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Planering och 

genomförande av 

Sjöfartsverkets 

farledsprojekt

Maritima konstruktioner, Gävle 170607

Johan Axiö 

Sjöfartsverket/Trafikverket

Vem gör vad?

• Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för alla 

trafikslag samt för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och 

järnvägar. (Trafikverket ansvarar även för genomförande av kunskapsprov och körprov för körkort och taxiförarlegitimation 

och kunskapsprov för yrkeskunnande för trafiktillstånd och yrkesförarkompetens. Trafikverket arbetar för en grundläggande 

tillgänglighet i den interregionala kollektiva persontrafiken genom bland annat upphandling av trafik.)

• Sjöfartsverket ansvarar för säkerhet och framkomlighet till sjöss samt för 

byggande, drift och underhåll av sjöfartens infrastruktur.

• Transportstyrelsen utformar regler och kontrollerar hur de efterlevs, ger tillstånd 

(körkort och certifikat), registrerar ägarbyten och sköter trängselskatt och 

fordonsskatt.

• Trafikanalys granskar beslutsunderlag, utvärderar åtgärder och ansvarar för 

statistik.

• LFV bedriver flygledning för civilt och militärt flyg i Sverige samt ansvarar för 

säkerheten i och utvecklingen av svenskt luftrum.

• VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende 

forskningsinstitut vars uppgift är att bedriva samhällsmotiverad tillämpad forskning 

och utredning kring infrastruktur, trafik och transporter.

Inriktningsplanering           
Infra prop.        

2016

Åtgärdsplanering 
2017

Nationell plan 
2018-2029     

Beslut våren 2018

Åtgärdsvals-

studie

Farleds-
utredning/ 
Tillstånds-
ansökan

Förberedelse 
för byggstart

Genom-
förande

Sjöfartsverkets farledsprojekt

• Initieras, bereds och genomförs av Sjöfartsverket i samverkan med Trafikverket.

TrV beslut om 

ÅVS

TrV/NP beslut om 

byggstart  

TrV beslut 

farledsutredning

Åtgärdsvals-

studie

Farledsutredning/ 
Tillståndsansökan

Trafikverket beslutar 

om 

Åtgärdsvalsstudie

Trafikverket 

beslutar om en  

farledsutredning

Anmälan  om 
kapacitetsbrist i 

farleden från 
hamn eller 

industri 

Synpunkter på 
säkerhetsbrister 

externt

Översyn av 
transportkedjan 

till en viss 
destination/

region

Synpunkter på  
säkerhetsbrister 

internt

Farledsanalys –
Brister i säkerhet 

och säkerhets-
marginaler

Uppdrag: Tillvarata sjöfartens potential i 
den trafikslagsövergripande 

långtidsplaneringen

Enligt Samverkansmodellen skall samråd alltid ske 

mellan Trafikverket och Sjöfartsverket före kontakt tas 

med berörd hamn eller samverkanspartner.

Bakgrund

• Olika finansieringsformer för investeringar i 
infrastruktur

• Bildandet av Trafikverket  => 
trafikslagsövergripande helhetssyn

• Ökande fartygsstorlekar ger ökat 
investeringsbehov
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Allmänna förutsättningar

Generellt gäller att ansvarsfördelningen nedan avser 
huvudansvar. Många av aktiviteterna sker med medverkan från 
båda parter

Fyrstegsprincipen ska generellt tillämpas när föreslagna 
åtgärder värderas.

ÅVS

Sjöfartsverket

• Analys av transportbehovet

• Bedömning av optimal 
dimensionerande fartygsstorlek 
och fartygstyp

• Identifiera samverkanspartners för 
utredning och ev genomförande

• Framtagande av preliminär 
farledsdragning och utmärkning

• Preliminär kostnadsuppskattning 
(GKI) av föreslagna åtgärder och 
farledsutredning

Trafikverket

• Analys av transportbehovet

• Studera transportbehovet ur ett 
strategiskt perspektiv

• Alternativa trafikslag/ 
transportvägar

• SEA/SEB

• Identifiera samverkanspartners för 
finansiering

• Lägga fram projektet till ÅP/NP

Farledsutredning
Namngivna projekt skall finnas i NP före Farledsutredning startar

Sjöfartsverket

• Simulering av optimal 
fartygsstorlek utifrån i ÅVS 
identifierat transportbehov

• Utföra sjömätning och geoteknisk 
undersökning

• Upprätta en farledsdesign med 
tillhörande utmärkning

• Upprätta MKB och 
tillståndsansökan

• Projektering och kalkylering

• Ta fram genomförandeavtal

Trafikverket

• Genomföra Samhällsekonomisk 
analys/Samlad effektbedömning

• Ta fram finansierings- och tidplan

• Åtgärdsbehov i anlutande 
landinfrastruktur

• Ev EU-ansökan

Finansierade projekt, genomförandefas:

• Mälarprojektet - Entreprenadstart hösten 2016. Invigning 2019

• Klintehamn – avslutad maj 2017

Genomförande, ej finansierat

• Hargs hamn

Farledsutredning:

• Luleå – Förhandling MMD 28 nov 16. Dom överklagad 8 maj.

• Landsortsfarleden – Farledsutredning pågår 2016-2019

Åtgärdsvalstudie (ÅVS):

• Göteborgsfarleden – ÅVS avslutad 

• Vänersjöfarten – ÅVS avslutad

• Stockholmsfarlederna – (Horssten, Furusund och Sandhamn) 
ÅVS avslutad.

• Uddevalla – Klar Q2 2017

• Karlskrona – ÅVS avslutad

• Ystad – ÅVS startar hösten 2017 

• Landskrona Start ÅVS ev. 2017

• Umeå - Start av ÅVS ev. 2017-2018

Farledsåtgärder 
under beredning och genomförande Genomförda infrastrukturprojekt

Projekt SjöV medverkan Effekt Tid Kostnad

Gävle Farledsdesign, 
projektering och 
genomförande

Mer gods, större fartyg, 
färre anlöp

Klart 2014 350 
MSEK ✓

Kalix Sjömätning, 
farledsdesign, 
utmärkning

Säker farled för 
isbrytare, mer gods 

Klart 2014 10 MSEK

✓

Wallhamn Farledsdesign, 
projektledning, 
genomförande

Ökad tillgänglighet 
genom sänkta
restriktioner. Minskat 
behov av bogserbåt

Klart 2015 10 MSEK

✓

Trelleborg Farledsdesign, 
ansökan till MMD,
projektledning

Kapacitets- och 
säkerhetshöjande, ökad 
tillgänglighet

Klart 2014 45 MSEK

✓

Klintehamn Farledsdesign, 
projektledning,
farledsutmärkning

Kapacitets- och 
säkerhetshöjande 
åtgärder

2016-2017 35 MSEK

✓

Sjöfartsverkets 

infrastrukturprojekt i den 

Nationella Transportplanen
Projekt SjöV medverkan Effekt Tid Kostnad

Mälar-
projektet

Farledsutredning
Projektering
Genomförande

Kapacitets- och 
säkerhetshöjande 
åtgärder i kanal, sluss och 
Mälarfarlederna

2011-2015
2015-2016
2016-2019

Totalt
1615 MSEK

Luleå Farledsutredning
Projektering 
Genomförande

Kapacitetshöjande 
åtgärder, malm och stål

2014-2016
2017-2020

62 MSEK
1600 MSEK 
(+hamnen 
1500)

Landsort Farledsutredning
Projektering
Genomförande

Kapacitets- och 
säkerhetshöjande 
åtgärder

2015-2020 35 MSEK
150 MSEK

Hargs 
hamn

Simulering, 
farledsutredning, ÅVS

Kapacitet och säkerhet 2019 70 (+100 
hamnen)
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Sjöfartsverkets 

infrastrukturprojekt i den 

Nationella Transportplanen
Projekt SjöV medverkan Effekt Tid Kostnad

Vänersjö-
farten

Fördjupad 
åtgärdsvalsstudie

Underlag för 
Vänersjöfartens
framtid

2015-2016 3 miljarder

Karlskrona Åtgärdsvalsstudie/ 
Genomförande

Ökad sjösäkerhet 2016 - 18 Genomförande 
uppskattas till 45 
– 50 MSEK

Göteborg Åtgärdsvalsstudie Ökad kapacitet 
container

2016 Oklart, beroende 
på finansiering

Stockholms-
farlederna

Åtgärdsvalsstudie Klargöra Sandhamns-
och 
Furusundsledernas  
potential och funktion

2016 300-500 miljoner

Sjöfartsprojekt under beredning 

inför  ÅP/NP 2018 - 29
Projekt SjöV medverkan Effekt Tid Kostnad

Strömstad Farledsdesign, 
projektledning,
farledsutmärkning

Säkerhetshöjande 
åtgärder

2016-2018 15 MSEK

Sundsvall Åtgärdsvalsstudie 
genomförd

Säkerhetshöjande 
åtgärder i farled

2015-2016 --

Landskrona Åtgärdsvalsstudie 
???

Klargöra ansvar för 
åtgärder till allmän 
hamn och varvet

20?? --

Stenungsund Farledsdesign, 
projektledning,
farledsutmärkning

Säkerhetshöjande 
åtgärder

2016-2017 6,5 MSEK

Uddevalla-
leden

Åtgärdsvalsstudie Klargörande av 
potential och 
transportbehov

2015-2016

Kalmar ??? Åtgärdsvalsstudie
???

Ökad kapacitet 2016

Mälarprojektet

Syftet med Mälarprojektet är att 

förbättra sjösäkerheten och 

tillgängligheten i de allmänna 

farlederna genom Södertälje 

kanal till hamnarna i Västerås 

och Köping.

Syfte

• Del i en större satsning 

på förbättrad sjöfart 

från regeringen 

• Väg- och järnväg är hårt 

belastade

• Moderna fartyg

• Högre internationella 

säkerhetsnivåer

Motiv till 

Mälarprojektet

Kanalen i 

100-års perspektiv

• Teknisk standard

• Livslängd

• Stora investeringar

• Klimatförändringar
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Projektets förutsättningar

• Projekttid: Produktionstid drygt 3 år, start före sommaren 2016

• Projektkostnad: 1.450 Mkr i prisnivå 2009

• Finansiering: - Nationella planen 1.089 Mkr, 

- Medfinansiering varav Sjöfartsverket 200 Mkr

- EU-finansiering 22 Mkr 

Kanal och Sluss

• Ny sluss

• Ny slussbro

• Förstärkt kanal

• Gång- och cykelvägar/gångbroar

• Ledverk

• Väntelägen

• Erosionsskydd

Liggande plan

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Miljödomsprocess - Dom 2015-06-16

Planering, projektering 
och upphandling

Planering, 
förfrågningsunderlag  
och upphandling 

Utförande Drift

Utf. 

Kanal och sluss i Södertälje

Farled

Projektavslut 2019

Utf. 

Vad händer nu?

✓Planering och projektering

✓Spontning för portkamrarna

✓Spontning som förstärkning av kanalsidorna

✓Ledningsomläggningar

Vad görs för att mildra påverkan?

• Information och kommunikation

• Mätningar – buller, vibrationer, sättningar

• Undviker de mest bullrande momenten 

sommartid i centrala Södertälje

• Sponter vibreras ned – utom där marken ej 

tillåter

• Bullrande arbeten vardagar 07.00 – 19.00

• Naturvårdsverkets riktlinjer för bullernivåer 

gäller övriga tider

Visualisering, besöksplattform
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Visualisering, vy över slussen

Visualisering, vy över slussen

Lite allmänt om muddring! er

Hydraulisk muddring Mekanisk muddring

Hydraulisk-
/Sugmuddring

Storleken på ett sugmudderverk 

anges som storleken på lastutrymmet

Det finns små sugmudderverk, 

ca 500m3 och hela vägen upp till 

giganterna på närmare 50 000m3   

Effektiv i lösa sediment såsom lera, 

dy men fungerar också bra i sand 

och grus. 

Enskopeverk

Storleken på skopan kan varierar 

mellan ett par kubik till över 

100 m3. Största skopan som idag 

opererar rymmer 200 m3.   

Grävning med enskopeverk är att

Föredra i fastare material, morän, 

silt, eller lossgjort berg

Övriga

Södertälje_Sluss_720p_2016-04-06.mp4

