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Till: 
Sjöfartsverket    
  
 
 
 
 
 
Sjöfartsverket har inkommit till oss med förslag på avlysningar av farleden 
under Danviksbroarna. Saltsjön-Mälarens båtförbund; Mälarens Båtförbund 
och Svenska Båtunionen har gått igenom förslagen och presenterar här våra 
synpunkter: 
 
Partiell avlysning med begränsad farledsbredd 17 m  
2023-07-31 kl. 00.00 – 2023-09-03 kl. 24.00  Ingen åsikt 
 
Partiell avlysning med ej öppningsbar bro, segelfri höjd 10,8 m och 
begränsad farledsbredd 17 m  
2023-09-04 kl. 00.00 – 2023-11-05 kl. 24.00  
Detta är fritidsbåtarnas upptagningssäsong och förslaget innebär att 
uppskattningsvis 2000 segelbåtar över 36 fot måste segla 100 n.m. runt och 
gå in via Södertälje för att nå sin vinteruppläggningsplats i Mälaren. 
Tillgången på mastkranar som klarar master på över 10 meter är mycket 
begränsad och kostnaden med avmastning med hjälp av kranbil är mycket 
hög. Vi föreslår att projektet flyttas fram en månad för att inte hindra fri infart 
för fritidsbåtar till Mälaren under upptagningsveckorna. 
  
Avlysning  
2023-11-06 kl. 00.00 – 2023-11-17 kl. 24.00   Ingen åsikt. 
 
Avlysning 
2026-04-17 till 2026-04-30 
Detta är mitt i sjösättningsperioden och en total avstängning riskerar att 
stänga in flera tusen fritidsbåtar i Mälaren utan alternativa hamnplatser. Här 
föreslår vi att avstängningen flyttas fram en månad så att den inte kolliderar 
med sjösättningssäsongen och fri utfart för fritidsbåtar från Mälaren. 
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Våra förslag: 
Partiell avlysning med ej öppningsbar bro, segelfri höjd 10,8 m och 
begränsad  
farledsbredd 17 m  
2023-09-04 kl. 00.00 – 2023-11-05 kl. 24.00: 
Att projektet flyttas fram en månad för att inte hindra fri infart för fritidsbåtar 
till Mälaren under upptagningsveckorna. 
 
Avlysning 
2026-04-17 till 2026-04-30 :   
Att avstängningen flyttas fram en månad så att den inte kolliderar med 
sjösättningssäsongen och fri utfart för fritidsbåtar från Mälaren. 
 
 
Stockholm dag som ovan 
 
 
 
 
Hans Johansson    Christer Eriksson 
ordförande Saltsjön-Mälarens Båtförbund  ordförande Svenska Båtunionen 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Svenska Båtunionen Svenska Båtunionen organiserar drygt 900 av de 1 000 
båtklubbar som beräknas finnas i landet. Svenska Båtunionen representerar i 
nuläget över 180 000 enskilda båtklubbsmedlemmar. Det gör SBU till en av 

världens största båtorganisationer.  
 
 

Saltsjön-Mälarens Båtförbund (SMBF) är en sammanslutning av över 250 
båtklubbar med nästan 47 000 medlemmar inom Stockholms och Uppsala län. 
SMBF är det största av 27 regionala förbund inom Svenska Båtunionen (SBU).  
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