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Ny farled till Södertälje planeras

Södertälje hamn ökar i attraktivitet när olje-
hamnarna i Stockholm ska stängas. Samtidigt 
projekteras en ny farled mellan Landsort och 
Södertälje. Ökad kapacitet och högre säkerhet 
är argument bakom förslaget, som är en kom-
plex satsning med många hänsynstaganden. 
Juridisk prövning kommer att ske i två steg: 
dels av regeringen och dels av Mark- och miljö-
domstolen. 

I slutet av 1970-talet grundstötte tankfartyget Tsesis 
strax syd om Fifång, vilket orsakade stora skador på den 
känsliga miljön i området. Detta ledde så småningom 

fram till att Trafikverket gav i uppdrag till Sjöfartsverket att 
presentera åtgärder för att höja sjösäkerhet och kapacitet i 
farleden Landsort-Södertälje. 

Bättre säkerhet mer österut
Ungefär samtidigt kom flera prognoser som tydde på ökat 
behov av godshantering i Södertälje och Mälarhamnarna. 
I början av 2016 tillstyrkte Mark- och miljödomstolen en 

ansökan från Södertälje hamn om ökad bränslehantering. 
Med full kapacitet om fyra cisterner i Södertälje bränsle-
hamn blir den totala lagringsvolymen cirka 160 tusen ku-
bikmeter. Den största delen utgörs av biobränsle.

Sjöfartsverkets utredningar visar att bäst resultat med 
minst påverkan på naturen nås om nuvarande farled flyt-
tas österut till naturligt djupare vatten. Med förslaget höjs 
sjösäkerheten genom att farleden breddas. Dessutom in-
vesteras i ungefär 15 nya fyrar, 10 nya belysta kummel 
samt kantmarkeringar vid grund och strandkanter. Förut-
sättningen för projektet är att det kommer med i den na-
tionella planen för transportinfrastruktur som regeringen 
beslutar om 2018.

En omfattande process
För att bygga en ny farled krävs tillåtlighet av regeringen. 
Denna grundas på en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, 
för den nya farleden som ska godkännas av länsstyrelsen 
innan regeringen fattar beslut med eventuella villkor. När 
processen för inrättande väl är klar kommer ansökan om 
vattenverksamhet med ny MKB att handläggas av Mark- 

✒ Agne Hörnestig, Sjöfartsverket

FaKTa
 Den nya farleden
•	 Breddad	farled	så	att	fartygen	kan	mötas	nästan	överallt.	
•	 Maxdjupgående	ökar	från	9	till	planerade	11,5	meter.	
•	 Maxlasten	ökar	från	14	till	cirka	50	tusen	ton.	
•	 Fartygslängd	i	dag:	160	meter	i	dagsljus,	200	meter	med	vissa	restriktioner.	

Med förslaget: cirka 220 meter, inga mörkerrestriktioner, trafik dygnet runt.
•	 Preliminär	byggstart	respektive	färdigställande:	2020/2021.
•	 Preliminär	kostnad:	cirka	260	miljoner	kronor	i	2015	års	penningvärde.	 Fyrar av denna typ kommer att 

byggas vid landsortsfarleden. 
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och miljödomstolen som prövar tillstånd och villkor för 
muddring, fyrbyggen i vatten och liknande.

– Vi befinner oss i slutfasen av förberedelsearbetet och 
kommer sedan att skicka in handlingarna till länsstyrelsen, 
säger Mattias Bååth, MKB-ansvarig hos företaget Ramböll 
som jobbar på uppdrag av Sjöfartsverket.

Fördjupade miljöstudier
Regeringen tar ställning till om farleden kan få flyttas 
utifrån ett allmänt perspektiv. Därför fokuserar MKB:n 
främst på konsekvenser i driftskedet av den nya farleden. 
Det innebär bland annat fördjupade studier inom områden 
som buller, svall, erosion och påverkan på det marina livet. 

Ett antal fördjupade studier har gjorts för att öka kun-
skapen om området. Marina inventeringar av bottendjur, 
vegetation och fisk har genomförts. Underlaget används 
vid utformningen av farleden och för miljökonsekvensbe-
skrivning. Inventeringarna kan också användas som refe-
rensmaterial i kontrollprogram för att jämföra situationen 
före och efter genomförande. 

En översiktlig fågelinventering har genomförts och 
kommer att fördjupas under kommande år. Inför kom-
mande tillståndsprövning har sediment provtagits för att 
klargöra föroreningsgraden, och resultaten utgör underlag 
för beslut om hantering. Ungefär 1,5 miljoner kubikmeter 
måste muddras.

Flera samråd har hållits
I det aktuella området finns ett flertal Natura 2000-områ-
den och naturreservat som Askö och Fifång, liksom många 
permanent- och fritidsboenden. Dessa intressen och 
många andra hanteras i MKB:n som upprättas för den nya 
farleden. Flera samråd genomförs också med myndigheter, 
föreningar och allmänhet för att alla ska kunna framföra 
sina åsikter.

– De nya fartygen kommer att gå med låg hastighet i de 
känsliga delarna och genererar därför inga stora svallvågor, 
säger Christin Eriksson på DHI Sverige. Hon jobbar som 
konsult med frågor som rör sedimentmodellering och ero-
sion i farledsprojektet på uppdrag av Ramböll.

– Modelleringar visar att dagens naturliga påverkan av 
vindvågor ofta är av samma storleksordning eller större än 
vad de planerade större fartygen väntas skapa längs den fö-
reslagna östra leden, fortsätter hon.

Konsekvenserna av förslaget till ny farledssträckning 
jämförs med ett så kallat nollalternativ, det vill säga där be-
fintlig farled finns kvar med kända störningar och risker. 
En viktig del i det sammanhanget är den tidigare riskanalys 
som gjorts av farledens nuvarande säkerhet.

– Anlöpen med större fartyg ger minskad bränsleför-
brukning per transporterat ton och utgör därför en miljö-
vinst. Färre fartyg i farleden minskar också trängseln och 
säkerheten höjs, summerar Bertil Skoog, projektledare för 
Landsortsfarleden.
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provkör den nya farleden  
https://vimeo.com/185648131
Filmen, som visas via webbadressen ovan, visar skalenligt 
hur ett fartyg på cirka 220x32 meter färdas längs den nya 
farleden, som är markerad i sjökortet ovan. ytan med 
blå färg i filmen håller minst det djup som krävs utan 
muddring. ytor med gul eller röd färg innanför farledens 
begränsningslinjer, kräver muddring. Resan på filmen tar 
cirka fem minuter. I verkligheten tar den cirka tre timmar.
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