtförbund
Saltsjö-Mälarens Båtförbund
Mälaröarnas Båtvarv AB
Svenska Kryssarklubben
Handelskammaren, Mälardalen
Telge Nät
Mälarhamnar
Mälarenergi
Rederi Mälarstaden
Arboga Rederierna
Trafikverket Färjerederiet
Trafikverket
Yara
Nordkalk
Cementa
Thor Shipping
Mälaragent
Loxia Group
Stockholm Exergi, Hässelby
Gyproc Bålsta/Saint Gobain
Swedagency
GAC (Ivar Lundh)
TSA Agency
Citadel Shipping
Cemex
Dalarö Shipping
Västerås Stad
Köpings kommun
OK/Q8
EFO
Jönsson Novabolagen
Vald. Andersons Shipagency
Carbomax AB
Wallenius Marine
Underås Båtklubb
Viksbergs Båtklubb
Södertälje Båtklubb
Östertälje Båtklubb
Södertälje BåtSällskap
Pershagens Båtklubb
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Kopia internt Sjöfartsverket:
Lotsområde Södertälje
Lotsområde Stockholm
Ufs-redaktionen
VTS Södertälje
Sweden Traffic
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Hur man överklagar
Om ni vill överklaga Sjöfartsverkets beslut ska ni göra det genom att skriva till regeringen.
Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till Sjöfartsverket. Överklagandet ska innehålla
uppgifter om klagandes namn, adress och telefonnummer, vilket beslut som överklagas samt de
bevis som åberopas och vad dessa avser att styrka. Överklagandet ska ha kommit in till
Sjöfartsverket senast inom tre veckor efter att ni fick del av beslutet.

Bilaga
1. Karta, område för avlysning

