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Ert datum

Er beteckning

Enheten för Maritim Samverkan och Utveckling
Handläggare, direkttelefon

Anneli Borg, 010-478 57 87

Beslut om avlysning av den allmänna farleden 530 i delen under Skurubron,
Stockholms kommun den 1:a – 3:e mars 2022, mellan klockan 07:00 och
19:00.
Beslut
Sjöfartsverket beslutar med stöd av lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av
allmän farled och allmän hamn, att den allmänna farleden 530, i delen under Skurubron enligt
position och kartutdrag nedan, skall vara avlyst för sjötrafik den 1:a - 3:e mars 2022 mellan
klockan 07:00 och 19:00.
Skurubron N 59˚ 18,780´ E 018˚ 13,287´
Avlyst område: 100 meter söder om bron samt 50 meter norr om bron.
Se bifogat sjökortsutdrag.



Villkor för beslutet:
Avlysningens ikraftträdande ska så fort det är möjligt bekräftas och meddelas till Sjöfartsverket,
lotsområde Stockholm, stockholm@sjofartsverket.se samt till Ufs-redaktionen,
ufs@sjofartsverket.se för vidarebefordrande av information till sjöfarten. Informationen ska
innehålla uppgifter om arbetets omfattning, tidplan, eventuella andra uppgifter av betydelse för
sjötrafiken, samt kontaktuppgifter till arbetsledningen. När arbetet är avslutat ska detta meddelas.



Riktad information skall snarast delges berörda rederier, båtklubbar, och andra eventuella
intressenter som berörs av avlysningen.



Det åläggs sökanden att snarast informera allmänheten via exempelvis lokal radio, press och
digital media.



Skyltar med information om arbetet anslås snarast på lämpliga platser, på var sida av avlyst
område.



En bemannad och väl utmärkt bevakningsbåt ska läggas på var sida av avlysningen, utrustad med
VHF, kanal 16 och 73, flagga, ljud och ljus för att hindra att båtar av misstag kommer in i det
avlysta området.



Ansvarig arbetsplatsledning ska vid eventuell oförutsedd händelse såsom exempelvis hinder i
farleden, incident eller olycka; kontakta VTS Stockholm:

Leveransadress

Telefon

Organisationsnummer

AF Pontins väg 6

0771 63 00 00

202100-065401

Postadress

E-post

115 21 Stockholm

sjofartsverket@sjofartsverket.se
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VTS Stockholm
VHF kanal 73
0771-63 06 65
vtsec@sjofartsverket.se
Beslutet ska förenas med riskreducerande åtgärder ej begränsade till de villkorade åtgärderna.

Redogörelse för ärendet
Itinera S.p.A har inkommit men en ansökan om avlysning av farled 530, delen under Skurubron
med anledning av Trafikverket bygger en ny bro över Skurusundet i Nacka kommun, söder om
de befintliga broarna på väg 222. Då bron ska lanseras över farleden finns risk för fallande
material och därför behöver farleden av säkerhetsskäl avlysas från sjötrafik.
Sökanden har samrått med rederier som trafikerar området och har med en kommunikationsplan
i samverkan med Trafikverket åtagit sig att informera andra berörda intressenter.

Motivering till beslut
Sjöfartsverket bedömer att det är nödvändigt att avlysa farleden enligt ansökan, då lansering av
den nya Skurubron är nödvändig. Tiden för varje avlysning är begränsad till ett dygn vid tre
separata tillfällen och är förlagd under lågsäsong för skärgårdstrafik och fritidsbåtstrafik och
bedöms därmed ha begränsad påverkan på sjötrafiken.

___________________

I handläggningen av detta ärende, som beslutats av enhetschefen på Infrastrukturavdelningen
Johan Wahlström, har lotsområdeschef Stockholm, Per Stenhammar och infrastruktursamordnare
Anneli Borg deltagit. Den sistnämnde föredragande.

Johan Wahlström
Anneli Borg
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AVLYST OMRÅDE:

Hur man överklagar
Om ni vill överklaga Sjöfartsverkets beslut ska ni göra det genom att skiva till regeringen. Överklagandet
ska dock skickas eller lämnas till Sjöfartsverket. Överklagandet ska innehålla uppgifter om klagandes
namn, adress och telefonnummer, vilket beslut som överklagas, den ändring som yrkas, varför avgörandet
ska ändras samt de bevis som åberopas och vad dessa avser att styrka. Överklagandet ska ha inkommit till
Sjöfartsverket senast inom tre veckor efter att ni fick del av beslutet.

