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 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 

 

 

 

 

Tillägg till gällande beslut (dnr 21-04015-8) från 29 mars 2022 gällande 

avlysning av allmän farled 901 i Södertälje kanal och sluss. 

Beslut 

Sjöfartsverket beslutar att den gällande avlysningen av den allmänna farleden 901 i delar av 

Södertälje kanal och sluss, kompletteras med följande tillägg gällande storlek på fartyg som 

omfattas av avlysningen. 

 

För passage genom slusskammaren, omfattas nu samtliga farkoster med en största längd av minst 

24,0 meter av avlysningen.  

 

Beslutet gäller från den 1 november 2022 och tillsvidare, dock längst till den 31 december 2023. 

 

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

 

Tider 

Helgfri vardag mellan kl. 11:00 och 19:00 

 

Område 

Området begränsas till slusskammaren samt tillhörande ledverk på bägge sidor av 

slusskammaren (se bilaga 1). 

 

 

Undantag 

Undantag från beslutet kan ges av chefen för lotsområde Södertälje. 



 

BESLUT 2 (3) 

Datum Vår beteckning 

2022-10-26 21-04015-10 

    

 

Utryckningsbåtar (Kustbevakning, Polis, Sjöräddning etc.) kan med kort varsel behöva passera 

arbetsområdet. 

 

Skälen för beslut 

Trafikverkets Mälarprojekt har nu nått slusskammaren vilket innebär att en del av 

slusskammaren är att anse som en del av entreprenörens arbetsområde. Det utökade 

arbetsområdet sträcker sig 8 meter ut från befintlig östra slusskammarvägg i hela 

slusskammarens längd. Denna minskning av slusskammaren medför att endast båtar under 24,0 

meters längd kan passera genom slussen under avlyst tid (vardagar 11:00 – 19:00). Arbetena i 

kanalen är enligt miljödom begränsade till att utföras dagtid.  

 

 

 

 

 Sjöfartsverkets bedömning 
Alla former av avlysning kommer att innebära en viss påverkan på sjötrafiken. Sjöfartsverket 

bedömer att denna förändring av tillåten båtstorlek som kan passera genom slussen under avlyst 

tid är nödvändig för att kunna slutföra det pågående kapacitetshöjande arbetet i Södertälje kanal 

och sluss på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt. 

 

Mot bakgrund av ovanstående finner Sjöfartsverket därför skäl att ändra storleken på de fartyg 

som omfattas av avlysningen av den allmänna farleden 901 i delar av Södertälje kanal och sluss 

att gälla för alla båtar/fartyg med en största längd av minst 24,0 meter. 

 

__________________________ 

Beslut i detta ärende har fattats av direktören för infrastrukturavdelningen, Joel Smith. 

I handläggningen har deltagit chefen för maritim samverkan och utveckling Johan Wahlström 

samt infrastruktursamordnare Mats Jäderland, den sistnämnde föredragande. 

 

 

 

Joel Smith 

Direktör Infrastrukturavdelningen 

Stf Generaldirektör 
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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 


