
BESLUT 1 (2) 

Datum Vår beteckning 

2022-04-29 22-01322-9 

Infrastrukturavdelningen 

Handläggare 

Mats Jäderland 

Leveransadress Telefon Organisationsnummer 

Östra Promenaden 7 0771 63 00 00 202100-0654 

Postadress E-post 

601 78 Norrköping sjofartsverket@sjofartsverket.se 

Enligt sändlista 

Avlysning av allmän farled 914 i vid Tappström 

Reviderat Beslut - tidigare beslut, 22-01322-5 från 20/4 är upphävt och ersätts av detta. 

Sjöfartsverket beslutar att den allmänna farleden 914 avlyses för all sjötrafik från 27 juni 2022 

till 3 juli 2022 mellan kl. 07:00 och kl. 19:00 

Avlysningen är partiell och gäller i omfattning och under tider enligt följande. 

Tider 

Måndag 27 juni 2022 till och med söndag 3 juli 2022, dagligen mellan kl. 07:00 och 19:00 

Område 

Området begränsas till ett c:a 160 meter långt arbetsområde i anslutning till Tappströmsbron 

(Ekerövägen) (se bilaga 1). 

Skälen för beslut 

Trafikverket är i färd med att bygga en ny bro över Tappström, och entreprenören kommer att 

arbeta med maskiner som är placerade på pråm som blockerar farleden, vilket gör att passage 

av båt ej är möjligt under tiden för detta arbete.  



BESLUT 2 (2) 

Datum Vår beteckning 

2022-04-29 22-01322-9 

 Sjöfartsverkets bedömning 

Inför nuvarande beslut om avlysning kan det konstateras att en partiell avlysning enligt 

beslutets form kommer att ha en viss påverkan på berörd sjötrafik. Sjöfartsverket bedömer det 

dock som nödvändigt att införa rubricerad avlysning för att Trafikverket ska kunna utföra det 

pågående arbetet med den nya bron över Tappström på ett så säkert och effektivt sätt som 

möjligt. 

Mot bakgrund av ovanstående finner Sjöfartsverket därför skäl att införa avlysningen av den 

allmänna farleden 914 i sju dagar mellan kl. 07:00 och 19:00, från måndag 27 juni 2022 till och 

med söndag 3 juli 2022. 

______________________________________ 

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 

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


