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Infrastrukturavdelningen
Handläggare

Mats Jäderland

Södertälje sluss, drift och underhåll

Beslut – Partiell Avlysning av allmän farled 901 vid Slussbron för fartyg och
båtar som behöver broöppning.
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 vid Slussbron, skall vara
avlyst för sjötrafik som behöver broöppning mellan kl. 11:00 och 18:00 på vardagar, från 05
september 2022 till och med 31 oktober 2022.
Tider
Vardagar (måndag-fredag) mellan kl. 11:00 och 18:00 från Måndag 5 september 2022 till och
med måndag 31 oktober 2022.
Område
Området begränsas till Slussbron, Södertälje (se bilaga 1).
Villkor för beslutet:
Då detta arbete sammanfaller med Trafikverkets arbete i Södertälje kanal så krävs en god dialog
med Trafikverkets projektledning. Det ska även beredas möjlighet till en broöppning c:a kl.
14:30 om så behövs.
Vid en incident ska bron kunna öppnas för att släppa igenom Sjöpolis, Kustbevakning, SSRS
etc., efter kontakt med Kanaloperatör: tel. 0771-63 06 55, VHF kanal 14 och 68

Sökanden ska snarast informera allmänheten via lämpliga kanaler. Det kan vara exempelvis lokal
radio, press och digital media.
Skyltar med information om avlysningen anslås på lämpliga platser, på var sida av avlyst
område.

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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Undantag
Lotsområde Södertälje har rätt att häva avlysningen vid behov.
Skälen för beslut
Sjöfartsverket kommer att utföra omfattande renoveringsarbete på slussbron. Under den tid som
arbetet pågår, måste den öppningsbara delen av bron vara i stängt läge. Passage av låg båt som ej
kräver broöppning är möjlig under tiden för detta arbete.

Sjöfartsverkets bedömning
Då Södertälje kanal och sluss redan är avlyst för fartygstrafik under den aktuella tiden, så
kommer denna nya partiella avlysning endast att medföra mindre påverkan på sjötrafiken.
Berörd trafik i detta fall är fritidsbåtar, då 4 av 7 dagliga slussningar utgår. Sjöfartsverket
bedömer det dock som nödvändigt att införa rubricerad avlysning för att det planerade
renoveringsarbetet med bron kan utföras 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 måndag 5 september 2022 till och med måndag 31 oktober 2022,
måndag – fredag mellan kl. 11:00 och 18:00

Beslut 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
Trafikverket
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

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

