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Figur 1. Översikt över farlederna in till Stockholm. Källa: Sjöfartsverket 2008. 
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Sammanfattning 

I regeringens strategi för maritima näringar konstateras att svenska maritima näringar har goda 

möjligheter för tillväxt och att de kan dra nytta av den expansion som förutspås inom området. Detta 

omfattar bland annat transporter, energi och turism. Samtidigt konstateras att ökade anspråk på havs- 

och kustområden, användning av marina resurser och tillväxt inom besöksnäringen, innebär ett ökat 

tryck på hav och kust. Den utveckling som beskrivs i regeringens maritima strategi ligger till grund för 

de problem som utreds och analyseras i denna åtgärdsvalsstudie. 

Till Stockholms olika hamndelar och kajer finns tre vägar: via Sandhamnsleden, via Furusundsleden 

eller via Södertälje och Mälaren. Sandhamnsleden består i dag av flera trånga passager och en kraftig 

gir i höjd med Farfarsgrund, se figur 2. Passagen av Sandön i Sandhamnsledens yttre del är trång, med 

många fartyg och båtar i rörelse, särskilt under sommarhalvåret. Fartyg som är längre än 245 meter 

kan dessutom inte använda farleden utan behöver istället gå via Furusundsleden, vilket för fartyg som 

kommer söderifrån (eller ska söderut) innebär en betydande omväg (på cirka 50 extra distansminuter, 

motsvarande cirka 9 landmil enkel väg, således totalt cirka 100 extra distansminuter för ett fartyg att 

färdas vid varje besök i Stockholm). Fartygen har med åren blivit allt större, vilket innebär att fler 

fartyg än tidigare tvingas ta omvägen via Furusundsleden. 

 

Figur 2. Trånga passager i Sandhamnsledens yttre del, vid 

Sandön. Även innan och efter detta avsnitt finns trånga  

passager med svåra girar. 

På senare år har allt fler signaler om en ökad erosion i de känsligaste delarna av Furusundsleden 

noterats. Det gäller farledsavsnittet Vallersvik – Stavboudd (namnet på sjökort är Stabo udde men 

eftersom det korrekta geografiska namnet enligt Lantmäteriet och Trafikverket är Stavboudd kommer 

utredningen använda sig av det) där erosionskänsliga stränder är koncentrerade i jämförelse med 

farledsnätet som helhet, se figur 3. Orsakerna finns bland annat att söka i den ökade trafikfrekvensen 

av fartyg med större deplacement än tidigare. Stort deplacement innebär kraftiga vattenströmmar 

kring fartygen, särskilt om de håller hög fart. Genom åtgärder som genomförts under de senaste åren 

har de svåraste erosionsangreppen bromsats, dock har de inte eliminerats och ytterligare åtgärder 

behöver vidtas. 
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Figur 3. Särskilt erosionsdrabbat avsnitt längs Furusundsleden, Vallersvik – Stavboudd. 

Utöver Sandhamnsledens bristande kapacitet och erosionsproblemen längs Furusundsleden 

analyseras och utreds fler problem, brister och behov i åtgärdsvalsstudien, bland annat avseende miljö, 

trafiksäkerhet och turism. Syftet med åtgärdsvalsstudien är att, med hjälp av fyrstegsprincipen (se 

definition på s. 8) och metodiken för åtgärdsvalsstudier, utreda behovet av åtgärder på kort och lång 

sikt för att uppnå en hållbar situation i Stockholms farleder och längs kusten utifrån ett miljö-,  

turism-, sjösäkerhets- och transportekonomiskt perspektiv. Detta görs genom att tillsammans med 

berörda aktörer identifiera och definiera en problembild, för att därefter föreslå en eller flera 

genomförbara och effektiva åtgärder. 

Åtgärdsvalsstudien avgränsas till att omfatta all fartygstrafik som väntas gå i farlederna i framtiden 

men med ett fokus på yrkestrafiken, det vill säga passagerar- och godstrafiken. Den geografiska 

avgränsningen för åtgärdsvalsstudien omfattar ett område runt de två farlederna Furusundsleden och 

Sandhamnsleden samt den gemensamma delen från Trälhavet in till centrala Stockholm. Området 

innefattar Kapellskär och Tjärven i norr, Almagrundet öster om Sandhamn i öster och centrala 

Stockholm via Trälhavet och Oxdjupet. Åtgärdsvalsstudiens influensområde, det område som direkt 

påverkar behovet av åtgärder, inkluderar hela Stockholms skärgård och kuststräckan från Hargshamn 

i norr till Nynäshamn i söder. Dessutom ingår fastlandet i form av anslutande infrastruktur, såsom 

vägar och järnvägar. Åtgärdsvalsstudien fokuserar på att hitta lösningar på såväl kort som lång sikt. 

Med kort sikt avses år 2020 då den pågående omstruktureringen som pågår i och kring Stockholms 

hamnar då beräknas vara genomförd. Med lång sikt avses år 2040 vilket sammanfaller med 

Trafikverkets nya prognosår i den pågående nationella planeringen. 

Det övergripande målet för åtgärdsvalsstudien och därigenom de åtgärder som föreslås är att de ska 

bidra till, att år 2040, skapa en robust och långsiktigt hållbar situation för Stockholms farleder. De mål 

som har satts upp för att lösa identifierade brister och problem baseras på de transportpolitiska målen: 

funktionsmålet (tillgänglighet) och hänsynsmålet (säkerhet, miljö och hälsa). Utöver dessa har även 

mål rörande turism och samhällsekonomi satts upp. 

Arbetet med åtgärdsvalsstudien har bedrivits av en projektledningsgrupp bestående av representater 

från Trafikverket och Sjöfartsverket, med stöd av konsulter från ÅF och M4Traffic. För att berörda 

parters kunskap ska fångas upp och projektledningsgruppens arbete ska granskas har workshopar 
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hållits med representanter från bland annat berörda kommuner, rederier och Stockholms hamnar. 

Representanterna har tagit fram förslag på åtgärder utifrån den så kallade fyrstegsprincipen, vilken är 

en arbetsmetodik som innebär att på ett systematiskt sätt pröva om det finns alternativa sätt och 

åtgärder för att lösa den problembild som har identifierats. 

Föreslagna åtgärder har bedömts avseende måluppfyllelse och effekter. Analysen av föreslagna 

åtgärder visar att det inte finns någon åtgärd som enskilt klarar att uppnå åtgärdsvalsstudiens mål, 

utan kombinationer av flera åtgärder behövs för att närma sig en lösning på de problem, brister och 

behov som har identifierats. Det är heller inte möjligt att uppnå åtgärdsvalsstudiens mål med endast 

steg 1 och 2-åtgärder. För att öka farledernas kapacitet och robusthet (begränsningar i 

Sandhamnsleden), skapa förutsättningar för en fortsatt utveckling av turistnäringen och begränsa 

erosionen i Furusundsleden behöver även steg 3- och 4-åtgärder genomföras. 

Projektledningen och medverkande representanter rekommenderar följande åtgärder:  

Steg 1 

 Effekter av ändrade fartbegränsningar och införda dispenser följs upp avseende 

regelefterlevnad och erosion längs Furusundsleden 

 Införda och kommande utsläppsregler (NECA och SECA) följs upp för att på sikt eventuellt 

skärpas ytterligare 

Steg 3 

 Furusundsleden delas och fartyg kan även använda befintlig farled via östra och västra 

Saxarfjärden, se figur 4. Detta kräver samtidigt att en kortare sträcka ny farled inrättas mellan 

Sandkullens fyr och ön Långholmen. 

 

Figur 4. Delvis ny dragning av Furusundsleden. 

 Naturliga erosionsskydd anläggs längs befintliga farleder 

Steg 4 

 Ny farled, Horsstensleden, byggs och Sandhamnsledens inre del anpassas för längre fartyg, se 

figur 5. 
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Figur 5. Föreslagen sträckning av föreslagen ny farled, Horsstensleden. 

Den åtgärd som enskilt bedöms ge högst måluppfyllelse är steg 4-åtgärden ”Ny farled, Horsstensleden, 

byggs och Sandhamnsledens inre del anpassas”. 

De fem åtgärder som rekommenderas bidrar till att skapa förutsättningar för att minska erosionen i 

farlederna, i huvudsak Furusundsleden som har de största problemen. Steg 1-åtgärden ”Effekter av 

ändrade fartbegränsningar och införda dispenser följs upp avseende regelefterlevnad och erosion längs 

Furusundsleden” berör fartygstrafiken, det vill säga källan till erosionsproblemen. Steg 3-åtgärden 

”Naturliga erosionsskydd anläggs längs befintliga farleder” bromsar utvecklingen av erosion och bidrar 

till att skapa mer motståndskraftiga stränder och undervattensmiljöer. Steg 3-åtgärden 

”Furusundsleden delas och fartyg kan även använda befintlig farled via östra och västra Saxarfjärden” 

och steg 4-åtgärden Horsstensleden innebär att Furusundsleden delvis eller helt avlastas genom att 

fartygstrafiken flyttar till andra sträckor eller farleder.  

Steg 1-åtgärden rörande uppföljning av införda och kommande utsläppsregler bidrar tillsammans med 

steg 4-åtgärden Horsstensleden till att minska utsläppen av växthusgaser från fartygstrafiken. Att dra 

Furusundsleden via östra och västra Saxarfjärden innebär att fartygstrafiken i Furusundsleden får 

längre körsträckor i ena riktningen, vilket ökar utsläppen av växthusgaser. Längre körsträckor i ena 

körriktningen innebär även längre körtider som påverkar den reguljära färjetrafiken negativt och 

åtgärden bidrar negativt till målen som rör turism.  

Steg 3-åtgärden som innebär att Furusundsleden dras vid östra och västra Saxarfjärden och steg 4-

åtgärden Horsstensleden bidrar gemensamt till att skapa förutsättningar för att säkerheten i 

farlederna ska öka. Horsstensleden avlastar dels Furusundsleden och dels Sandhamnsleden, där 

särskilt utsatta trånga passager finns. 

Trafikverket och Sjöfartsverket ansvarar för samtliga åtgärder med undantag av uppföljning av 

förändrade fartbegränsningar och införda dispenser. Trafikverket och Länsstyrelsen i Stockholms län 

är ansvariga för uppföljningsarbetet och uppföljning av införda och kommande utsläppsregler och 

Transportstyrelsen har ansvaret att bevaka frågan. 
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En samhällsekonomisk analys har genomförts för två av de fem rekommenderade åtgärderna. Orsaken 

till detta är Trafikverkets krav på tillfredställande kostnadsunderlag, och då detta inte kunnat fås fram 

avseende tre åtgärder har dessa heller inte kunnat bedömas i en samhällsekonomisk analys enligt 

Trafikverkets riktlinjer. De två åtgärder som bedömts i ett samhällsekonomiskt analys och därtill 

tillhörande samlad effektbedömning (SEB) är ”Furusundsleden delas och fartyg kan även använda 

befintlig farled via östra och västra Saxarfjärden” respektive ” Horsstensleden”. 

Den samhällsekonomiska kalkylen ska idealt ta hänsyn till samtliga effekter, såväl nu som i framtiden. 

Detta är dock inte praktiskt möjligt, varför effekter behöver delas upp i prissatta respektive icke 

prissatta effekter. De prissatta effekterna som har bedömts är fartygens distansberoende kostnader, 

lotskostnader och emissionskostnader. 

De icke prissatta effekterna är huvudsakligen olika typer av miljöeffekter, som påverkan på erosionen 

längs farlederna, intrång i orörd natur kring Horssten, etcetera. 

Kalkylen har upprättats enligt de riktlinjer och rekommendationer som ges av Arbetsgruppen för 

samhällsekonomiska kalkyler (ASEK). Genom detta förfarande säkerställs att kalkylen är jämförbar 

med andra kalkyler upprättade enligt ASEK. 

Den samhällsekonomiska bedömningen resulterar i lönsamhet med en nettonuvärdekvot på 2,70. 

Detta innebär att för varje investerad krona erhålls, utöver den investerade kronan, ytterligare 2 

kronor och 70 öre tillbaka i olika nyttor. Resultatet är vidare att anse som robust då samtliga 

känslighetsanalyser indikerar lönsamhet.  

Sammantaget bedöms även de identifierade icke prissatta effekterna bidra positivt till den samlade 

bedömningen, trots att det finns tydliga negativa aspekter. En sådan är det intrång som väntas i den 

orörda natur som finns kring Horssten. Samtidigt finns det också tydliga positiva effekter som 

minskad erosion, framförallt längs Furusundsleden och ökad robusthet.  
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1 Bakgrund  

1.1 Varför behövs åtgärder? 

Till Stockholms olika hamndelar och kajer finns tre vägar: via Sandhamnsleden, via Furusundsleden 

eller via Södertälje och Mälaren. Sandhamnsleden består i dag av flera trånga passager och en kraftig 

gir i höjd med Farfarsgrund.  

Fartyg som är längre än 245 meter kan inte använda farleden utan behöver istället gå via 

Furusundsleden, vilket för fartyg som kommer söderifrån (eller ska söderut) innebär en betydande 

omväg (på cirka 50 extra distansminuter, motsvarande cirka 9 landmil enkel väg, således totalt cirka 

100 extra distansminuter för ett fartyg att färdas vid varje besök i Stockholm). Fartygen har med åren 

blivit allt större, vilket innebär att fler fartyg än tidigare tvingas ta omvägen via Furusundsleden. 

Antalet stora kryssningsfartyg har under senare år ökat väsentligt och den genomsnittliga storleken 

har från år 2007 till år 2015 ökat från 42 000 bruttoton till 70 000 bruttoton. Kryssningsfartygens 

storleksökning är en del av en global trend som drivs av ekonomiska incitament till följd av 

stordriftsfördelar. 

Signaler om en ökad erosionsaktivitet i de känsligaste delarna av Furusundsleden har noterats under 

en lång tid. Det gäller framförallt farledsavsnittet Vallersvik – Stavboudd där erosionskänsliga 

stränder är koncentrerade i jämförelse med farledsnätet som helhet. Orsakerna finns bland annat att 

söka i den ökade trafikfrekvensen av fartyg med större deplacement1 än tidigare. Stort deplacement 

innebär kraftiga vattenströmmar kring fartygen, särskilt om de håller hög fart såsom 10-12 knop vilket 

är det högsta tillåtna hastigheten. Genom åtgärder som genomförts under de senaste åren har de 

svåraste erosionsangreppen bromsats, dock har de inte eliminerats och ytterligare åtgärder behöver 

vidtas. 

I nationell plan för transportsystemet 2014 – 20252 pekar Regeringen ut att Horstensleden behöver 

utredas ytterligare. En ny farled kan förbättra kapaciteten i farlederna till och från Stockholm och 

avlasta Furusundsleden som har stora erosionsproblem. Horsstensleden är en av flera åtgärder som 

utreds och analyseras i denna åtgärdsvalsstudie. 

1.2 Arbetsprocessen 

Åtgärder längs det statliga väg- och järnvägsnätet och för sjöfarten finansieras via den nationella 

transportplanen samt via regionala länstransportplaner. Den nationella transportplanen innefattar 

investeringar i det nationella stamnätet och de regionala länstransportplanerna omfattar investeringar 

i statlig infrastruktur som inte ingår i det nationella stamnätet och åtgärder i anläggningar för vilka 

statlig medfinansiering kan beviljas till kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Förslag 

om vilka åtgärder som ska ingå i transportplanerna tas fram i Trafikverkets åtgärdsplanering. 

Åtgärdsvalsstudier är ett förberedande steg för val av åtgärder som föregår den formella fysiska 

planläggningsprocessen av vägar, järnvägar och för sjöfart. I en åtgärdsvalsstudie ska arbetet vara 

förutsättningslöst, vilket betyder att flera möjliga lösningar kritiskt ska testas för att åtgärda ett 

problem utan att vara låst vid tidigare framtagna lösningar. I arbetet har Trafikverkets 

metodbeskrivning för åtgärdsvalsstudier, Åtgärdsvalsstuder – nytt steg i planering av 

transportlösningar, Handledning 2015:171 tillämpats. Åtgärdsval genomförs som ett första 

utredningsskede för att analysera brister i transportsystemtet, formulera projektspecifika mål och 

                                                           
1 Vikten av undanträngt vatten från ett fartyg, motsvarar ett fartygs tyngd. 
2 Trafikverket 2014, Nationell plan för transportsystemet 2014-2025. 
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pröva åtgärder som kan bidra till att lösa brister och nå överenskomna mål. Resultatet från arbetet 

med åtgärdsval ligger till grund för åtgärdsplanering och fysisk planering.  

Arbetet med åtgärdsvalsstudien har initierats och drivits av Trafikverket i nära samarbete med 

Sjöfartsverket. 

Projektet har haft en styrgrupp med representanter från Trafikverket och Sjöfartsverket. 

Styrgruppen har varit aktiv vid studiens inledande och avslutande delar och har bestått av: 

 Peter Huledal, Trafikverket 

 Lisa Rehnström, Trafikverket 

 Bertil Skoog, Sjöfartsverket 

 Marielle Svan, Sjöfartsverket 

 Johan Axiö, Sjöfartsverket 

Samma parter har också utgjort projektledningsgruppen, där även konsulter har medverkat. 

Projektledningen för uppdraget har varit: 

 Lisa Rehnström, Trafikverket 

 Johan Axiö, Sjöfartsverket 

 Sara Bergendorff, ÅF 

 Joakim Swahn, M4Traffic 

Arbetet med åtgärdsvalsstudier delas in i de fyra faserna Initiera, Förstå situationen, Pröva tänkbara 

lösningar samt Forma inriktning och rekommendera åtgärder. Faserna redovisas i tabell 1. 

Tabell 1. Åtgärdsvalsstudiens fyra faser. 

 

 

 

 

Bakgrund och syfte, 

ringa in problembilden, 

identifiera aktörer med 

mera. 

Precisering av problem, 

jämförelse nuläge med 

krav, mål för lösningar. 

Pröva om föreslagna 

åtgärder bidrar till att 

uppnå målen som ska 

uppfyllas. 

Förslag till åtgärder som 

uppfyller syfte och mål.  

I fas Initiera har styrgruppen och projektledningsgruppen formats. Konsulter som ska medverka i 

arbetet har upphandlats. De deltagande parterna har kommit överens om genomförande av 

åtgärdsvalsstudien och planerat det fortsatta arbetet. 

I faserna Förstå situationen, Pröva tänkbara lösningar samt Forma inriktning och rekommendera 

åtgärder har projektledningsgruppen, ledd av Trafikverket, träffats regelbundet. Utredningsarbetet 

har i huvudsak utförts av de upphandlade konsulterna från ÅF och M4Traffic i form av en så kallad 

skrivbordsstudie, med hjälp av information från i huvudsak Trafikverket, Sjöfartsverket, Stockholms 

hamnar, Länstyrelsen samt Värmdö kommun. Tre workshopar har hållits med de aktörer som närmast 

berörs av tänkbara lösningar: 
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 Eckerölinjen/Birka (deltagit på workshop 2 och 3) 

 Fortum 

 Länsstyrelsen i Stockholms län 

 Nacka kommun (deltagit på workshop 1) 

 Norrtälje kommun 

 Stockholms stad 

 Stockholms hamnar 

 Tallink Silja 

 Trafikförvaltningen SLL (deltagit på workshop 1) 

 Trafikverket 

 Vaxholms kommun 

 Viking Line 

 Värmdö kommun (deltagit på workshop 2 och 3) 

 Österåkers kommun 

Ett par intressenter har endast deltagit genom enskilda möten: 

 Försvarsmakten 

 Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund 

De ovan utpekade intressenterna har deltagit vid workshopar och däremellan har enskilda eller 

frågespecifika möten ägt rum för att komma vidare i processen. Vissa aktörer har suttit på mycket 

kunskap i specifika frågor såsom Länsstyrelsen gällande miljöfrågor, Stockholm stad om 

landinfrastrukturen och Värmdö kommun om naturvärden kring Horssten.  

På workshoparna har aktörernas samlade kunskap fångats upp och projektledningsgruppens arbete 

har granskats. På workshop 1, 2016-06-16, har förutsättningar, behov och brister identifierats samt 

mål för åtgärder tagits fram. Mot bakgrund av resultatet från workshop 1 har aktörerna på workshop 2, 

2016-08-30, tagit fram förslag på tänkbara lösningar samt bedömt måluppfyllelse för de föreslagna 

lösningarna. Under workshop 2 förankrades och justerades även föreslagen problem- och 

målformulering. På workshop 3, 2016-10-18, har samtliga lösningar som framkom under workshop 2 

diskuterats med utgångspunkt i hur de bedöms lösa identifierade problem samt uppfylla den satta 

målbilden. De lösningar som åtgärdsvalsstudien rekommenderar (och som bedömts 

samhällsekonomiskt) presenterades och diskuterades. 

Analysen av åtgärder har grundats på den så kallade fyrstegsprincipen, se tabell 2. 

Tabell 2. Förklaring av fyrstegsprincipen. 

Steg 1 – Tänk om Det första steget handlar om att först och främst överväga åtgärder som kan 

påverka behovet av transporter och resor samt valet av transportsätt. 

Steg 2 – Optimera Det andra steget innebär att genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt 

nyttjande av den befintliga infrastrukturen. 

Steg 3 – Bygg om Vid behov genomförs det tredje steget som innebär begränsade ombyggnader och 

förändringar. 

Steg 4 – Bygg nytt Det fjärde steget genomförs om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare stegen. 

Det innebär nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder. 
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1.3 Syfte och målsättning 

Syftet med åtgärdsvalsstudien är att, med hjälp av fyrstegsprincipen och metodiken för 

åtgärdsvalsstudier, utreda behovet av åtgärder på kort och lång sikt för att uppnå en hållbar situation i 

Stockholms farleder och längs kusten utifrån ett miljö-, turism-, sjösäkerhet- och transportekonomiskt 

perspektiv. Detta görs genom att tillsammans med berörda aktörer identifiera och definiera en 

problembild, för att därefter föreslå en eller flera genomförbara och effektiva åtgärder. 

Målet med projektet är att genomföra en åtgärdsvalsstudie för Furusundsleden och Sandhamnsleden i 

Stockholms skärgård, vilken ska lösa åtgärdsvalsstudiens identifierade brister. Åtgärdsvalsstudien ska 

resultera i rekommenderade åtgärder samt beslut om fortsatt hantering för parternas framtida 

åtaganden.  

1.4 Tidigare planeringsarbete 

I början av 1980-talet genomförde Sjöfartsverket en översyn av farlederna i Stockholms skärgård. I 

arbetet med översynen kom Sjöfartsverket fram till att Sandhamnsleden till Stockholm skulle 

prioriteras för den tyngre trafiken och därmed rustas upp. Det sedan tidigare fastlagda leddjupet om 11 

meter skulle bibehållas.3 Två av de stora färjerederierna föreslog att en farled med en nordligare 

dragning än Sandhamnsleden skulle etableras. Sträckningen som förordades skulle innebära att 

Sandhamnsledens två trånga passager kunde undvikas samt att vägen för färjetrafiken till Finland 

kunde kortas. 

Det övergripande syftet med en ny farledsdragning var att öka säkerheten för fartyg, människor och 

miljö i området kring Sandhamn. Problemen i området konstateras vara: 

 Trånga passager runt Sandhamn. 

 Vissa avsnitt vid Sandhamn har mötesförbud vilket kan innebära att besvärliga situationer 

med väntan på möten uppstår. 

 Konflikter och trängsel vid möten som kan leda till incidenter mellan fritidsbåtar och fartyg, 

på grund av att en stor mängd fritidsbåtar rör sig kring Sandhamn under sommarhalvåret. 

 Begränsade passagemöjligheter för större fartyg på grund av Sandhamns geografiska läge i 

Stockholms skärgård. 

Säkerhetshöjande åtgärder som kan avhjälpa problemet är sådana där framkomligheten ökar och där 

trånga passager blir säkrare och mer lättanpassade. Med hänsyn till de allt större fartygen har en ny 

farledssträckning norr om Sandhamn i tidigare bedömningar framstått som ett kostnadseffektivt 

förslag. Detta på grund av möjligheten att trafikseparera kryssningsfartyg och fritidsbåtar, att de stora 

fartyg som kommer söderifrån skulle få en väsentligt kortare färdväg in till Stockholm och att i 

motsvarande grad minska trafiken i den erosionskänsliga Furusundsleden.  

INMISJÖ-projektet (inseglingslederna till Stockholm ur ett miljö- och sjösäkerhetsperspektiv) 

påbörjades år 1997 av Sjöfartsverket och Stockholms Hamnar. Projektet syftade till att analysera 

framtidens behov av farleder i Stockholms skärgård in till Stockholms hamn. Den övergripande 

målsättningen var att höja säkerheten och därmed minska risken för miljöpåverkan från olyckor till 

sjöss i farlederna till och från Stockholm. Trafikseparering mellan fritidsbåtstrafik och yrkestrafik 

lyftes fram som en strategisk säkerhetsfråga för att minska konflikterna mellan trafikslagen. I projektet 

identifierades också behovet av att avlasta den erosionskänsliga Furusundsleden. En 

förbättringsåtgärd som föreslogs var Horsstensleden – en ny farledssträckning norr om Sandön och 

söder om Horssten, som medger en genare och därmed säkrare led genom ytterskärgården. 

                                                           
3 Sjöfartsverket 1999, Inmisjö – Säkrare farleder till Stockholm. 
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Horsstensleden föreslogs tillåta en maximal längd på fartyg om 265 meter. Förväntningen var även att 

Furusundsleden ska avlastas och därigenom få minskad erosion, genom att Horsstensleden möjliggör 

en jämnare fördelning av yrkestrafiken i skärgårdens farleder. En ny farled bedömdes även bidra till en 

förbättrad miljösituation i området. 

I projektet upprättades en miljökonsekvensbeskrivning (MKB)4, som tillsammans med annat underlag 

och Sjöfartsverkets yttrande ingick som underlag i regeringens prövning för inrättandet av den nya 

farleden. Denna MKB, godkänd av Länsstyrelsen, omfattade en utbyggnad av Horsstensleden 

respektive Sandhamnsleden anpassad till 265 meter långa fartyg. I miljökonsekvensbeskrivningen 

redovisades tre alternativa lösningar utöver nollalternativet. Alternativ 1 innebar att Horsstensleden 

anläggs, cirka 170 000 m3 berg behöver sprängas under vattenytan, och att Sandhamnsleden kvarstår 

oförändrad. I alternativ 2 inrättas den nya farleden samtidigt som delar av Sandhamnsleden stängs av 

för sjöfarten. Alternativ 3 innebar att den befintliga farleden vid Sandhamn fördjupas och breddas. 

Mellan 400 000 och 450 000 m3 berg behöver sprängas varav en mindre del ovan vattenytan, vilket 

innebär påverkan på vattenspegeln. 

I miljökonsekvensbeskrivningen konstaterades att alternativ 1 och 2 totalt sett ökar säkerheten jämfört 

med nollalternativet och alternativ 3. En ökad risk uppkommer dock i alternativ 1 och 2 kring 

Hasselkobben där fritidsbåtar och yrkestrafik möts i farleden. Under anläggningsfasen består 

miljökonsekvenser främst av buller från sprängningsarbeten och direkta förändringar i 

bottentopografin och bottnens ekosystem. Sammantaget bedömdes alternativ 1 och 2 medföra mindre 

omfattande konsekvenser under anläggningsfasen än alternativ 3. 

Under driftfasen innebär en ny led i alternativ 1 och 2 en ny bullerkälla som inte funnits i området 

tidigare. Vid oförändrad trafik i alternativ 3 förväntas ingen förändring av bullernivåerna. 

Emissionsberäkningar visar att något minskade emissioner kan uppnås i de olika alternativen men att 

förändringarna är marginella jämfört med de emissionsminskande effekter som uppnås genom 

installation av emissionsreducerande teknik på fartyg. 

Utmed Horsstensleden är andelen erosionskänsliga strandtyper låg (<10 %) och förekomsten av 

lätteroderande bottentyper är mycket liten. Farleden kan medföra visst slitage i bebyggd miljö, på 

bryggor och dylikt. I alternativ 3 bedöms den känsliga sandmiljön runt Sandön påverkas med tydliga 

negativa konsekvenser på lätteroderande bottnar. Konsekvenserna för marina växt- och djursamhällen 

bedöms sammantaget vara större i alternativ 3. Konsekvenserna för marina växt- och djursamhällen 

bedöms sammantaget vara större i alternativ 3 på grund av att all trafik ska gå genom en uppgraderad 

Sandhamnsled vilket kräver större ingrepp i den marina miljön än i alternativ 1 och 2. 

Andra alternativa sätt att öka säkerheten som diskuteras i MKB:n är tidtabelljusteringar, AIS (ett 

system som gör att fartyg kan identifiera och följa andra fartygs rörelser) och styrning av trafik till 

andra hamnar. Dessa alternativ bedöms sammantaget inte ge motsvarande säkerhetshöjande effekt 

som ett inrättande av en ny rakare farled som medger trafikseparering och är därför endast ett 

säkerhetshöjande komplement. 

År 2013 tog Trafikverket fram en samlad effektbedömning (SEB)5 för Horsstensleden. Inom arbetet 

med SEB ingår att bedöma den samhällsekonomiska lönsamheten, vanligtvis uttryckt i nyckeltalet 

nettonuvärdeskvot (NNK). Denna kvot har ett gränsvärde på noll, vilket innebär att en investerings 

nyttor är exakt lika med dess investeringskostnad. För varje krona som investeras erhålls exakt en 

krona tillbaka i form av olika nyttor. En kvot på 0,2 kan tolkas som att för varje investerad krona 

erhålls 1, 2 kronor tillbaka i form av olika nyttor. Investeringar med NNK över noll indikerar 

samhällsekonomisk lönsamhet, och NNK under noll olönsamhet. I SEB:en från år 2013 avseende 

                                                           
4 Sjöfartsverket 2008, Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) - Ny farled i Stockholms skärgård. 
5 Trafikverket 2013, Samlad effektbedömning: Farled in till Stockholm (Horsstensleden), SjöV_003. 
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Horsstensleden beräknas NNK till 6,95, vilket klassas som mycket lönsamt. Beräkningarna baserades 

endast på kryssningsfartygen, och att dessa flyttar från Furusundsleden till Horsstensleden/ 

Sandhamnsleden. 

I SEB:en bedöms vidare Horsstensleden medföra positiva effekter för hälsa (minskat buller för 

boende) och trafiksäkerhet (ökad sjösäkerhet genom mindre risk för sammanstörningar i 

Sandhamnsleden) samt negativa effekter för fiske. Vad gäller Horsstensledens bidrag till de 

transportpolitiska målen medför åtgärden ett positivt bidrag till medborgarnas resor och näringslivets 

transporter (funktionsmålet) och ett positivt bidrag till klimat, hälsa och trafiksäkerhet 

(hänsynsmålet). Den nya farleden innebär dock ett negativt bidrag till hänsynsmålet angående 

biologisk mångfald, djurliv och växtliv samt både positiva och negativa effekter avseende 

landskapsbild. 

Lars Granath har utfört ett flertal studier av erosionsskador i Furusundsleden mellan år 1992 och 

2015. Det har bland annat gjorts inventeringar av erosionsskador under åren 1992, 2000 och 2013. 

Resultatet från år 2013 års inventering, som gjordes på uppdrag av Trafikverket, Sjöfartsverket och 

Stockholms hamnar, visar till exempel att erosionsskador i Furusundsleden tydligt har ökat i 

omfattning jämfört med tidigare. Orsakerna finns sannolikt att söka i den ökade trafiken av fartyg med 

större deplacement än tidigare.6 År 2015 genomförde Granath, med samma uppdragsgivare, 

mätningar av fartygsvågor i Furusundsleden för att bestämma vilka hastigheter hos fartyg som är ett 

problem för stränderna vad gäller erosion. Resultatet av undersökningen visar dels att fartygens 

hastighet spelar stor roll för avsänkningars storlek och dels att fartyg har individuella egenskaper när 

det gäller bildningen av ytvågor. Resultatet visar att relativt små fartskillnader, mellan 0,2-0,5 knop, 

har stor betydelse för erosion, särskilt för känsliga strandavsnitt. I Granaths rapport sammanfattas 

även resultatet av undersökningarna från åren 2013 och 2015 och strandutvecklingen mellan 

Vallersvik och Staboudde7 dokumenteras. För att komma till rätta med problemen föreslås 

naturanpassade erosionsskydd, olika typer av fartreglering, differentierade fartgränser och att 

alternativa farleder undersöks.8 

1.5 Anknytande planering och utredningar 

Sandhamnsledens bristande kapacitet liksom erosionsproblemen längs Furusundsleden är inte nya 

frågor utan de har beroenden och kopplingar till ett flertal trender samt till pågående och kommande 

projekt i Stockholmsregionen. 

En av frågorna som direkt berör farlederna till Stockholm är stadens och regionens pågående 

stadsomvandling samt hur den framtida försörjningen med flytande bränslen kommer att se ut. För 

bränsledepån på Loudden går markavtalen mellan Stockholms hamnar och drivmedelsbolagen ut 31 

december 2019. För Bergs drivmedelsdepå i Nacka löper tomträttsavtalet med Nacka kommun ut 31 

december 2018. Det pågår en rättsprocess om tomrättsavtalet i Mark- och miljödomstolen. För 

drivmedelsförsörjningen i Stockholms län skulle det få stora konsekvenser om drivmedelshanteringen 

upphörde på båda dessa platser. Exempelvis förser Bergs både Bromma och Skavsta flygplatser med 

flygbränsle. Bränsledepån i Berg förser också färjor och kryssningsfartyg med bränsle. På Loudden 

finns bland annat ett bergrum för bensin, bolagsgemensamt, som är i drift. Det har inletts ett 

samarbete mellan Försvarsmakten, MSB, Energimyndigheten och Trafikverket under ledning av 

Länsstyrelsen för att försöka lösa frågan om länets drivmedelsförsörjning på kort respektive lång sikt. 

                                                           
6 Granath 2013, Erosionsskador i Furusundsleden 2000-2013. 
7 Staboudde är namnet på sjökortet. Det riktiga namnet är Stavboudd och kommer fortsättningsvis att 
användas i rapporten. 
8 Granath 2015, Erosionsutvecklingen i Furusundsleden 2015. 



 
 

17 (86) 

 

17 
 

 

Den korta sikten är till år 2030, då miljötillståndet för Loudden går ut. Bergs miljötillstånd har inget 

slutdatum. 

Stockholms hamnar genomför ett flertal större projekt, som ligger i något olika faser, men som berör 

farledernas kapacitet och säkerhet. I Värtan anläggs just nu ett nytt hamnområde med ökad kapacitet 

för att främst kunna ta emot passagerarfärjor samt även kryssningsfartyg, inklusive en ny 

terminalbyggnad. Denna utbyggnad hänger samman med den stadsbyggnadsutveckling som sker i 

Norra Djurgårdsstaden. Även hamnen i Kapellskär byggs ut. Den berör inte direkt trafiken i 

farlederna, då hamnen ligger nära Furusundsledens ”startpunkt” inte långt från fyren Tjärven. Norr 

om Nynäshamn pågår planeringen och anläggandet av en ny container- och roro-hamn9, Stockholm 

Norvik. I Värtan har även Fortum färdigställt sin nya flispanna för både kraft och värme. Den nya 

pannan togs i drift under första kvartalet 2016. Med en årsförbrukning på upp till en miljon ton flis 

krävs det ett avancerat logistiksystem som innebär behov av flera olika transporter såsom tåg, 

kustsjöfart och långväga import med stora bulkfartyg (cirka 50 000 – 100 000 dwt10). 

Det sker även förändringar på land som kan öka tillgängligheten för transporter, främst utredningen 

om östlig förbindelse. Sedan Norra länken öppnades har landinfrastrukturen väsentligt förbättrats för 

transporter till och från Värtahamnen.Sjöfartsverket har under hösten arbetat med att undersöka och 

simulera delar av Sandhamnsleden och Furusundsleden. Undersökningarna inklusive simuleringarna 

har syftat till att fastställa hur stora fartyg som kan trafikera farlederna och om det eventuellt krävs 

tillkommande sprängningsarbete för att eliminera trånga passager och öka kapaciteten i farlederna. 

Simuleringarna blev klara november 2016. 

På uppdrag av Trafikverket genomför Statens geotekniska institut (SGI) en studie med syfte att testa 

och utvärdera funktionen av olika naturanpassade erosionsskydd för att motverka erosion och 

samtidigt skydda eller öka den biologiska mångfalden längs utsatta stränder där mänskiliga aktiviteter 

har påverkat ekosystemet negativt. Som en del av studien planeras man att testa olika erosionsskydd 

utmed Furusundsleden, sträckan Vallervik – Stabovudd.11 

1.6 Studie av flera problem, brister och behov 

Utöver Sandhamnsledens bristande kapacitet och erosionsproblemen längs Furusundsleden 

analyseras och utreds fler problem, brister och behov i åtgärdsvalsstudien, bland annat avseende miljö, 

trafiksäkerhet och turism. De problem, brister och behov som omfattas av studien sammanfattas kort 

nedan, för en utförlig beskrivning se kapitel 3. 

Kapacitets- och trafiksäkerhetsproblem 

Sandhamnsleden har en bristande kapacitet som medför att fartyg som är längre än 245 meter, till 

exempel stora kryssningsfartyg, behöver gå via Furusundsleden. Antalet stora kryssningsfartyg har 

under senare år ökat väsentligt, vilket innebär att antalet stora fartyg ökar i Furusundsleden. 

Furusundsleden har i sin tur begränsningar avseende djupgående, maximalt 9 meter, vilket gör att 

större godsfartyg behöver gå via Sandhamnsleden. 

Det finns trånga passager som orsakar kapacitetsbegränsningar och som begränsar möjligheter att 

mötas i både Sandhamnsleden och Furusundsleden. De trånga passagerna orsakar även 

mötessvårigheter med risk för incidenter, vilket påverkar sjösäkerheten negativt i farlederna. 

Problemen med trängsel är störst i Sandhamnsleden i höjd med Sandhamn, särskilt under 

                                                           
9 Rullande gods, som körs ombord eller i land via ramper i fartygen. 
10 Lastförmåga (deadweight tonnage). 
11 Statens geotekniska institut 2016, Furusundsleden, Förstudie – Naturanpassade erosionsskydd i farleder. 
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sommarhalvåret då reguljär gods- och färjetrafik behöver samsas med en stor mängd fritidsbåtar. 

Trånga passager i Sandhamnsledens yttre del, vid Sandhamn, redovisar i figur 6.  

 

Figur 6. Trånga passager i Sandhamnsledens yttre del, vid 

Sandön. Även innan och efter visat avsnitt finns trånga passager 

med svåra girar. 

PIANC (Permanent International Association of Navigation Congress) är en intresseorganisation som 

har till mål att främja sjöfart genom utveckling och planering, utformning, anläggning och underhåll 

av farleder och hamnar. Dess medlemmar består av myndigheter, företag och privatpersoner. I vissa 

sammanhang kallas organisationen för ”The International Navigation Association”. PIANC har 

vidareutvecklat de regler och rekommendationer som utvecklats inom IMO (International Maritime 

Organisation). De rekommendationer som PIANC sätter upp används som säkerhetsklassning för 

farleder. De nuvarande farlederna uppfyller inte PIANC:s rekommendationer avseende säkerhet för 

sjöfart. Rekommendationerna om säkerhet styrs av farleders fysiska utformning och påverkar i sin tur 

restriktioner avseende vind-, mörker- och siktförhållanden. Generellt innebär rekommendationerna 

att olika säkerhetsavstånd ökas, till exempel mellan botten och fartygets köl, för att därigenom minska 

risken för olyckor, till exempel grundstötning.   

Miljöproblem och risker 

Furusundsleden har stora problem med erosion, särskilt farledsavsnittet Vallersvik – Stavboudd som 

har en stor andel erosionskänsliga stränder jämfört med farledsnätet som helhet, se figur 7. 

Erosionsproblemen har under det senaste decenniet förvärrats, orsaker står bland annat att finna i en 

ökad trafik, både avseende färjor och kryssningsfartyg och den ökade andelen stora kryssningsfartyg. 

Genom åtgärder som genomförts under de senaste åren har de svåraste erosionsangreppen bromsats, 

men inte eliminerats. Erosion förekommer även längs Sandhamnsleden, men inte i lika stor 

utsträckning som längs Furusundsleden. Detta beror på att stränderna längs Sandhamnsleden är mer 

motståndskraftiga mot erosion. 
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Figur 7. Särskilt erosionsdrabbat avsnitt längs Furusundsleden, Vallersvik – Stavboudd. 

De omvägar som fartyg behöver ta för att de inte kan trafikera Sandhamnsleden (kryssningsfartyg) 

leder till ökade utsläpp av klimatgaser och detta påverkar miljön negativt. 

Den norra delen av Furusundsleden som är grund och flack är mycket känslig för eventuella 

oljeutsläpp. En olycka där olja läcker ut riskerar att snabbt få stora konsekvenser. Furusundsleden 

trafikeras av stora kryssningsfartyg som har betydande mängder bunkerolja. I dagsläget saknar 

Kustbevakningen möjlighet att snabbt kunna svara på ett oljeutsläpp i Furusundsleden. 

Behov avseende turism 

Kryssnings- och färjetrafiken är viktiga för besöksnäringen i Stockholmsregionen. Farlederna till och 

från Stockholm ger förutsättningar för framtida utveckling av passagerartrafiken så att fartyg kan 

anlöpa till centrala Stockholm. Bland annat har kryssningstrafiken behov av en kort insegling till och 

från Stockholm och färjetrafiken har behov av att kunna hålla de hastigheter som behövs för att kunna 

hålla tidtabeller för 24-timmarstrafiken. 

Brister och behov avseende organisation 

Inom sjöfarten har Trafikverket, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen och landets länsstyrelser olika 

ansvarsområden. Enligt rederierna (som medverkade på workshoparna12) är det inte tydligt vilken part 

som har det övergripande ansvaret för farleder. 

Den ansvarsfördelning som föreligger idag är att Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen 

för alla transportslag medan Sjöfartsverket ansvarar för säkerhet och framkomlighet till sjöss samt för 

byggande, drift och underhåll av sjöfartens infrastruktur. Det finns totalt cirka 900 farleder i Sverige 

och 14 000 sjömärken som utmärker dessa. Sjöfartsverket ansvarar för hälften av sjömärkena och 

deras tillhörade farleder, framförallt för de allmänna farlederna som både Sandhamnsleden och 

Furusundsleden tillhör. Ansvaret för resterande sjömärkning och farleder tillfaller hamnar, 

                                                           
12 Workshop 2016-06-16, 2016-08-30 och 2016-10-18. 
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kommuner, båtklubbar etcetera. Transportstyrelsen ger riktlinjer för hur farleder som ligger utanför 

Sjöfartsverkets ansvarsområde ska utformas. Transportstyrelsen kan även utfärda sjötrafiksregler eller 

rekommendationer för sjötrafiken i dessa farleder13. Lässtyrelsen har ansvar för att samordna olika 

samhällsintressen och myndigheters insatser inom länet. De har dessutom ansvar för att utforma 

trafikföreskrifter och har särskilt ansvar för vattenkvaliteén. 

Kustbevakningen har idag koncentrerat sina miljöräddningsresurser till Djurö utanför Värmdö för att 

snabbt kunna vidta åtgärder till havs. Detta innebär samtidigt att responsförmågan i Furusundsleden 

tydligt försämrats med långa insatstider som följd. Dessa långa insatstider medför att olja hinner flyta 

upp på land efter ett oljeutsläpp vilket innebär stora miljökonsekvenser, såväl på vattnet som på land. 

  

                                                           

13 Transportstyrelsen 2016, Farleder och hamnar, https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Sjotrafik-och-
farleder/Farleder/, 2016-11-05. 

https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Sjotrafik-och-farleder/Farleder/
https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Sjotrafik-och-farleder/Farleder/
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2 Avgränsningar och nuläge 

I detta kapitel beskrivs först åtgärdsvalsstudiens avgränsningar avseende innehåll, geografi och 

tidshorisont. Därefter presenteras en nulägesbeskrivning rörande fartygstrafiken och farlederna i 

Stockholms skärgård med en uppskattning av framtida utveckling och behov. Beskrivningen av 

nuläget omfattar ny miljölagstiftning som berör fartygstrafik i Östersjön, riksintressen och skyddade 

områden i Stockholms skärgård, landinfrastruktur i form av hamnar och transportförbindelser i 

Stockholms län som farlederna ansluter till, turism i Stockholms skärgård, de olika farlederna till och 

från centrala Stockholm samt den fartygstrafik som trafikerar farlederna. Kapitlet avslutas med en 

beskrivning av ett möjligt nollscenario, det vill säga hur väntas utvecklingen i farlederna se ut om inga 

investeringar görs. Det är även detta scenario som utgör grunden för jämförelsealternativet i den 

samhällsekonomiska bedömningen som presenteras i kapitel 7. 

2.1 Avgränsning av innehåll och omfattning 

Åtgärdsvalsstudien avgränsas till att omfatta den fartygstrafik som väntas gå i Furusundsleden och 

Sandhamnsleden i framtiden, det vill säga all passagerar- och godstrafik. Det innebär att de 

lösningsförslag som tas fram primärt ska syfta till att lösa identifierade problem och brister avseende 

passagerar- och godstrafiken. 

2.2 Geografisk avgränsning och influensområde  

Åtgärdsvalsstudien omfattar det område som är markerat med röda linjer i figur 8. Området sträcker 

sig i norr från Kapellskär och Tjärven och i öster från Almagrundet öster om Sandhamn in till 

Stockholm via Trälhavet och Oxdjupet. De farleder som omfattas av avgränsningen är Furusundsleden 

respektive Sandhamnsleden samt den gemensamma delen från Trälhavet in till centrala Stockholm. I 

början av åtgärdsvalsstudien omfattades inte området från Trälhavet till centrala Stockholm. 

Avgränsningsområdet kom dock att utökas till att inkludera farlederna i sin helhet med anslutande 

landinfrastruktur eftersom passagerar- och godstrafiken till sjöss är beroende av anslutande 

transporter på land och vice versa. 

Utöver det direkt avgränsade geografiska området har även ett influensområde till åtgärdvalsstudien 

identifieras. Influensområdet är det område som indirekt påverkar behovet av åtgärder inom 

åtgärdsvalsstudiens huvudsakliga område. Detta område täcker in i stort sett hela skärgården och 

kuststräckan, från Hargshamn i norr till Nynäshamn i söder. Dessutom omfattas fastlandet i form av 

anslutande infrastruktur, såsom vägar och järnvägar. 

Lösningar som syftar till att åtgärda identifierade brister och behov samt uppnå målbilden är inte 

bundna av de geografiska avgränsningarna. Lösningar söks både inom och utanför studiens 

avgränsningsområden. 
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Figur 8. Geografisk avgränsning och influensområde.  

2.3 Tidshorisont för åtgärders genomförande 

Åtgärdsvalsstudien fokuserar på att hitta lösningar på såväl kort som lång sikt. Med kort sikt avses i 

denna åtgärdsvalsstudie från år 2020, då detta år har identifierats som ett nuläge. Orsaken till det är 

den pågående omstrukturering som pågår i och kring Stockholms hamnar, både på landsidan och 

avseende hamninfrastruktur (se avsnitt 2.6). Med nuvarande planering ska den pågående 

omstruktureringen vara klar till år 2020. 

Med lång sikt avses i denna åtgärdsvalsstudie år 2040, vilket sammanfaller med Trafikverkets nya 

prognosår i den pågående nationella planeringen. Trafikverket uppdaterar riktlinjer avseende 

planering och prognoser var 3-4:e år. Vid den senaste uppdateringen sattes år 2040 som nytt 

prognosår med utblick mot år 2060. Då denna åtgärdsvalsstudie ska vara ett inspel till den nationella 

planen, har därför samma prognosår valts. 

2.4 Miljödirektiv 

Svaveldirektiv 

Det så kallade Svaveldirektivet (direktiv 2012/33/EG) trädde i kraft 1 januari 2015. Direktivet 

innehåller EU:s gemensamma bestämmelser för vilken svavelhalt som marina bränslen får innehålla. 

Förändringen från och med år 2015 är en kraftig skärpning av tidigare regler (från år 1999) för 

sjöfarten. Den innebar att kraven skärptes från en tillåten svavelhalt på 1,00 viktprocent till max 0,10 

viktprocent i det bränsle som används ombord. Detta nya direktiv gäller i Svavelkontrollområdet 

(SECA-området), vilket utgörs av Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen, se figur 9. År 2020 

(alternativt år 2025) kommer kraven även att skärpas utanför SECA-området, från 3,5 viktprocent till 

maximalt 0,5 viktprocent.  

Det nya svaveldirektivet medför ökade transportkostnader för de fartyg som trafikerar hamnar som 

ligger inom SECA-området genom att fartygen tvingas använda renare bränslen eller tillföra teknik för 
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rening av befintligt bränsle, för att gynna miljön. Hittills har dock det sjunkande oljepriset till del 

kompenserat för detta, vilket gjort att transportkostnaderna varit relativt opåverkade. Samtidigt har 

den relativa skillnaden i transportkostnader mellan SECA respektive icke SECA-områden kvarstått 

eftersom den relativa skillnaden i bränslepris kvarstår. 

 

Figur 9. SECA-området. Källa: Transportstyrelsen 2016. 

Kvävedirektiv 

För att minska kväveutsläppen från internationell sjöfart har FN:s sjöfartsorganisation IMO i oktober 

år 2016 lagt fram ett förslag om införande av ett så kallat kvävekontrollområde NECA (Nitrogen 

Oxides Emission Control Area) i Östersjön och Nordsjön, motsvarande SECA-området. Om förslaget 

antas föreslås det träda i kraft år 2021 och det kommer att innebära krav på reningsutrustning för 

nybyggda fartyg. Den preliminära bedömningen är att detta kommer att leda till ökade 

transportkostnader. 

2.5 Riksintressen och skyddade områden 

I detta avsnitt redovisas riksintressen och skyddade områden i Stockholms skärgård. 

I Stockholms län består riksintresseområden för totalförsvarets militära del bland annat av övnings- 

och skjutfält samt sjöövningsområden.14 Vissa riksintresseområden för totalförsvaret är av 

säkerhetsskäl sekretessbelagda, enligt 15 kap 2 § Offentlighets- och sekretesslagen. 

Enligt Miljöbalken 3 kap 9 § ska mark- och vattenområden som har betydelse för totalförsvaret 

skyddas mot åtgärder som påtagligt kan motverka totalförsvarets intressen. Områden som är av 

riksintresse för att de behövs för totalförsvarets anläggningar ska skyddas mot åtgärder som påtagligt 

                                                           
14 Länsstyrelsen i Stockholms län 2016a, Totalförsvaret, 
http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/samhallsplanering-och-
kulturmiljo/planfragor/riksintressen/Pages/totalforsvaret.aspx, 2016-11-01.  

http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/riksintressen/Pages/totalforsvaret.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/riksintressen/Pages/totalforsvaret.aspx
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kan försvåra tillkomsten och nyttjandet av anläggningarna. Enligt 4 kap 10 § Miljöbalken ska företräde 

ges åt Försvarsmaktens intressen: 

10 § Om ett område enligt 5-8 §§ är av riksintresse för flera oförenliga ändamål, skall 

företräde ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig 

hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Behövs området eller del 

av detta för en anläggning för totalförsvaret skall försvarsintresset ges företräde. 

Området kring Korsö i Stockholms skärgård, med tillhörande influensområde (område med särskilt 

behov av hinderfrihet), är utpekat som riksintresse för totalförsvaret. Idag bedrivs bland annat 

omfattande övningsverksamhet i området. Både Sandhamnsleden och en eventuell Horsstensled berör 

område med särskilt behov av hinderfrihet för Korsö skjutfält15, se figur 10. 

 

Figur 10. Riksintresse för totalförsvaret markerat i rött. Källa: 

Försvarsmakten 2015. 

Övnings- och skjutfälten i Stockholms skärgård är utpekade som riksintressen för totalförsvarets 

militära del. Gisslingsö övningsområde samt skjutfälten Söderarm och Korsö utgör influensområde för 

denna studie16, se figur 11. Skjutfälten medger bland annat samövning med markstridsförband i 

kombination med flyg- samt fartygsförband och har influensområden avseende buller (rosa ytor) och 

flyghinder (skrafferade ytor). 

                                                           
15 Sjöfartsverket 2008, Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) - Ny farled i Stockholms skärgård. 
16 Försvarsmakten 2015, Redovisning av riksintressen och områden av betydelse för totalförsvarets militära del 
enligt 3 kap 9 § Miljöbalken i Stockholms län. 
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Figur 11. Influensområden för riksintressen, exempelvis buller eller 

säkerhet, finns markerat i rosa ytor. Ytor som kan innebära särskilda 

behov av hinderfrihet är markerade i skrafferade ytor. Källa: 

Försvarsmakten 2015. 

Hamnar och farleder av riksintresse 

Stockholms hamn har en viktig roll som knutpunkt mellan olika trafikslag och för Stockholms-

regionens försörjning. Hamnen är utpekat som riksintresse. Figur 12 visar riksintresset Stockholms 

hamn i skrafferad yta.  

 

Figur 12. Riksintresset Stockholms hamn, skafferad yta. 
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Furusundsleden och Sandhamnsleden är farleder av riksintresse och är viktiga farledspassager till och 

från Stockholm. Den planerade Horsstensleden utgör också del i riksintresse.17 Befintligt riksintresse 

visas i blått i figur 13 med det planerade riksintressent Horsstensleden markerad med skafferad yta. 

 

Figur 13. Riksintresset farleder till/från Stockholm markerat i blå yta. Utredningsområde markerat i skrafferad yta. 

Stockholms hamn är en del av det europeiska transportnätverket TEN-T (Trans-European Transport 

Network). Inom nätverket är Stockholm en av fem utpekade Core-hamnar i Sverige (övriga är Luleå, 

Trelleborg, Malmö/Köpenhamn och Göteborg). Det övergripande syftet med TEN-T nätverket är 

atthålla ihop och förbättra infrastrukturen inom EU och genom detta underlätta logistiken samt 

säkerställa att passagerar- och godstransporter inom unionen kommer fram. Nätverket omfattar såväl 

vägar, järnvägar som vattenvägar. Utbyggnaden av nätverket delfinansieras av EU och består 

huvudsakligen av två olika nivåer: det övergripande nätet (”comprehensive network”) respektive 

stomnätet (”Core network”). Det övergripandet nätet ska säkerställa tillgängligheten till alla Europas 

regioner och möjliggöra för både passagerar- och godstransporter att nå unionens alla olika regioner, 

såväl centrala som perifera. Stomnätet i sin tur ska säkerställa att flöden av stora passagerar- och 

godsvolymer kan nyttja nätverket utan att fastna i flaskhalsar, det gäller volymer som har startpunkt/ 

målpunkt inom kärnan, men även volymer som bara ska passera igenom. Med utpekandet av hamnar 

med Core-status tydliggörs att dessa noder är viktiga inte bara i ett svenskt transportperspektiv, utan 

även i ett europeiskt perspektiv, vilket ytterligare understyrker vikten av ett robust och 

kapacitetsstarkt transportssystem. Det ökar även möjligheterna till finansiering från EU avseende 

uppgradering av nätet.18 

I figur 14 visas en övergripande bild av TEN-T-nätverket. 

                                                           
17 Sjöfartsverket 2008, Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) - Ny farled i Stockholms skärgård. 
18 EU-kommissionen 2013, Infrastructure – TEN-T – Connecting Europe, 
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/maps_en, 2016-10-25. 

http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/maps_en
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Figur 14. Karta över europeiska TEN-T nätverket. Källa: EU-kommisionen 2013. 

Riksintresse för naturvården, andra områdesskydd och orörd natur vid Horssten 

I bilaga 1 redovisas en översiktlig sammanställning över naturvärden och områdesskydd inom eller i 

anslutning till Furusundsleden, Sandhamnsleden och läget för en eventuell Horsstensled. Översikten 

är upprättad med fokus på naturvärden i kontakt med vattenmiljö och är avgränsad till 

Furusundsleden mellan Kapellskär och Vaxholm, Sandhamnsleden fram till Vaxholm och hela 

Horsstensleden. Nedan presenteras en sammanfattning. 

Samtliga tre farleder går genom områden som är utpekade som riksintresse för naturvården, se figur 

15. Farlederna påverkar även bland annat ett antal naturreservat och djur- och växtskyddsområden. 

Furusundsleden och Sandhamnsleden berör sammantaget fler utpekade naturvärden och skyddade 

områden än Horsstensleden, bland annat Natura 2000-områden vilket Horsstensleden inte gör. 
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Figur 15. Riksintresse för naturvård och sjöfart. Källa: Länsstyrelsen i Stockholms län 2016b. 

Horssten med närliggande öar och skär är idag relativt opåverkad av mänskliga aktiviteter så som 

fartygstrafik, fritidsbåtar, besökare och utsläpp av närsalter och andra föroreningar, till skillnad från 

Furusundsleden och Sandhamnsleden. Detta medför att Horssten med omgivande vatten har mycket 

höga naturvärden med en betydande ekologisk funktion för denna del av skärgården. 

Undervattensmiljön vid Horssten bedöms erbjuda de i särklass högsta naturvärdena med dess marina 

orörda miljö, som många fisk- och fågelarter är beroende av.19 

Fågelfaunan vid Horssten anses utgöra en av de finaste i hela Stockholms skärgård, med flera arter 

knutna till naturtyper som bedöms som ovanliga i Sverige och inom EU. Vidare skapar öns flikiga 

karaktär och förekomsten av öar, skär och grundområden förutsättningar för mjukbottnar med finare 

substrat och möjlighet för vegetation att rota sig. Detta erbjuder en ovanlig miljö i ytterskärgården, 

viktig för marina arters reproduktion och uppväxt. 

Horssten med tillhörande grundområden utgör en ovanlig miljö i ytterskärgården på grund av sin 

stora areal och att det är relativt orört. Längre norrut finns ett antal öar/ögrupper av denna storlek 

inom länet, däremot utgör Horssten den sista större ön i sydlig riktning (ner till Gotland), vilket gör ön 

betydelsefull för fiskar, fåglar och marina djur som utnyttjar denna del av ytterskärgården. Utöver 

Horssten med närliggande småöar finns ytterligare öar vilka är relativt opåverkade av fartygstrafik och 

friluftsliv. Exempel utgörs av Mälkobbarna (nordväst om Horssten), Grönskär, Alskäret och Rörskären 

(öster om Grönskär, är bland annat fågelskyddsområde) med flera. 

                                                           
19 Värmdö kommun 2015, Förslag till beslut om naturreservatsplan, bilaga till ÖP. 
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Kombinationen av Horsstens geografiska läge, storlek och fysiska struktur gör området unikt i dess 

orördhet/naturlighet men därigenom också sårbart för förändring i form av ökad mänsklig påverkan. 

Riksintresse för kulturmiljövården och friluftslivet 

En stor del av Stockholms skärgård är utpekat riksintresse för friluftslivet, se figur 16. Samtliga tre 

farleder går genom dessa områden och huruvida påverkan på riksintresset är positivt eller negativt 

bedöms för skärgården som helhet där en åtgärd kan vara positiv för ett delområde men negativ för ett 

annat. Farlederna går även i anslutning till områden som är utpekade som riksintressen för 

kulturmiljövården, se figur 16. 

 

Figur 16. Riksintresse för kulturmiljövård, friluftsliv och sjöfart. Källa: Länsstyrelsen i Stockholms län 2016b. 

Fiskebestånd 

I berörda delar av Stockholms skärgård finns inga områden som är utpekade riksintressen för 

yrkesfisket. Skärgårdens fiskebestånd påverkas dock av mänskliga aktiviteter såsom fartygstrafik och 

föroreningar. 

I Furusundsleden påverkas fiskebeståndet negativt av den undervattenerosion som uppstår till följd av 

fartygsvågor. När vassruggar försvinner på grund av erosion så försvinner även fiskars lekplatser och 

naturliga skydd. Det beror på mängden fartyg, att farleden är förhållandevis grund och att bottnar och 

stränder är känsliga för erosion. Situationen för fiskebeståndet är bättre i Sandhamnsleden. Dels på 
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grund av att fartygstrafiken är mindre frekvent och dels för att bottnarna och stränderna är mer 

motståndskraftiga.20 

Konkurrerande riksintressen  

De utpekade riksintressena i Stockholms skärgård berör i stor utsträckning samma områden och 

påverkan på riksintressena ska ses i sin helhet. Riksintressen för totalförsvarets mililtära del ska enligt 

kap 4. §10 Miljöbalken ges företräde. En rättslig prövning behöver göras i domstol för att utröna vilka 

riksintressen som ska prioriteras näst efter försvarsintresset.  

2.6 Koppling mot landinfrastruktur 

Farlederna in till Stockholm är transportleder i ett större system där transporterna i farlederna är 

beroende av infrastrukturen på land och vice versa. I detta avsnitt beskrivs situationen idag och 

nuläget år 2020 på en övergripande nivå. I figur 17 redovisas en karta över hamnarna i Stockholms län 

med information om typer av anlöpande fartyg och typ av anslutande landinfrastruktur. 

 

Figur 17. Hamnar i Stockholms närområde, huvudsaklig godstyp och anslutande landinfrastruktur.  

  

                                                           
20 Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund, John Kärki, 2016-09-14. 
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Hamninfrastrukturen i centrala Stockholm avsedd för färje- respektive kryssningstrafik finns i 

huvudsak inom fyra platser (se figur 18): 

 Värtahamnen 

 Frihamnen 

 Stadsgården 

 Masthamnen  

Dessa hamnar, tillsammans med hamnarna i Kapellskär, Nynäshamn och inom en nära framtid även 

Stockholm Norvik drivs samtliga av Stockholms hamnar, ett kommunalägt bolag där förutom 

Stockholms stad även Norrtälje och Nynäshamns kommuner är ägare genom olika dotterbolag. 

I figuren nedan visas även flertalet andra hamnar såsom Nybrokajen, Strandvägen etcetera. Dessa 

kajer nyttjas bland annat som förtöjningsplatser för olika typer av fartyg, men även i hög utsträckning 

för vattenburen kollektivtrafik som exempelvis skärgårdstrafiken, vilken är relativt omfattande. 

 

Figur 18. Hamnar och kajer på Saltsjösidan i centrala Stockholm. Källa: Trafikverket utifrån Stockholms  

hamnar 2016a. 
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I centrala Stockholm ligger oljehamnen Loudden och i Nacka kommun ligger Bergs oljehamn. Dessa 

hamnar är av stor vikt för drivmedelsförsörjningen i Stockholms län. Loudden är en del av 

riksintresset Stockholms Hamn. En myndighetsgemensam arbetsgrupp har bildats för att utreda 

frågan om drivmedelsförsörjningen i länet på kort och lång sikt. I gruppen ingår Försvarsmakten, 

MSB, Energimyndigheten, Trafikverket och länsstyrelsen i Stockholm län. Gruppens uppfattning är att 

en ersättning för funktionen och som uppfyller vissa kriterier, behöver finnas på plats innan 

verksamheten i Loudden och Bergs avvecklas. Exempelvis behöver sårbarheten i drivmedels-

försörjningen ses över och tillvaratas på ett tillfredställande sätt. Även bränsletransporterna till 

fartygstrafiken, till exempel passagerarfärjorna respektive kryssningsfartygen, behöver säkerställas. En 

möjlig lösning avseende denna distribution är att den skulle kunna skötas med hjälp av inlandssjöfart 

från en närliggande hamn. 

Hamninfrastrukturen i centrala Stockholm är under förändring. Tydligast är detta i Värtahamnen och 

Frihamnen i och med planeringen av Norra Djurgårdsstaden (från Värtahamnen och söderut), vilket 

tydligt påverkar hamn- och kajanläggningarna. Fram till år 2016 har det funnits tre lägen för färjor i 

Värtahamnen, vilket vid årets slut har utökats till fem lägen, varav ett kan ta emot kryssningsfartyg 

med en längd upp till 330 meter. Med en ny passagerarterminal och direktanslutning till den 

planerade spårvägen mellan Ropsten och Stockholms innerstad väntas landinfrastrukturen avseende 

passagerartransporter att vara väl utbyggd i Värtahamnen. För de transporter på färjorna som går på 

vägnätet, både passagerar- och godstrafik, anläggs en direktanslutning till Norra länken, vilket 

avsevärt förbättrar kapaciteten för vägtransporter. År 2020 väntas den utbyggda Värtahamnen ha varit 

i drift ett antal år och olika system vara intrimmade och fungera som det är tänkt.21 

Gällande Frihamnen förväntas befintliga lägen för kryssningstrafiken vara kvar. Däremot kommer den 

rena godstrafiken att flytta från Frihamnen i och med flytten av containerhamnen till Stockholm 

Norvik. Flytten innebär att kajyta frigörs på vilken två nya kryssningsfartygslägen, som vardera 

medger fartygslängder upp till 330 meter, kan anläggas. När kapaciteten byggs ut i Värtahamnen och 

landinfrastrukturen förbättras kommer även färjetrafiken till Riga, som idag går från Frihamnen, att 

flytta över till Värtahamnen. Hur det blir med färjetrafiken mot Sankt Petersburg är ännu oklart. 

Sammantaget innebär detta att Frihamnens ytor helt kan användas för kryssningstrafiken. I 

Frihamnen kommer transporter som är förenade med kryssningstrafiken, till exempel turistbussar, att 

trafikera vägnätet. Dock har planeringen gällande Norra Djurgårdsstaden inte kommit långt vad gäller 

hamnområdet. Flera frågor har ännu inte blivit lösta, såsom exempelvis om Värtabanan ska avvecklas, 

lokaliseringen av trafikplatserna för Östlig förbindelse samt för den planerade spårvägen. Som 

planeringen ser ut nu skapas ingen direktkoppling till Norra länken från Frihamnen, varför 

transporterna kommer att belasta det lokala gatunätet. Eventuellt kan det bli en direktanslutning till 

en kommande Östlig förbindelse. År 2020 ska Stockholm Norvik hamn vara invigd, vilket innebär att 

containertrafiken har flyttat från Frihamnen. Godstrafiken från containerfartygen och färjetrafiken till 

Riga har därmed lämnat området.22 

Stadsgården och Masthamnen utgör en del av riksintresset för Stockholms hamnar. För färjelägena vid 

Stadsgården och Masthamnen pågår diskussioner mellan Stockholms hamnar och Stockholms stad om 

hur Stadsgården bäst utvecklas framöver, för att tillgodose riksintresset. Området har idag 

kapacitetsproblem, främst på landsidan där såväl biltrafik, kollektivtrafik och cykeltrafik ska dela på 

ett begränsat utrymme samtidigt som utrymme behövs för färje- och kryssningstrafiken. Hur området 

kring Stadsgården och Masthamnen kommer att utvecklas är oklart och en utveckling med 

                                                           
21 Stockholms hamnar 2016a, Underlag till Åtgärdsvalsstudie farleder till Stockholm. 
22 Ibid 
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arbetsplatser och bostäder, med eller utan färjetrafik, diskuteras. Hur och när en ombyggnad och 

utveckling sker är i dagsläget oklart.23 

På Saltsjösidan i centrala Stockholm anlöper skärgårdsbåtar och ett flertal kajer, bland annat 

Nybrokajen och Strömkajen, se figur 18. Inom Stockholms skärgård finns ett utbyggt system med 

kollektivtrafik på vatten som binder samman skärgårdens öar med staden. 

Hamninfrastruktur i Stockholms län och angränsande län 

Utöver hamnarna i centrala Stockholm är även hamnarna i Kapellskär, Nynäshamn och Södertälje 

viktiga noder i Stockholms läns transportinfrastruktur. 

Hamnen i Kapellskär trafikeras av färjetrafik till/från Finland och Estland. Till följd av att 

godstransporterna styrs bort från centrala Stockholm väntas allt fler rorofartyg anlöpa Kapellskär. En 

utbyggnad av hamnen pågår för att möta denna utveckling.24 I Kapellskär fortsätter transporterna 

uteslutande på vägnätet via E18 då järnvägsanslutning saknas. Kapellskär har ett gynnsamt läge dels 

då hamnens placering medför den kortaste seglingssträckan över till Finland, dels med närhet till 

Rosersbergs logistikcentrum.  

Stockholm Norvik hamn, som öppnar år 2020, är en ny container- och roro-hamn där majoriteten av 

containerhanteringen i Stockholms län kommer att ske. Intill hamnen byggs ett logistikcentrum med 

lagerytor. Landinfrastrukturen i Norvik kommer att bestå av en ny väg som förbinder hamnen med väg 

73 samt en ny järnväg som ansluter till Nynäsbanan.25 

Nynäshamns hamn, som ligger direkt söder om Stockholm Norvik, trafikeras av färjetrafik till/från 

Gotland, Lettland och Polen samt av kryssningsfartyg som inte väljer eller har möjlighet att anlöpa 

hamnarna i centrala Stockholm.26 I Nynäshamn ansluter väg 73 och Nynäsbanan. 

Södertälje hamn, som ägs av Södertälje kommun via ett dotterbolag, är en container-, roro-, bulk- och 

bränslehamn. Södertälje hamn är viktig för bland annat bilimportindustrin och består av de fyra 

områdena Sydhamnen, Oljehamnen, Igelsta och Uthamnen. Hamnen i Södertälje är även en 

omlastningsterminal från järnväg till lastbil och fartyg och hamnen har en väl utbyggd 

landinfrastruktur med kopplingar till såväl västra och södra stambanan som E4 och E20.27 

Hargs hamn i Uppsala län är en renodlad godshamn som i första hand hanterar olika typer av 

bulkgods. Hamnen har kapacitet att öka godsmängderna över kaj, men landinfrastrukturen till/från 

hamnen, särskilt Hargshamnsbanan behöver rustas upp. 

Övriga närliggande hamnar såsom Gävle, Västerås och Norrköping har alla lite olika inriktning på 

vilket gods som hanteras, men har samtidigt gemensamt att de alla är etablerade containerhamnar. 

Genom en tydlig minskning av den renodlade godshanteringen i de Värtahamnen respektive 

Frihamnen bedöms landtransporterna av den tunga trafiken öka. Särskilt gäller detta transporterna på 

E18 mot Kapellskär, väg 73 till/från Nynäshamn samt på E4/E20 mellan Södertälje och Stockholm. En 

förhoppning är att gods till/från Stockholm Norvik till viss del kan transporteras på järnvägen. 

 

                                                           
23 Ibid 
24 Stockholms hamnar 2015, Kajstrategi för stockholms hamnar. 
25 Stockholms hamnar 2016b, Stockholm Norvik hamn, 
https://www.stockholmshamnar.se/nynashamn/stockholm-norvik-hamn/, 2016-10-05. 
26 Stockholms hamnar 2015, Kajstrategi för stockholms hamnar. 
27 Södertälje hamn 2016, Om oss, http://www.soeport.se/om-oss/ 2016-10-05. 



 
 

34 (86) 

 

34 
 

 

Övergripande utveckling av godstransporter 

Stora mängder gods passerar varje år hamnarna i Stockholms län. Från hamnarna transporteras 

godset vidare på väg- och järnvägsnätet. Enligt Stockholms hamnar har hälften av godset sin 

destination i Stockholm-Mälardalsregionen, medan resterande andel sprids till resten av landet. I figur 

19 illustreras den totala mängden godstransporter för respektive trafikslag i Stockholms län. De största 

flödena för sjötransport hanteras i Södertälje och Nynäshamn, de största godsflödena på järnväg går 

på västra stambanan och de största vägflödena går på europavägarna och på väg 73. Anledningen till 

att Nynäsbanan inte nyttjas i lika stor grad idag är att den delvis är enkelspårig och klarar inte av 

samma kapacitet som de andra alternativen.  

 

Figur 19. Totala antalet godstransporter för respektive transportslag i Stockholms län. Flödenas tjocklek beskriver 

transporternas storlek mätt i ton/år. Källa: En Bättre Sits, 2013. 

Sedan ett par år tillbaka pågår en omvandling avseende godstransporterna inom Storstockholm. 

Godshanteringen flyttar från centrala, attraktiva lägen för bostäder till mer perifera lägen. För 

farlederna in till Stockholm innebär det att den renodlade godstrafiken kommer att minska kraftigt 

framöver. Detta eftersom containerfartygen kommer att styras över mot Stockholm Norvik, men 

eventuellt även till ännu mer perifera hamnar såsom Hargs Hamn, Gävle, Södertälje, Norrköping eller 

Västerås. Vilka godsslag som kommer att trafikera vilka hamnar är svårt att förutsäga, bortsett från att 
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containerhanteringen kommer att koncentreras till Stockholm Norvik. I planeringen är det viktigt att 

beakta att olika typer av gods ställer olika typer av krav på strukturer, både vad gäller hamnarna och 

anslutande landinfrastruktur. 

Hur detta skifte av godstransporter påverkar Stockholmsregionen är svårt att svara entydigt på, men 

landtransporterna kommer att öka och nya färdvägar och transportrutter kommer att etableras, vilket i 

sin tur ställer nya krav på planeringen inom regionen. 

Infrastrukturinvesteringar 

Förbifart Stockholm förväntas öppna för trafik år 2026 och bedömningen är att den kommer bidra till 

ökad robusthet och tillförlitlighet för godstransporter. Arbetet med att upprätta vägplan för Östlig 

förbindelse, som förbinder Norra och Södra länken under Djurgården, pågår och kan år 2020 ha 

resulterat i konkreta utbyggnadsplaner. Även planeringen för Tvärförbindelse Södertörn, en ny 

vägförbindelse mellan E4/E20 vid Kungens kurva och väg 73 vid Haninge centrum pågår och om 

nuvarande tidplan håller kommer den liksom Förbifart Stockholm öppna för trafik år 2026. 

Tvärförbindelse Södertörn skulle skapa en gen förbindelse mellan Nynäshamn/Stockholm Norvik och 

Södertälje. Nynäsbanan byggs ut med dubbelspår fram till Hemfosa, söder om Tungelsta, för att kunna 

möta den väntade efterfrågan på tåglägen när pendeltågen ska samsas med godståg till och från 

Stockholm Norvik. Däremot finns det inga planer på att bygga ut dubbelspår på hela Nynäsbanan, det 

vill säga ända fram till Stockholm Norvik och Nynäshamn.  

Framtida utveckling av landinfrastruktur 

Utvecklingen av fartygstrafiken i Stockholms län förutsätter att landinfrastrukturen utvecklas så att 

alla passagerar- och godsflöden kan tas om hand på ett effektivt sätt. De planerade förändringarna av 

landinfrastrukturen i anslutning till hamnarna gör att de kan hantera en ökad passagerar- och 

godstrafik. Eventuellt uppstår behov av kompletterande utredningar utifrån de förändringar som 

föreslås. 

2.7 Turism idag 

Stockholms hamnar är en av de största kryssningsdestinationerna kring Östersjön, vid sidan om 

Köpenhamn, Tallinn, Helsingfors och Sankt Petersburg. År 2016 trafikerades Stockholms hamnar av 

cirka 240 kryssningsanlöp med cirka 500 000 passagerare. Cirka 60 anlöp av de 240 

kryssningsanlöpen var så kallade turn-arounds, det vill säga att kryssningen inleds och avslutas i 

Stockholm vilket gör att de ligger längre i hamn. Denna typ av anlöp är viktig för Stockholm som 

besöksdestination då det medför ökade intäkter eftersom turisterna bor kvar en natt på hotell. Under 

de senaste åren har passagerarantalet ökat, även om antalet anlöp har minskat, vilket beror på att 

fartygen har blivit större.28  

Stockholms hamnar trafikeras av reguljär färjetrafik på linjer till Helsingfors, Åbo, Mariehamn, 

Tallinn, Riga och Sankt Petersburg. År 2015 tog Stockholms hamnar emot cirka 3 400 färjeanlöp.29  

Turistnäringen bidrar årligen med cirka 5,5 miljarder (mdr) kronor till Stockholmregionens ekonomi i 

form av hotellnätter, restaurangbesök, konsumtion, etcetera. Den absoluta merparten, cirka 5 mdr 

kronor, härrör från färjetrafiken medan resterande 0,5 mdr kronor kommer från kryssningstrafiken.30 

                                                           
28 Stockholms hamnar 2016a, Underlag till Åtgärdsvalsstudie farleder till Stockholm. 
29 Ibid. 
30 Workshop 1, 2016-06-16, Företrädare för Stockholms hamnar. 
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2.8 Farleder idag 

Fartyg är fria att köra vilka farleder eller vägar på havet som de önskar, under förutsättning att det 

finns tillräckligt djup och bredd samt att fartbegränsningar hålls och att inga andra överträdelser görs 

såsom att passera genom fågelskyddsområde, militärt område eller motsvarande. Det gör att det inte 

är möjligt att från samhällets sida direkt styra fartygens rutter eller att styra fartyg till eller från en 

farled, utan detta sker huvudsakligen utifrån fastlagda (fysiska) restriktioner och begränsningar, samt 

därefter utifrån rådande vind- och siktförhållanden. 

Furusundsleden 

I alla farleder finns begränsningar och restriktioner för hur fartyg får framföras. Särskilt gäller detta 

när dåliga väder- eller siktförhållanden föreligger då vattenvägarna väsentligen skiljer sig från 

landinfrastrukturen. Vid dåligt väder och dåliga siktförhållanden krävs generellt större marginaler 

jämfört med vid dagsljus och god sikt, eftersom till exempel kraftig vind påverkar ett fartygs 

manövreringsförmåga. Gällande restriktioner för Furusundsleden redovisas i tabell 3. Mörker och 

väsentligt nedsatt sikt innebär en minskning av tillåten fartygsstorlek. Restriktionerna nedan gäller 

inte färjor i reguljär trafik, såsom till exempel Åbo- eller Helsingforstrafiken. 

Tabell 3. Restriktioner Furusundsleden. Källa: Sjöfartsverket 2016. 

Max. mått Furusundsleden Längd Bredd Djupgående 

Dagsljus och god sikt Längd x bredd = 12 100  9 meter 

Mörker och väsentligt nedsatt sikt 175 meter 26 meter 9 meter 

I figur 20 visas utvecklingen för fartygstrafiken i Furusundsleden sedan år 2007. Figuren baseras på 

data och statistik som Sjöfartsverket har samlat in via AIS-systemet31 över antalet fartygspassager 

genom Furusundsleden för respektive år. 

                                                           
31 Automatic Identification System – ett system gör det möjligt att identifiera ett fartyg och följa dess rörelser. 
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Figur 20. Antal fartygspassager i Furusundsleden år 2007-2015. 

Färjetrafiken utgör den stora majoriteten av alla fartygspassager. Av färjetrafiken är det trafiken till 

Åbo respektive Helsingfors som är den mest frekventa. Färjetrafiken ligger ganska stadigt och 

oförändrat kring drygt 5 000 passager per år, motsvarande cirka 13-14 passager per dag. 

Fartyg som exempelvis Birka Paradise och Birger Jarl har tilldelats en egen kategori ”Stockholms-

kryssningar”. Dessa två fartyg utgår från Stockholm för kortare kryssningar och är varken färjor, i 

samma mening som till exempel Finlandstrafiken, eller kryssningsfartyg som kommer utifrån och 

angör Stockholm under en begränsad tid. 

Både godskategorierna ”Cargo”och”Tanker” trafikerar Furusundsleden i betydligt lägre omfattning än 

färjetrafiken. Antalet ”Cargofartyg” har minskat från cirka 270 fartyg år 2007 till cirka 70 fartyg år 

2015. Antalet ”Tankerfartyg” har en relativt stadig nivå, mellan åren 2007 och 2015 passerade mellan 

30 och 60 fartyg Furusundsleden. 

Den fartygskategori som tydligast uppvisar en ökning är kryssningsfartygen vars passager långsamt 

ökat mellan åren 2007 och 2015. Förklaringen till detta är dels att kryssningstrafiken till Stockholm 

totalt har ökat och dels att antalet stora fartyg tydligt har ökat, fartyg som genom Sandhamnsledens 

begränsningar hänvisas till Furusundsleden. 

I figur 21 redovisas hur antalet passager med kryssningsfartyg, med en längd överstigande 245 meter, 

har utvecklats sedan år 2007. Dessa fartyg är för stora för att kunna använda Sandhamnsleden och 

återfinns därför endast i Furusundsleden. Om Sandhamnsleden tillät större fartyg är det troligt att 

kryssningsfartygen istället skulle gå där eftersom de i stor utsträckning trafikerar destinationer öster 

respektive söder om Stockholm.  
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Figur 21. Antal passager med kryssningsfartyg som är över 245 meter långa. 

Sandhamnsleden 

Gällande restriktioner för Sandhamnsleden redovisas i tabell 4. 

Tabell 4. Restriktioner Sandhamnsleden. 

Max. mått Sandhamnsleden Längd Bredd Djupgående 

Dagsljus och god sikt 245 meter 32,31 meter 11 meter 

Mörker och väsentligt nedsatt sikt 175 meter 26 meter 9 meter 

 

Antalet fartygspassager i Sandhamnsleden redovisas i figur 22. 
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Figur 22. Antal fartygspassager i Sandhamnsleden år 2007-2015. 

Antalet fartygspassager ligger relativt stadigt kring cirka 1 600 fartygspassager per år. År 2014 och 

2015 har dock en tydlig minskning av antalet fartygspassager skett, vilket främst beror på minskad 

färjetrafik, detta till följd av att bland annat TallinkSilja chartrade ut fartyg till Australien under 2014 

och genom detta minskade antalet avgångar på linjen Stockholm – Riga. Även antalet lastfartyg 

(”cargo”) har med åren minskat, liksom antalet kryssningsfartyg. Det sistnämnda beror sannolikt på 

trenden med större fartyg, vilket medför att de stora kryssningsfartygen behöver gå via 

Furusundsleden. 

Det totala antalet fartygspassager är betydligt lägre i Sandhamnsleden än i Furusundsleden. Om det är 

möjligt att avlägsna befintliga begränsningar avseende fartygslängd i Sandhamnsleden pekar denna 

jämförelse på att Sandhamnsleden bör ha kapacitet för att ta emot betydligt fler fartyg än idag. 

2.9 Trafikering idag och år 2020 

Övergripande förväntas fartygstrafiken totalt sett öka svagt fram till 2020, även om tydliga skillnader 

väntas mellan de respektive fartygsslagen. Till exempel kommer troligen godstrafiken minska genom 

utflyttningen av godstrafik från centrala Stockholm till Kapellskär respektive Norvik. För 

kryssningstrafiken, och till viss del även färjetrafiken, väntas däremot en svag ökning framöver.  

Drivmedelstransporter 
Idag går oljetransporterna med fartyg in till Loudden och Bergs oljehamnar, det vill säga nära vissa 

slutkunder. Landstransporterna blir på så vis korta och miljömässigt fördelaktiga. Loudden ligger norr 

om Saltsjö-Mälarsnittet och Bergs söder om detta. Årligen omsätts i Loudden cirka 500 000 m3 

drivmedel och i Bergs 1 000 000 m3.32 Från Bergs drivmedelsdepå förses såväl fartyg och färjor i 

                                                           
32 Intervju med SPBI (Svenska Petroleum och biodrivmedelsinstitutet), VD Ulf Svahn, 2015-11-18.  
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Stockholms hamn med drivmedel genom mindre bunkringsbåtar. Flygbränslet för Bromma och 

Skavsta flygplatsers behov går också ut från Bergs.  

Arrendekontrakten i Loudden går ut 2019-12-31 och tomträttsavtalet mellan Nacka kommun och 

Circle K 2018-12-31. En statlig samordningsgrupp som bildats arbetar för att verksamheterna kan vara 

kvar till år 2030. Anledningen är att det behöver finnas ersättningplatser som är tillräckligt robusta 

och ur ett sårbarhetsperspektiv acceptabel. Detta tar ett antal år att utreda och realisera.  

En rapport från WSP33 analyserar olika alternativa hamnar såsom Södertälje, Gävle, Västerås och 

Norrköpings möjligheter att ta över hanteringen av drivmedel och vilka konsekvenser detta skulle få 

avseende till exempel förändringar av vägtransportarbetet. Rapporten pekar ut Södertälje som det 

minst dåliga alternativet utifrån ökade vägtransporter, riskhänseende etcetera. Den statliga 

samordningsgruppen som har bildats ser däremot inte Södertälje hamn som ett alternativ på kort sikt.  

På längre sikt är det mest sannolika scenariet att båda anläggningarna kommer att flytta och att 

försörjningen av flytande bränsle för Stockholmsregionen kommer att se annorlunda ut. 

Förändringarna kommer att skapa nya förutsättningar, och utmaningar, för landtransporterna inom 

Stockholmsregionen. 

Flistransporter till Fortums kraftvärmeverk 

Fortum har, i samarbete med Stockholms stad, byggt ett nytt värmekraftverk i Hjorthagen. 

Anläggningen kommer bränna restprodukter från skogsindustrin, till exempel flis, som inte går att 

nyttja på annat sätt. Värmekraftverket producerar både el och värme till Stockholm. Årligen bedöms 

cirka 700 000 ton flis transporteras med fartyg till värmekraftverket. Dessa fartyg är djupgående och 

går långsamt. Utöver dessa volymer sker även transporter med tåg till värmekraftverket. Fartygen 

lastar cirka 7 000 ton styck, vilket innebär att Fortum planerar att cirka 100 fartyg per år, motsvarande 

två fartyg per vecka, kommer att angöra kajanläggningen i Hjorthagen.34 Flistransporterna till 

Fortums kraftvärmeverk förväntas vara relativt stabila och enkla att prognosticera. Utöver dessa 

volymer sker även transporter med tåg på Värtabanan till värmekraftverket. Med tanke på den 

långsiktiga tillgången på råvara är även långvariga transporter med så kallade Woodship carriers ett 

möjligt scenario.  

Kryssnings-, färje- och skärgårdstrafik 

År 2016 trafikeras Stockholms hamnar av cirka 240 kryssningsanlöp. Kryssningsfartygen anlöper 

Frihamnen, Värtahamnen och Stadsgården. Till och från Stockholm är en majoritet av 

kryssningsfartygen tvingade att använda Furusundsleden eftersom Sandhamnsleden inte kan ta emot 

fartyg som är längre än 245 meter. Det största kryssningsfartyget som idag trafikerar Stockholm är 

cirka 330 meter35 långt och cirka 47 meter brett.36 Runtom i världen finns dock både längre och 

bredare kryssningsfartyg, men eftersom Östersjön är en för liten marknad och den segelfria höjden 

under Stora Bältbron begränsar är det inte troligt att det absolut största fartygen som byggs idag 

kommer trafikera Stockholm. Till år 2020 förväntas trenden fortsätta med att fartygens storlek och 

antalet kryssningspassagerare ökar samtidigt som antalet anlöp minskar i Stockholms hamnar. 

År 2015 gjordes cirka 3 400 färjeanlöp till Stockholms hamnar. Den reguljära färjetrafiken trafikerar 

Östersjön året runt vilket bidrar till det betydligt större antalet färjeanlöp jämfört med 

kryssningsanlöp i Stockholm. De största färjorna som trafikerar Stockholm idag är cirka 220 meter 

                                                           
33 WSP 2014, Stockholmsregionens framtida oljeförsörjning, Slutrapport. 
34 Fortum, Carina Olofsson, 2016-06-16. 
35 De största kryssningsfartygen i världen är cirka 360 meter långa. 
36 Stockholms hamnar 2016a, Underlag till Åtgärdsvalsstudie farleder till Stockholm. 
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långa, vilket gör att de kan använda såväl Furusundsleden och Sandhamnsleden. Vilken farled som 

väljs bestäms genom en avvägning av destination samt möjlighet att sälja taxfree ombord om 

Mariehamn passeras och angörs. Det är denna avvägning som gör att majoriteten av färjetrafiken till 

och från Stockholm trafikerar Mariehamn, via Furusundsleden. Färjetrafiken som går till Riga och 

Sankt Petersburg använder dock Sandhamnsleden eftersom omvägen via Åland blir för lång. Den 

reguljära färjetrafiken är relativt bestående över tid, och färjerederierna bedömmer att nya fartyg 

kommer att vara i samma storleksklass som dagens fartyg eller något större.37 

Taxfreereglerna för Åland påverkar färjerederiernas val av rutter i Östersjön. Om taxfreereglerna 

skulle ändras skulle rederierna sannolikt justera sina rutter, vilket i sin tur påverkar deras val av farled 

till och från Stockholm. I ett scenario där taxfreereglerna görs mindre generösa eller helt tas bort är 

det troligt att färjetrafiken skulle öka i Sandhamnsleden eftersom denna har en genare sträckning mot 

destinationer som Helsingfors och Tallin, samtidigt som trafiken i Furusundsleden skulle minska.  

Stockholms skärgård trafikeras av ett tjugotal skärgårdsbåtar och Djurgårdsfärjor med 

Waxholmsbolaget. Dessa fartyg är betydligt mindre är kryssnings- och färjefartygen. Sammantaget 

transporterar Waxholmsbolaget cirka fyra miljoner passagerare och cirka 7 000 ton gods per år.38 Till 

år 2020 förväntas inga större förändringar ha skett rörande skärgårdstrafiken. 

2.10 Nollalternativ  

För samtliga landtransporter har Trafikverket tagit fram så kallade basprognoser för år 2040 i vilka 

utvecklingen framåt beskrivs. Dessa prognoser utgår från en samlad volym på nationell nivå och bryts 

sedan ner till regional respektive lokal nivå. För sjötransporter finns inte dessa prognoser framtagna, 

varför ett alternativt angreppssätt avseende prognosticerade passagerar- och godsvolymer behöver 

ansättas i denna åtgärdsvalsstudie.  

Avseende färjetrafiken antas denna vara relativt oförändrad och stabil, utifrån historiska data. 

Förväntad efterfrågeökning på befintliga linjer möts snarare genom större fartyg än fler avgångar, det 

vill säga när ett fartyg anses uttjänt eller vara för litet ersätts det med ett med större kapacitet avseende 

antalet passagerare och antalet fordon. Samtidigt finns potential för nya linjer, till exempel mot 

Baltikum och/eller Ryssland enligt de stora färjerederier som trafikerar farlederna idag.39 

Kryssningstrafiken väntas fortsätta öka i antal passagerare. Fartygsstorleken fortsätter växa framöver, 

samtidigt som kryssningssäsongen sannolikt också sträcks ut i tid så att säsongen börjar tidigare på 

våren respektive avslutas senare in på hösten. Sammantaget resulterar detta i en svag tillväxt avseende 

antalet anlöp och bedömningen är att cirka 350–400 kryssningsfartygsanlöp år 2040. 

När den nya containerhamnen i Norvik står klar kan detta resultera i att befintliga transportupplägg 

för godstrafiken på Östersjön påverkas. Till exempel skulle Stockholm, Helsingfors, Sankt Petersburg 

och Gdansk kunna dela på en containerslinga, det vill säga att fartyg lastas i till exempel Rotterdam 

med varor som ska till dessa städer och detta fartyg går direkt till Stockholm och lossar del av lasten 

där. Varor som ska tillbaka mot Rotterdam lastas och därefter fortsätter fartyget till Helsingfors, Sankt 

Petersburg och Gdansk och lossar resterande del samt lastar returlast. 

En betydande osäkerhet som är svår att förutse är hur taxfreereglerna på Åland utveckas på så lång 

sikt som till år 2040 eller bortom detta. Om de tas bort antas det direkt få konsekvenser för 

                                                           
37 Stockholms hamnar 2016a, Underlag till Åtgärdsvalsstudie farleder till Stockholm. 
38 Waxholmsbolaget 2016, About us, http://www.waxholmsbolaget.se/visitor/about-waxholmsbolaget/about-
us/, 2016-10-06. 
39 Workshop 2, 2016-08-30, Företrädare för Viking line, TallinkSilja och Birka Cruises. 

http://www.waxholmsbolaget.se/visitor/about-waxholmsbolaget/about-us/
http://www.waxholmsbolaget.se/visitor/about-waxholmsbolaget/about-us/
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färjetrafiken, genom att färjorna på linjen Stockholm – Helsingfors respektive Stockholm – Tallinn 

omgående ändrar körväg, från Furusundsleden till Sandhamnsleden.40 Åbotrafiken väntas vara kvar, 

men kommer sannolikt att minska i omfattning eftersom dessa linjer idag bärs upp av tre i princip lika 

stora faktorer nämligen det reguljära resandet, godstrafiken och taxfreeförsäljningen. Skulle 

taxfreeförsäljningen upphöra är det inte osannolikt att anta att en tredjedel av resenärerna försvinner 

och att rederierna då minskar utbudet lika mycket. Till exempel antas antalet anlöp till Mariehamn 

minska kraftigt. 

Då det idag inte finns något som indikerar att Ålandsundantaget ska tas bort har därför detta antagits 

vara oförändrat i denna utredning, det vill säga situationen förväntas vara densamma som idag. 

Fartygstrafiken i Furusundsleden och Sandhamnsleden 

Det ovan beskrivna resulterar i följande prognosticerade utveckling avseende fartygstrafiken i 

farlederna in till Stockholm fram till år 2040. 

Genom omläggningen av godstrafiken mot mer ”externa” hamnar (jämfört med centrala Stockholm) 

förväntas godstrafiken kraftigt minska i farlederna. Beroende på varifrån Fortum köper in 

restprodukterna från skogsindustrin, samt i vilka volymer och med vilken fartygsstorlek, kommer 

dessa fartyg trafikera antingen Furusundsleden eller Sandhamnsleden. 

Till år 2040 bedöms befintliga drivmedelstransporter till och från Bergs och Loudden vara avvecklade 

och trafikera andra hamnar.  

Trafiken med passagerarfartyg, både färjor och kryssningsfartyg, förväntas enligt ovanstående 

resonemang växa svagt. I och med att dagens begränsningar avseende djupgående respektive längd 

kvarstår bedöms utvecklingen mot ett ökat tryck mot Furusundsleden fortsätta. Uttryckt i antal 

fartygspassager beräknas dessa totalt uppgå till cirka 7 000 fartygspassager i Furusundsleden år 2040 

respektive cirka 500 fartygspassager i Sandhamnsleden. 

Tabell 5. Bedömt antal fartygspassager i farlederna in till Stockholm år 2020 respektive år 2040. 

Antal 

fartygspassager 

Furusundsleden, 

år 2020 

Sandhamnsleden, 

år 2020 

Furusundsleden, 

år 2040 

Sandhamnsleden, 

år 2040 

Färjor 5 500 350 6 500 350 

Kryssningsfartyg 500 150 700 100 

Godsfartyg 100 100 

Totalt  6 100 600 7 300 600 

Som framgår i tabell 5 bedöms en övervägande del av fartygstrafiken fortsätta nyttja Furusundsleden 

framöver, under förutsättning att inga förändringar avseende infrastrukturen görs. Denna utveckling 

innebär en fortsatt påverkan på erosionen längs Furusundsleden.  

                                                           
40 Workshop 2, 2016-08-30, Företrädare för Viking line, TallinkSilja och Birka Cruises. 
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3 Problembeskrivning och förutsättningar 

I detta kapitel beskrivs förutsättningar, problem, brister och behov avseende Fususundsleden och 

Sandhamnsleden som projektledningsgruppen och de i åtgärdsvalsstudiens medverkande parter har 

identifierat på workshop 1. Problemen, bristerna och behoven har sedan justerats och förankrats på 

workshop 2. 

3.1 Förutsättningar, problem och brister avseende kapacitet och robusthet 

Kapacitet 

Dagens farleder har brister gällande såväl kapacitet som robusthet genom att Furusundsleden har 

begränsningar avseende djupgåendet samtidigt som Sandhamnsleden har begränsningar framförallt 

avseende fartygslängd. Därutöver bidrar trånga passager i de båda farlederna till 

kapacitetsbegränsningar när det kommer till fartygsrörelser och i vissa fall även möjligheten att mötas. 

Furusundsleden har kapacitet att ta emot fartyg med ett maximalt djupgående om 9 meter. Detta är 

tillräckligt för alla passagerarfartyg (både färjor och kryssningsfartyg) som trafikerar Östersjön idag. 

Det är däremot inte tillräckligt för att kunna ta emot de största godsfartygen (särskilt tankfartyg) då 

dessa har ett djupgående på upp till 11 meter. Även längdmässigt klarar Furusundsleden att ta emot 

alla passagerarfartyg (både färjor och kryssningsfartyg) som trafikerar Östersjön.  

Sandhamnsleden kan ta emot fartyg med ett djupgående på 11 meter, vilket gör att majoriteten av 

godsfartygen använder denna farled. Ytterligre en starkt bidragande orsak är att Sandhamnsleden är 

den kortaste vägen in till Stockholm för fartyg som kommer söder- respektive österifrån. Längdmässigt 

kan Sandhamnsleden ta emot fartyg upp till 245 meter, vilket är tillräckligt för att kunna ta emot färjor 

som trafikerar Östersjön. Emellertid räcker det inte för att kunna ta emot de största 

kryssningsfartygen, som istället behöver använda Furusundsleden. 

Robusthet 

Kapacitetsproblemen i Furusundsleden respektive Sandhamnsleden gör att farlederna till och från 

Stockholm har en begränsad förmåga att stå emot och hantera störningar. En störning i någon av 

farlederna medför stora konsekvenser för fartyg som saknar alternativa färdvägar. Då godstrafiken i 

huvudsak kommer att anlöpa Stockholm Norvik och andra hamnar framöver, är det framförallt 

kryssningsfartygen som riskerar att hänvisas till andra mer perifera hamnar och därmed är i behov av 

ökad robusthet i farlederna. En olycka i en av farlederna innebär sannolikt även att färje- och 

skärgårdstrafiken kommer att påverkas och att överflyttningar till den andra farleden medför 

kapacitetsproblem och ökade sjösäkerhetsrisker. Sammantaget bedöms all sjöfart vara behjälpt av en 

ökad robusthet.  

3.2 Förutsättningar, problem och brister avseende miljö och risk 

Erosionsskador i Furusundsleden 

Tydliga erosionsskador på stränder finns idag längs befintliga farleder. Värst drabbad är 

Furusundsleden, sträckan mellan Vallersvik och Stavboudd, där erosionsskadorna har ökat i 

omfattning under det senaste decenniet, se figur 23. Samtliga skadetyper har ökat i antal samtidigt 

som befintliga skador har blivit större. En tydlig indikator på detta är skadorna på vasstränder. 

Utbredningen av erosionsskador i undervattenmiljöer är okänt och behöver utredas. Erosionsskador i 

undervattensmiljöer påverkar bland annat fiskebestånd. 
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Figur 23. Särskilt erosionsdrabbat avsnitt längs Furusundsleden, Vallersvik – Stavboudd. 

Orsaken till de ökade erosionsproblemen är i första hand kraftiga vattenrörelser längs grunda stränder 

samt kraftiga vattenströmmar som orsakas av de större fartygens tryckvågor. Detta i kombination med 

en ökad trafik, både med färjor och kryssningsfartyg, har bidragit till de skador som nu skådas. 

Fartygens deplacement har också betydelse, liksom den hastighet fartygen håller. Generellt sett kan 

det förenklat sägas att ju högre hastighet, eller större deplacement, desto större erosionsskador 

orsakar fartyget (beroende av fartygsskrovets utformning).41 Stora fartyg kan dock undvika att 

förorsaka skador genom att hålla en mycket låg hastighet. 

Erosionen påverkas även av farledens utformning. En grund och smal farled har sämre förmåga att ta 

hand om den energi fartyg trycker undan vattnet med jämfört med en bredare eller djupare farled. 

Mängden vatten är mindre i en grundare eller smalare farled. Furusundsleden är både smal och grund, 

särskilt vid passagen av Stavboudd. Detta tillsammans med den intensiva fartygstrafiken och 

strändernas beskaffenhet, bidrar till den kraftiga erosion som syns längs stränderna. Skulle 

Furusundsleden vara bredare eller djupare (eller både och) skulle den ha bättre förmåga att ta hand 

om vågenergin och erosionen längs stränderna skulle bli mindre. 

För att bromsa erosionen har Länsstyrelsen i Stockholms län sänkt fartbegränsningen från 12 till 10 

knop på de mest erosionsskadade avsnitten i Furusundsleden, delen Vallersvik till Stavboudd, se figur 

24.42 Dock har färjor med tidtabellsbunden trafik till Åbo givits tillfällig dispens och får fortfarande 

hålla 12 knop på sträckan.43 

 

                                                           
41 Granath 2013, Erosionsskador i Furusundsleden 2000-2013. 
42 Länsstyrelsen i Stockholms län 2016c, Fartbegränsning i del av Furusundsleden, Österåkers kommun. 
43 Länsstyrelsen i Stockholms län 2016d, Ansökan om fartbegränsing i Furusundsleden, Österåkers kommun, 

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/nyheter/2014/2589-2012-

06883Furusundsleden.pdf, 2016-10-13. 

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/nyheter/2014/2589-2012-06883Furusundsleden.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/nyheter/2014/2589-2012-06883Furusundsleden.pdf
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Figur 24. Sänkt fartbegränsning på del av Furusundsleden. 

Fastighetsägare har tidigare noterat att lotsade kryssningsfartyg inte håller gällande fartbegräns-

ningar. Sjöfartsverket menar dock att en förändring har skett sedan de nya fartbegränsnings-

föreskrifterna trädde i kraft våren 2016 och att lotsade fartyg frivilligt sänkte hastigheten redan år 

2015. Enligt Sjöfartsverket och lotsarna håller kryssningsfartygen fartbegränsingarna och några 

ytterligare synpunkter har sedan våren år 2016 inte inkommit från fastighetsägarna. 

Utveckling av erosionsskador Furusundsleden 

I och med de tidigare beslutade åtgärderna, främst hastighetssänkningen till 10 knop genom de 

känsligaste delarna av Furusundsleden, har de svåraste erosionsangreppen bromsats, dock har de inte 

eliminerats. Förhoppningen är även att en balans har uppnåtts på många platser, vilket den senaste 

inventeringen ger indikationer på.44 

Om inga erosionsskydd anläggs i Furusundsleden, om nuvarande trafikvolymer och sammansättning 

av tonnage består och om dagens fartbegränsningar fortsätter gälla framöver, bedöms erosionstakten 

och erosionstrycket sänkas generellt. Vissa stränder förväntas tack vare det lägre erosionstrycket att 

komma i balans och rehabiliteras samtidigt som erosionen kommer att fortsätta på många andra 

ställen, även om det väntas ske i en långsammare takt. Utifrån gjorda mätningar av erosionsskadade 

platser kan det hittills utläsas att drygt 16 % av de skadade områdena i viss utsträckning har 

återhämtat sig. För cirka hälften av platserna har vare sig någon förbättring eller försämring skett, 

medan resterande platser, knappt 34 %, uppvisar fortsatt erosion.45 

Exakt på vilka platser det kommer att ske förbättringar eller försämringar framöver är svårt att peka 

ut. Samtidigt kan det konstateras att vass generellt är sårbart och att erosionen därför sannolikt inte 

kommer upphöra på dessa platser. 

Erosionsskador i Sandhamnsleden 

Längs Sandhamnleden finns det också erosionsskador, om än inte i lika stor utsträckning som i 

Furusundsleden. Det beror på att stränderna längs Sandhamnleden är mer motståndskraftiga mot 

                                                           
44 Granath 2015, Erosionsutvecklingen i Furusundsleden 2015. 
45 Ibid. 
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erosion genom att de i större utsträckning (jämfört med Furusundsleden) består av klipp- och 

blockstränder. Längs Sandhamnsleden består cirka 75 % (mellan Trälhavet och Almagrundet) av dessa 

typer av stränder, vilket gör att det endast är resterande 25 % som är känsliga för erosion.46 I huvudsak 

återfinns de känsliga områdena där leden passerar norra Vindö–Sollenkroka samt i viss omfattning 

längs Sandöns sydvästra sida.47 Sandön har dock relativt flacka stränder som idag är i balans med de 

naturliga vindvågorna och där fartygssvallen inte påverkar särskilt mycket. 

Jämfört med Furusundsleden är Sandhamnsleden djupare och generellt sett bredare, även om det 

finns trånga passager längs Sandhamnsleden. Detta, tillsammans med de hårdare klipp- och 

blockstränderna i kombination med färre fartygspassager, gör stränderna längs farleden mindre 

utsatta för ersosion. 

Utveckling av erosionsskador Sandhamnsleden 

Eftersom de huvudsakliga erosionsproblemen förekommer längs Furusundsleden har ingen 

uppföljning gjorts avseende problemen längs Sandhamnsleden. Mot bakgrund från de försök och 

åtgärder som vidtagits i Furusundsleden kan det konstateras att ersosionsskadorna sannolikt skulle 

öka, eller i bästa fall vara konstanta, i Sandhamnsleden om fartygstrafiken där skulle öka och vice 

versa om fartygstrafiken skulle minska längs de mest utsatta passagerna. 

Erosion i den gemensamma farleden Trälhavet – Stockholm  

Stränderna längs den gemensamma farleden mellan Trälhavet och Stockholm, där Sandhamnsleden 

och Furusundslden delar sträckning, är till övervägande del okänsliga för erosion. Genomförda 

inventeringar redovisar att cirka 70 % av stränderna är motståndskraftiga mot erosion, varför ingen 

erosionsproblematik har identifierats längs denna sträcka.48 

Utsläpp av klimatgaser 

Stora kryssningsfartyg som idag inte kan trafikera Sandhamnsleden på grund av sin storlek behöver ta 

omvägen via Furusundsleden för att angöra Stockholm. Jämfört med den kortare inseglingen via 

Sandhamnsleden leder vägen via Furusundsleden till ökade utsläpp av klimatgaser vilket påverkar 

miljön negativt. 

Omvägen via Furusundsleden är cirka 50 distansminuter längre enkel resa, vilket motsvarar cirka 90 

kilometer. Med utgångspunkt i angiven bränsleförbrukning från kryssningsbranschen49 i kombination 

med antalet fartyg per år som är hänvisade till Furusundsleden, motsvarar denna omväg ökade utsläpp 

av koldioxid med cirka 18 000 – 20 000 ton per år. Utöver detta tillkommer även ökade utsläpp av 

kväveoxid, svavel, etcetera. 

3.3 Förutsättningar, problem och brister avseende säkerhet 

PIANC:s rekommendationer avseende säkerhet 

De nuvarande farlederna in till Stockholm uppfyller inte PIANC:s rekommendationer, med de 

fartygstyper som trafikerar farleden. Rekommendationerna för säkerhet styrs inte enbart av de direkta 

fysiska förutsättningarna som till exempel farledsdjupet och farledens utformning (tillgängliga ytor för 

girar med mera), utan beror även på externa faktorer (till exempel väder-, vind- och siktförhållanden). 

                                                           
46 Statens geotekniska institut 2016, Furusundsleden, Förstudie – Naturanpassade erosionsskydd i farleder. 
47 Granath 2013, Erosionsskador i Furusundsleden 2000-2013. 
48 Statens geotekniska institut 2016, Furusundsleden, Förstudie – Naturanpassade erosionsskydd i farleder. 
49 Sjöfartsverket, Johan Wahlström, 2016-10-24. 
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Nuvarande Furusundsled medger (utan hänsyn till PIANC) trafik med fartyg med maximala måtten 

bredd x längd = 12 100 samt ett djupgående på 9 meter. Samtidigt tillåts fartyget Royal Princess, med 

måtten 330 meter x 38,4 meter, att trafikera farleden, vilket summerar till 12 670, det vill säga något 

större än det tillåtna måttet. Om PIANC:s rekommendationer används blir de maximala fartygsmåtten 

175 meter x 26 meter x 9 meter, vilket är en väsentlig nedsättning av den maximala fartygsstorleken. 

Dessa mått överensstämmer med de nuvarande restriktionerna avseende mörker och nedsatt sikt. 

Oavsett restriktioner eller inte så föreligger lotsplikt för fartyg som trafikerar farlederna. Undantaget 

är dock befälhavare på färjor som frekvent trafikerar farlederna.  

I Sandhamnsleden tillåts idag fartyg med de maximala måtten 245 meter x 32 meter x 11 meter. Om 

PIANC:s rekommendationer används blir de maximala fartygsmåtten 175 meter x 26 meter x 9 meter, 

det vill säga en tydlig nedsättning av den maximala fartygsstorleken. Måtten överensstämmer med de 

nuvarande restriktionerna avseende mörker och nedsatt sikt. Notera även att maximala tillåtna 

djupgåendet påverkas, till skillnad från fartygsmåtten i Furusundsleden. 

Även om farlederna inte uppfyller PIANC:s rekommendationer så finns säkerhetsmarginaler i 

farlederna. Med PIANC:s rekommendationer skulle marginalerna öka, vilket i sin tur minskar risken 

för olyckor. Enligt Sjöfartsverket är målsättningen att svenska farleder vid nyetablering eller 

förbättringsåtgärder ska uppfylla PIANC:s rekommendationer. 

Trafiksäkerhet 

Idag finns det längs med Furusundsleden flera trånga passager, till exempel passagen vid Stavboudd. 

När antalet fartyg ökar i farleden ökar trängseln generellt, i synnerhet i dessa passager. I kombination 

med flera tvärförbindelser, ofta i de trängre passagerna, påverkas sjösäkerheten negativt med ett ökat 

antal incidenter som följd. 

Även i Sandhamnsleden, särskilt kring Sandhamn, finns trånga passager som har ännu större 

säkerhetsbrister än Furusundsleden. Vid vissa avsnitt runt Sandhamn råder mötesförbud, vilket kan 

innebära besvärliga situationer med väntan när möten uppstår. Kring Sandhamn rör sig även en stor 

mängd fritidsbåtar, särskilt under sommarhalvåret då även skärgårdstrafiken är som mest intensiv. 

Detta i kombination med den reguljära gods- och färjetrafiken gör att farliga situationer och incidenter 

kan uppstå.  

Framkomlighet vid olika sikt- och väderförhållanden 

Sjöfartsverket har restriktioner gällande huruvida fartyg får framföras i farlederna när olika 

väderföhållanden föreligger. Behovet av restriktioner har föranletts av att farlederna inte är tillräckligt 

breda och djupa för stora fartyg. Vid svåra väderförhållanden kan fartyg i vissa fall inte framföras i 

farlederna och de hänvisas till anlöp i andra hamnar. Detta inträffar ungefär 4-5 gånger per säsong för 

kryssningsfartygen.50 Detta kan innebära intäktsförluster för Stockholmsregionen om fartyget istället 

väljer att gå till någon annan stad/hamn eller att fartyget behöver hitta en alternativ hamn i 

Stockholms närområde som kan ta emot det. Detta är oftast Nynäshamn och om ett kryssningsfartyg 

anlöper en alternativ hamn påverkar det passagerare som ska påbörja eller avsluta sin resa. 

Godsfartyg har inte samma möjligheter att trafikera andra hamnar, utan de behöver vanligtvis avvakta 

och invänta bättre väderförhållanden. 

                                                           
50 Stockholms hamnar, Henrik Ahlqvist, 2016-08-30. 
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Vad som gäller för olika fartygsstorlekar i de båda farlederna sammanfattas i bilaga 2. Fullständig 

information finns att läsa på Sjöfartsverkets hemsida.51 

3.4 Förutsättningar, brister och behov avseende turism 

Kryssnings- och färjetrafiken är viktiga för besöksnäringen i Stockholmsregionen. Det är väsentligt att 

farlederna till och från Stockholm skapar förutsättningar för framtida utveckling av passagerartrafiken 

så att fartyg kan anlöpa till centrala Stockholm.  

Situationen i farlederna idag är för färjerederierna i stort sett väl fungerande. Det gäller även under 

sommarmånaderna när antalet fritidsbåtar ökar och trafiktätheten är hög. För färjerederierna är det 

önskvärt att farlederna medger så korta färdvägar som möjligt. Det är viktigt att färjetrafiken kan hålla 

de hastigheter som krävs för att de ska kunna upprätthålla 24-timmarstrafiken året runt. Osäkerhet 

kring vilka hastigheter som kommer att gälla i farlederna i framtiden begränsar investeringar och 

utvecklingen av färjetrafiken.52 

Priset på fartygsbränsle är en faktor som kan påverka kryssningsfartygens val av rutt och destination. 

För kryssningsrederierna är det önskvärt att farlederna in till Stockholm medger så korta färdvägar 

som möjligt eftersom det innebär minskad bränsleförbrukning och minskade kostnader. I dagsläget 

behöver de stora kryssningsfartygen (över 245 meter) använda Furusundsleden eftersom Sandhamns-

leden har kapacitetsbegränsningar för långa fartyg. Om kryssningsfartygen istället kan använda 

Sandhamnsleden så innebär det en kortare insegling för fartyg som kommer söder- eller österifrån.53 

En kortare och säkrare insegling innebär också att det kan vara möjligt att lätta på vind, sikt- och 

mörkerrestriktioner i farlederna till och från Stockholm. Om ett fartyg tvingas att anlöpa en annan 

hamn leder det till logistiska problem såväl för rederierna som för stadens och regionens 

transportsystem. Det blir en ytterligare påfrestning om dessa tillkommande transporter behöver ske 

under rusningstid då vitala delar av transportsystemet redan har hög belastning. Om vind-, sikt- och 

mörkerrestriktionerna lättas så skulle säsongen för kryssningstrafiken till Stockholm kunna förlängas, 

vilket är positivt för besöksnäringen.54 

Det är viktigt att påpeka att när turism- och besöksnäringen diskuteras så avses samtliga nivåer, från 

den internationella kryssningstrafiken till den lokala turismen som exempelvis kan vara ett dags- eller 

kvällsbesök i skärgården. 

3.5 Förutsättningar, brister och behov avseende organisation 

Huvudmannaskap för farleder 

Trafikverket, Sjöfartsverket och landets länsstyrelser delar idag på ansvaret för farleder. Sjöfartsverket 

har farledshållningsansvaret och rådighet för de allmänna farlederna, men är inte 

verksamhetsutövare. Sjöfartsverket har även ansvar för sjöräddning i farlederna. Trafikverket har 

ansvaret när det gäller investeringar i farlederna, främst via den nationella planen. De olika 

länsstyrelserna har bland annat ansvar för fartbegränsningar i farlederna. Länsstyrelserna får dock 

endast meddela föreskrifter om fartbegränsning (endast) efter samråd med Sjöfartsverket och 

Transportstyrelsen. Transportstyrelsen utfärder tillstånd för sjömärken som Sjöfartsverket inte 

                                                           
51 Sjöfartsverket 2016, Vind Sikt & Mörker Restriktioner, 
http://www.sjofartsverket.se/sv/Sjofart/Lotsning/Lotsomraden/Lotsomrade-Stockholm/Riktvarden--
restriktioner/Vindrestriktioner/, 2016-09-22. 
52 Stockholms hamnar 2016a, Underlag till Åtgärdsvalsstudie farleder till Stockholm. 
53 Ibid. 
54 Ibid. 

http://www.sjofartsverket.se/sv/Sjofart/Lotsning/Lotsomraden/Lotsomrade-Stockholm/Riktvarden--restriktioner/Vindrestriktioner/
http://www.sjofartsverket.se/sv/Sjofart/Lotsning/Lotsomraden/Lotsomrade-Stockholm/Riktvarden--restriktioner/Vindrestriktioner/
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ansvarar för, utfärdar riktlinjer för hur farleder ska utformas och kan utfärda lokala trafiksjöregler 

eller rekommendationer för sjötrafiken, till exempel reglera sjöfarten, mötesförbud, viss väg eller 

operativa restriktioner. Sjöfartsverket avgör, i samråd med Transportstyrelsen, hur stora fartyg som 

tillåts i en viss farled.  

Vilken av dessa organisationer som har det övergripandet ansvaret för farlederna är enligt rederierna 

inte tydligt, något som skapar osäkerhet kring den framtida driften i farlederna. Enligt rederierna 

fattar de olika länsstyrelserna olika beslut vad gäller farleder, varför de menar att endast en myndighet 

istället bör ha det övergripande ansvaret för alla farleder. 

Responsförmåga vid miljöolyckor i Furusundsleden 

I den norra delen av Furusundsleden är det flackt och grunt och kraven för högsta skyddsvärde ur 

miljösynpunkt uppfylls, speciellt utifrån ett oljeskadeperspektiv. En olycka där olja läcker ut riskerar 

att snabbt få stora konsekvenser.55 

Trafiken med tankfartyg har minskat de senaste tio åren. Däremot har trafiken med stora 

kryssningsfartyg ökat, varför det fortsatt föreligger risker för oljeutsläpp om en olycka skulle ske. Den 

kapacitetsbegränsning som råder i Sandhamnsleden tvingar alltfler och allt större kryssningsfartyg att 

gå via Furusundsleden till och från Stockholm. Med ökad fartygsstorlek följer även ökat behov av 

fartygsbränsle. 

Kustbevakningen, som har ansvaret att agera när det uppstår oljeutsläpp56, har i Stockholms skärgård 

koncentrerat sina miljöräddningsresurser till Djurö på Värmdö för att snabbt kunna vidta åtgärder till 

havs. Det innebär att Kustbevakningens förmåga att snabbt kunna agera i Furusundsleden minskat 

kraftigt. Kustbevakningens långa insatstid medför att olja kommer att hinna flyta upp på land innan de 

har hunnit samla sin förmåga vid en olycka, vilket skulle leda till stora miljökonsekvenser.57 I 

Stockholmsregionen har Kustbevakningen även flyttat sitt fokus till polisiära resurser och inte 

miljöräddning, även om de i ett nationellt perspektiv lägger mest resurser på miljöräddning. 

Kustbevakningen har närvaro även i Furusundsleden, men i huvudsak med enheter som inte är 

anpassade för att ta hand om oljeutsläpp vid en olycka och miljöräddningstjänstutrustning saknas i 

området. 

Sjöfartsverket har fartyg i området, till exempel i Kapellskär, men de är inte utrustade med 

miljöräddningsredskap. Om det skulle finnas miljöräddningstjänstutrustning i området eller om 

Sjöfartsverkets fartyg utrustades skulle de kunna utgöra en snabb och effektiv resurs som kan assistera 

vid till exempel oljeutsläpp. 

Jämförs en farled med en väg kan en väg byggas både för att förhindra att olyckor sker, men även så 

att miljöfarliga utsläpp hindras och bromsas från att nå omgivande natur när en olycka sker. En farled 

kan muddras och märkas ut för att minska risken för att olyckor sker, men det är inte möjligt att bygga 

så att eventuella utsläpp hindras och bromsas från att nå stränderna. Detta ökar betydelsen av snabba 

insatser när olyckor inträffar för att förhindra att eventuella utsläpp sprider sig till stränderna. 

Berörda kommuner menar att Kustbevakningens och Sjöfartsverkets bristande samverkan gör att 

problemet förs över till dem, som ansvarar för miljöskador på land och på kommunalt vatten, och att 

staten genom detta inte tar sitt ansvar för att hantera olyckor som sker i farleden, inom deras 

ansvarsområde.58  

                                                           
55 Workshop 2, 2016-08-30, Företrädare för Viking Line, TallinkSilja och Birka Cruises. 
56 Kustbevakningen ansvarar för miljöräddning och Sjöfartsverket ansvarar för sjöräddning. 
57 Workshop 2, 2016-08-30, Företrädare för Viking Line, TallinkSilja och Birka Cruises. 
58 Norrtälje kommun, Ola Andersson, 2016-10-07. 
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4 Mål för åtgärder/problemlösning 

Det övergripande målet för åtgärdsvalsstudien och därigenom de åtgärder som föreslås är att de ska 

bidra till, att år 2040, skapa en robust och långsiktigt hållbar situation för Stockholms farleder. I detta 

kapitel beskrivs de mål som projektledningsgruppen och de parter som har medverkat under 

processen har tagit fram på workshop 1. Målen ska fungera som ett verktyg i utvärderingen av 

föreslagna åtgärder. 

4.1 Transportpolitiska mål 

Trafikverket ska verka för att de transportpolitiska målen uppfylls. Det gällande transportpolitiska 

målen består av två huvudmål och ett antal preciseringar för respektive huvudmål.  

Övergripande mål: 

Transportpolitikens mål ska vara att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 

transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.  

Funktionsmålet: Tillgänglighet  

Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en 

grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela 

landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive 

mäns transportbehov.  

Hänsynsmålet: Säkerhet, miljö och hälsa  

Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller 

skadas allvarligt samt bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa. 

4.2 Projektmål 

De mål som har satts upp för att lösa identifierade brister och problem baseras på de 

transportpolitiska målen. Utöver dessa har även mål rörande turism satts upp. 

Funktionsmål (tillgänglighet) 

Kapacitet – Transportsystemets förmåga att hantera efterfrågad volym av resor och transporter. 

I detta projekt innebär det att: 

 Sjötransporterna till/från Stockholm kan hantera nuvarande samt framtida prognosticerade 

passagerar- och godsvolymer.  

o Tekniskt innebär kraven att farlederna tillsammans ska klara en kapacitet som 

motsvarar de kryssningsfartyg som trafikerar Östersjön idag, samt att möjlighet finns 

för godsfartyg att trafikera kvarvarande verksamheter i och i direkt anslutning till 

Stockholms hamnar.  

o För att det ska vara möjligt krävs att befintligt leddjupgående för fartygen om 10,0-

11,0 meter och en anpassning för att klara fartyglängder upp till cirka 330 meter 

respektive fartygsbredder om cirka 40 meter. 
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Robusthet – Transportsystemets förmåga att stå emot och hantera störningar. 

I detta projekt innebär det att: 

 Samhällets och näringslivets behov av redundans och minskad störningskänslighet i 

transportsystemet uppfylls. 

 Farleder som medger mindre restriktioner avseende vind, sikt och mörker jämfört med idag. 

Hänsynsmål (säkerhet, miljö och hälsa) 

Miljö och hälsa – Transportsystemets förmåga att minimera negativ påverkan på klimat, landskap 

och hälsa, samt förmågan att främja den positiva utvecklingen av dessa.  

I detta projekt innebär det: 

 Minskad erosion och minskad risk för erosion i befintliga (Furusundsleden och 

Sandhamnleden) och framtida farleder. 

 Eventuell utbyggnad eller omdragning(ar) av farleder tar hänsyn till såväl människors som 

djur- och växtlivs hälsa och boendemiljöer genom att det: 

o totalt sett inte är någon negativ påverkan på undervattensmiljön, till exempel 

påverkan på vattenlevande organismer. 

o sammantaget inte är någon negativ påverkan på grunda områden, eftersom dessa är 

viktiga för både fåglars och fiskars reproduktionsförmåga. 

 Åtgärder bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser i syfte att bidra till fastställda 

nationella klimatmål.  

Säkerhet - Transportsystemet förmåga att minimera antalet omkomna och skadade samt att bidra till 

en långsiktigt trafiksäker och hållbar situation i farlederna till och från Stockholm. 

I detta projekt innebär det att: 

 Säkerheten ökar i farlederna.  

 Säkerheten ökar och risken för incidenter minskar vid särskilt utsatta och trånga passager.  

Turism 

Åtgärder i transportsystemet bidrar till att stärka stadens, regionens och skärgårdens attraktivitet, 

såväl för den internationella som den nationella, regionala och lokala turismen.  

I detta projekt innebär det att: 

 Möjligheterna stärks för den internationella turismen genom att anlöp till centrala Stockholm 

möjliggörs och därigenom stärks stadens och regionens attraktivitet.  

 Möjligheterna stärks för den nationella, regionala respektive lokala turismen genom att 

robusta och kapacitetsstarka färje- och skärgårdsförbindelser möjliggörs, och därigenom 

stärks regionens och skärgårdens attraktivitet. 

 

 

 



 
 

52 (86) 

 

52 
 

 

Ekonomi 

Åtgärder i transportsystemet är samhällsekonomiskt effektiva och långsiktigt hållbara för medborgare 

och näringsliv. De värden som skapas bidrar till en ökad konkurrenskraft. 

I detta projekt innebär det att: 

 Med utgångspunkt i de åtgärder som bäst uppfyller ställda funktions- och hänsynsmål samt 

mål avseende turism (rekommenderade åtgärder), görs en utvärdering av i vilken mån de är 

samhällsekonomiskt motiverade. Utvärderingen genomförs i form av en ny 

samhällsekonomisk kalkyl (med nettonuvärdekvot) och en samlad effektbedömning (SEB) 

enligt Trafikverkets riktlinjer. För att kunna presentera en nettonuvärdekvot (NNK) krävs ett 

kostnadsunderlag, vilket gör att åtgärder som bedöms behöver ha 

anläggnings/investeringskostnader framtagna. 

 

  



 
 

53 (86) 

 

53 
 

 

5 Alternativa lösningar 

Kapitlet beskriver förslag på åtgärder som projektledningsgruppen och medverkande parter har tagit 

fram enligt fyrstegsprincipen. Först presenteras förslag på steg 1-åtgärder, följt av steg 2-, 3- och 4-

åtgärder. För varje åtgärd beskrivs vilka problem, brister och behov som kan lösas med föreslagen 

åtgärd. I ett eget avsnitt beskrivs ekologiska kompensationsåtgärder som syftar till att kompensera för 

de oundvikliga negativa effekter till följd av större ombyggnadsåtgärder eller nybyggnation. Därefter 

presenteras åtgärdernas måluppfyllelse i en matris. De åtgärder som visar låg måluppfyllelse väljs bort 

och motiv till detta ges. I det sista avsnittet presenteras förslag till fortsatt hantering av problem, 

brister och behov som behöver hanteras i särskild ordning eftersom de inte bedöms kunna lösas inom 

ramen för åtgärdsvalsstudien. 

Förslag på åtgärder och bedömning av åtgärdernas måluppfyllelse har tagits fram av parterna som 

medverkat på workshop 2 och har därefter bearbetats av projektledningsgruppen. På workshop 3 har 

projektledningsgruppen och parterna diskuterat lösningarna med utgångspunkt i hur de bedöms lösa 

identifierade problem samt uppfylla den satta målbilden. Åtgärdsförslagen sammanfattas i tabell 6. 

Tabell 6. Förslag på åtgärder enligt fyrstegsprincipen. 

Steg 1 – 

Tänk om 

Det första steget handlar om att främst överväga åtgärder som kan påverka behovet av 

transporter och resor samt valet av transportsätt: 

 Trafikövervakning utökas avseende miljö, olyckor och utsläpp 

 Effekter av ändrade fartbegränsningar och införda dispenser följs upp avseende 

regelefterlevnad och erosion längs Furusundsleden 

 Krav avseende framförandet av fritidsbåtar skärps 

 Införda och kommande utsläppsregler (SECA och NECA) följs upp för att på sikt eventuellt 

skärpa dessa ytterligare 

Steg 2 – 

Optimera 

Det andra steget omfattar åtgärder som medför ett mer effektivt nyttjande av den befintliga 

infrastrukturen:  

 Framförandet av fartyg begränsas enligt PIANC:s rekommendationer för befintliga farleder 

 Logistikplaneringen förbättras genom att andra hamnar nyttjas 

 Farlederna enkelriktas för fartygstrafiken (de som kan använda båda farlederna) 

Steg 3 – 

Bygg om 

Vid behov genomförs det tredje steget som innebär begränsade ombyggnationer och 

förändringar:  

 Erosionsskydd anläggs längs befintliga farleder 

 Furusundsleden delas och fartyg kan även använda befintlig farled via östra och västra 

Saxarfjärden 

 Furusundsleden byggs om med bibehållet leddjup 9 meter 

 Furusundsleden byggs om med ökat leddjup 11 meter 

 Sandhamnsleden byggs om för längre fartyg 

Steg 4 – 

Bygg nytt 

Det fjärde steget genomförs om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare stegen. Det 

omfattar nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder:  

 Ny farled, Horsstensleden, byggs och Sandhamnsledens inre del anpassas för längre fartyg 
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Eftersom åtgärdsvalsstudien fokuserar på infrastrukturen har klassificeringen av åtgärder i steg 1, steg 

2 etcetera gjorts utifrån detta. Denna indelning är dock i flertalet fall svårbedömd och särskilt 

gränsdragningen mellan steg 1- och steg 2-åtgärder kan upplevas otydlig. 

Utöver nedanstående förslag på lösningar framkom tidigt i processen ytterligare fyra förslag på 

åtgärder. Dessa åtgärder valdes dock bort direkt eftersom ingen av parterna i åtgärdsvalstudien ansåg 

att förslagen var tillräckligt bra för att gå vidare och bedömas mot de uppsatta målen etcetera. 

Åtgärderna, samt en kort motivering till varför de valdes bort, presenteras nedan. 

 Begränsa inflödet av framförallt kryssningsfartyg till centrala Stockholm och styra om 

fartyg mer mot alternativa hamnar, till exempel Nynäshamn.  

Åtgärden valdes bort eftersom samtliga parter ville att fartygen, såväl färjor som 

kryssningsfartyg, ska trafikera centrala Stockholm då detta är en väsentlig del av transporten 

och grund för passagerarunderlaget. Jämför attraktiviteten för färjorna i till exempel 

Kapellskär.   

 Utveckla ny navigationsutrustning som visar hela bottenstrukturen. 

Åtgärden valdes bort eftersom det finns avancerad navigationsutrustning idag. Ytterligare en 

aspekt som nämndes var att säkerhetsmarginalerna eventuellt minskar med en mer avancerad 

säkerhetsutrustning och därmed ökar riskerna för olyckor. Dessutom utvecklas 

navigationsutrustning på en större marknad, vilket gör att denna typ av åtgärd inte är möjlig 

att styra eller kontrollera. 

 Nyttja Dalaröleden istället för Sandhamnsleden 

Åtgärden valdes bort eftersom Dalaröleden har begränsad kapacitet och dessutom innebär 

lång lotsplikt och -tid, vilket gör passager via denna farled både långsamma och dyra. 

 Ställa krav på fartygskonstruktion för minskad erosion 

Åtgärden valdes bort eftersom det är svårt att ställa krav på fartyg som samtliga byggs på en 

internationell marknad och därför inte anpassas för lokala företeelser eller utifrån lokala 

föreskrifter. 

5.1 Steg 1 – Tänk om  

I detta avsnitt presenteras förslagna steg 1-åtgärder. 

Trafikövervakning utökas avseende miljö, olyckor och utsläpp 

Utökad trafikövervakning i farlederna gällande riskfyllt beteende bedöms minska risken för olyckor 

och därigenom öka trafiksäkerheten på sjön. Därför föreslås trafikövervakningen utökas avseende 

miljö, olyckor och erosion. Genom denna övervakning möjliggörs snabbare respons vid eventuella 

olyckor. 

Åtgärden bedöms bidra till snabbare respons vid olyckor, vilket i sin tur beräknas minska påverkan på 

miljön genom att utsläpp kan förhindras att nå land. 

Effekter av ändrade fartbegränsningar och införda dispenser följs upp avseende 

regelefterlevnad och erosion längs Furusundsleden 

Studier visar att marginella fartskillnader, till exempel 0,5 knop, som kan uppfattas som försumbara 

kan innebära stora skillnader i vågenergi.59 Utifrån detta och de klagomål avseende farthållning som 

                                                           
59 Granath 2015, Erosionsutvecklingen i Furusundsleden 2015. 
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tidigare inkommit från markägare längs Furusundsleden har beslut fattats gällande införandet av 

hårdare fartregleringar i delar av Furusundsleden. Detta genom en generell sänkning från 12 till 10 

knop. Samtidigt har ett antal färjor med tidtabellsbunden trafik till Åbo givits dispens för 

fartbegräsningen och får fortfarande framföras i 12 knop. Information om hur marginella 

fartskillnader påverkar erosionen på stränderna har även delgivits lotsarna, eftersom det förekommit 

uppgifter om att det framförallt varit kryssningsfartygen (med lots ombord) som stått för de 

huvudsakliga fartöverträdelserna under tidigare år. Efter permanentandet av denna reglering samt 

genomförd informationskampanj har, enligt Sjöfartsverket, inga ytterligare klagomål inkommit från 

markägare om att fartyg kör för fort. Föreslagen åtgärd är därför att fortsatt följa upp fartygens 

efterlevnad av gällande fartbegränsningar respektive dispenser samt att koppla och följa upp fartygens 

påverkan på erosionen. 

Åtgärden bedöms bidra till minskad erosion samt minskade utsläpp av växthusgaser, men även till 

minskad risk för incidenter och olyckor vid trånga passager då dessa förekommer längs det aktuella 

farledssnittet. Samtidigt medför en låg fart större avdrift vid hård vind, vilket innebär ökad känslighet 

för vind, vilket i sin tur skulle kunna öka risken för olyckor.60  

Krav avseende framförandet av fritidsbåtar skärps 

I farlederna, i synnerhet i Sandhamnsleden, finns problem med trängsel vid trånga passager. När 

antalet fartyg ökar i farlederna ökar trängseln och därmed även risken för incidenter. Detta berör 

bland annat Sandhamnsleden i höjd med Sandhamn där det finns avsnitt med mötesförbud och där 

det under sommarhalvåret rör sig många skärgårds- och fritidsbåtar. Skärpta krav för framförandet av 

fritidsbåtar, genom till exempel införande av körkort för fritidsbåtar eller informationskampanjer om 

sjöregler riktade till ägare av fritidsbåtar, föreslås för att öka trafiksäkerheten i farlederna och öka 

kunskapen om yrkestrafikens företrädesrätt. 

Åtgärden bedöms bidra till ökad säkerhet generellt och vid trånga passager i synnerhet. 

Införda och kommande utsläppsregler (NECA och SECA) följs upp för att på sikt 

eventuellt skärpas ytterligare 

Svaveldirektivet, som trädde i kraft i januari 2015, innebär att reglerna för fartygs utsläpp av svavel 

skärps inom svavelkontrollsområdet, SECA (Sulphur Emission Control Area)-området som utgörs av 

Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen. FN:s sjöfartsorganisation IMO har i oktober år 2016 lagt 

fram ett förslag som innebär att reglerna för fartygs utsläpp av kväve skärps inom NECA (Nitrogen 

Oxide Emission Control Area)-området, vilket motsvaras av SECA-området. I åtgärdsvalsstudien 

föreslås att effekterna av SECA och NECA följs upp. Om effekterna inte bedöms vara tillräckliga för att 

uppnå de nationella klimatmålen förordas att berörda myndigheter verkar för att lagstiftningen skärps 

ytterligare. 

Åtgärden, som har en (mycket) lång sikt, bedöms bidra till att utsläppen av växthusgaser minskar. 

5.2 Steg 2 – Optimera 

I detta avsnitt presenteras förslagna steg 2-åtgärder. 

                                                           
60 Länsstyrelsen i Stockholms län 2016d, Ansökan om fartbegränsing i Furusundsleden, Österåkers kommun, 

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/nyheter/2014/2589-2012-

06883Furusundsleden.pdf, 2016-10-13. 

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/nyheter/2014/2589-2012-06883Furusundsleden.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/nyheter/2014/2589-2012-06883Furusundsleden.pdf
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Framförandet av fartyg begränsas enligt PIANC:s rekommendationer för befintliga 

fartyg 

Furusundsleden och Sandhamnsleden uppfyller inte PIANC:s rekommendationer avseende säkerhet i 

farleder, givet de fartyg som trafikerar farlederna. Rekommendationer för säkerhet styrs både av 

fysiska förutsättningar (djup och utformning av farled) och av externa faktorer, som till exempel vind, 

sikt och mörkerförhållanden. För att öka säkerheten i farlederna föreslås att framförandet av fartyg 

begränsas enligt PIANC:s rekommendationer. 

Åtgärden bedöms bidra till att säkerheten ökar i farlederna genom att PIANC:s rekommendationer 

uppfylls, till exempel kan risken för grundstötning eller fartygskollisioner reduceras. Det medför också 

att det är möjligt att lätta på vind-, sikt- och mörkerrestriktioner. Åtgärden bidrar även till att 

säkerheten ökar vid särskilt utsatta och trånga passager, genom att risken för kollisioner minskar.  

Vad gäller negativa effekter väntas åtgärden kraftigt begränsa möjligheterna för kryssningsfartyg att 

anlöpa Stockholm. Kryssningsfartygen byggs för och trafikerar en internationell marknad, det saknas 

mindre kryssningsfartyg att sätta in för att ersätta dagens. Trenden är istället att kryssningsfartygen 

blir allt större. Enligt Stockholms stad är det inte möjligt eller önskvärt att kryssningsfartygen anlöper 

andra mer perifera hamnar, till exempel Nynäshamn, eftersom det skulle innebära för stora 

tidsförluster, att vägnätet inte räcker till och att kryssningstrafiken säljer in huvudstäder som 

destinationer.61 Det gör sammantaget att Stockholm inte kommer att vara en destination för 

kryssningsfartyg om storleken på fartyg begränsas. Åtgärden påverkar inte godsfartyg i lika stor 

utsträckning eftersom de dels allt mer sällan anlöper centrala Stockholm och dels har de större 

möjligheter att gå till andra hamnar. 

Logistikplaneringen förbättras genom att andra hamnar nyttjas 

Att förbättra logistikplaneringen genom att nyttja andra hamnar föreslås för att öka kapaciteten och 

robustheten i farlederna. Genom att godsfartyg anlöper andra hamnar än de i centrala Stockholm 

minskar trycket på farlederna till och från Stockholm. Andra hamnar som skulle kunna vara aktuella 

är till exempel Hargs Hamn, Gävle, Södertälje, Norrköping och Västerås. 

Åtgärden bedöms till viss del bidra till ökad kapacitet genom att godsfartygen sprids på fler hamnar. 

Dock kan kapacitetsproblem uppstå i landinfrastrukturen, beroende på vilka hamnar som 

godsfartygen flyttar över till samt vilken typ av gods som transporteras. Att godstrafiken sprids till fler 

hamnar bedöms också i viss utsträckning bidra till ökad robusthet och minskad störningskänslighet i 

transportsystemet. Eftersom det pågår en planering för en flytt av godshanteringen sedan ett par år 

tillbaka från centrala Stockholm till lägen längre ut, till exempel genom öppnandet av Stockholm 

Norvik år 2020, bedöms dock effekterna av åtgärden endast bli marginella för kapaciteten och 

robustheten i farlederna. 

Farlederna enkelriktas för fartygstrafiken (de som kan använda båda farlederna) 

Att enkelrikta trafiken i farlederna föreslås för att skapa en jämnare fördelning mellan fartygstrafiken i 

Furusundsleden och Sandhamnsleden samt att avlasta Furusundsleden som har stora problem med 

erosion. Idag trafikeras Furusundsleden av betydligt fler fartyg än Sandhamnsleden. År 204062 

uppskattas Furusundsleden trafikeras av cirka 7 000-9 000 fartygspassager per år, varav majoriteten 

är färjor, jämfört med Sandhamnsleden som uppskattas ha cirka 400 – 600 fartygspassager per år. 

Förslaget innebär att trafiken enkelriktas så att fartygen som går in mot Stockholm använder 

Furusundsleden och fartygen som går ut från Stockholm använder Sandhamnsleden, eller vice versa. 

                                                           
61 Stockholms stad, Elin Skogens, Pierre Savard och Jenny Kihlström, 2016-10-03. 
62 Ålandsundantaget inkluderat. 



 
 

57 (86) 

 

57 
 

 

Eftersom stora kryssningsfartyg inte kan använda befintlig Sandhamnsled och stora godsfartyg inte 

kan använda befintlig Furusundsled omfattar åtgärden i praktiken endast färjetrafiken. 

Genom att fartygstrafiken fördelas jämnare i farlederna bedöms åtgärden bidra till att kapaciteten 

ökar. Då Furusundsleden avlastas väntas åtgärden ha en positiv effekt avseende påverkan på 

erosionen, genom att denna minskar. Däremot bedöms åtgärden motverka målet om minskade 

utsläpp av växthusgaser eftersom färjornas körsträckor förlängs i en körriktning. Säkerheten vid 

särskilt utsatta och trånga passager i Sandhamnsleden bedöms bli försämrad genom det ökade antalet 

färjor som använder leden, även om trafiken endast kommer från en riktning. Förlängda körsträckor i 

en riktning innebär även negativa konsekvenser för färjeturismen eftersom färjornas tidtabeller 

påverkas.  

5.3 Steg 3 – Bygg om 

I detta avsnitt presenteras förslagna steg 3-åtgärder. 

Naturliga erosionsskydd anläggs längs befintliga farleder 

För att minska erosionen längs känsliga avsnitt i Furusundsleden föreslås att erosionsskydd anläggs. 

Erosionsskydden behöver både skydda känsliga stränder och känsliga undervattensmiljöer. I första 

hand föreslås erosionsskydd på de mest utsatta platserna längs Furusundsleden som dokumenterats 

och föreslagits i Granaths rapporter.63 Samtidigt behöver Sandhamnsleden hållas under uppsikt och 

beredskap finnas för att anlägga erosionsskydd på fler platser om det visar sig behövas. 

Traditionellt utgörs erosionsskydd av hårda skydd, till exempel stenskoningar, gabioner och 

betongplattor. Skydden är uppbyggda av hårda material som sten, betong och tegel. Hårda skydd 

skadar det naturliga ekosystemet och de innebär ofta att erosionsproblemet förflyttas nedströms. Ofta 

sker erosion i kanterna av dessa skydd, vilket kan leda till sättningar som gör att skydden sjunker ner 

och får en försämrad effekt. På uppdrag av Trafikverket genomför Statens geotekniska institut (SGI) 

en studie med syfte att testa och utvärdera funktionen av olika naturanpassade erosionsskydd, så 

kallade mjuka erosionsskydd, för att motverka erosion och samtidigt skydda eller öka biodiversiteten 

längs utsatta stränder där mänskiliga aktiviteter negativt påverkat ekosystemet. Naturanpassade 

erosionsskydd är uppbyggda av naturliga material och växter. Ibland kombineras dessa med hårda 

eller delvis hårda skydd. Som del av studien testas olika naturanpassade erosionsskydd utmed 

Furusundsleden, på sträckan Vallervik – Stavboudd. Utredningens resultat följs för att därefter kunna 

anlägga de naturliga erosionsskydd som är bäst lämpade på de erosionskänsligaste platserna. Parallellt 

med SGI:s utredning av naturliga erosionsskydd föreslås en utredning av fartygstrafikens påverkan på 

undervattensmiljöer avseende erosion och möjliga skydd för att förebygga eller reparera negativ 

påverkan.  

Åtgärden bedöms bidra till att erosionen minskar på berörda sträckor både över och under vattenytan. 

Byggandet av erosionsskydd föreslås samordnas med fartreglerande åtgärder som reducerar effekten 

från samtliga fartyg till en acceptabel ”taknivå” avseende vågenerginivå.  

Furusundsleden delas och fartyg kan även använda befintlig farled via östra och 

västra Saxarfjärden 

För att minska erosionen i det mest känsliga avsnittet i Furusundsleden, sträckan Vallersvik till 

Stavboudd, föreslås att Furusundsleden får en alternativ sträckning via befintlig farled genom östra 

och västra Saxarfjärden. På sträckan kan fartygstrafiken antingen helt flyttas över till den alternativa 

                                                           
63 Granath 2013, Erosionsskador i Furusundsleden 2000-2013, och Granath 2015, Erosionsutvecklingen i 
Furusundsleden 2015. 
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dragningen, eller separeras så att trafiken går i ordinarie sträckning i ena körriktningen och i den nya 

sträckningen via östra och västra Saxarfjärden i den andra körriktningen. Det senare alternativet 

möjliggör en överflyttning av cirka hälften av de fartyg som idag passerar den ordinarie sträckningen, 

och bedöms även som det mest sannolika scenariet. Inom åtgärden ryms även muddring av 

Furusundsleden vid två grund i syfte att dels öppna upp en ny passage och dels för att öka 

farledsbredden och därigenom minska erosionspåverkan, se figur 25. 

 

Figur 25. Delvis ny dragning av Furusundsleden. 

Den första muddringsåtgärden föreslås direkt öster om ön Långholmen mellan Ryssmasterna och 

Stavboudd. Genom att muddra i denna passage kan befintlig farled via östra Saxarfjärden förlängas 

norrut och ansluta till Furusundsleden nordost om ön Långholmen istället för väster om Huvön som 

idag.  

Den andra muddringen föreslås vid Stabogrund genom att ta bort såväl grundet som fyren som 

markerar grundet. Detta skulle möjliggöra en breddning av Furusundsleden invid Stavboudd. 

Åtgärden väntas bidra till att minska erosionen i Furusundsleden genom att cirka två tredjedelar av 

det erosionsskadade avsnittet mellan Vallersvik och Stavboudd undviks, samtidigt som stränderna 

utmed den nya sträckningen är mer motståndskraftiga mot erosion. Genom muddringen och 

breddningen av farleden vid Stavboudd minskar även påverkan på erosionen, dels eftersom 

farledsdjupet ökar, dels då fartygen passerar längre ifrån strandkanten. Åtgärden bedöms även bidra 

till att säkerheten i farleden ökar generellt och vid trånga passager, särskilt vid Stavboudd. Eftersom 

den nya sträckningen innebär att fartygen behöver köra en längre sträcka i den ena körriktningen 

medför åtgärden att utsläppen av växthusgaser ökar. Längre körsträckor i ena körriktningen innebär 

även längre körtider vilket påverkar den reguljära färjetrafiken negativt, särskilt de tidtabellsbundna 

färjorna som trafikerar Stockholm-Åbo. I samband med ansökningarna om fartbegränsningar i 

Furusundsleden motsatte sig färjerederierna Viking Line och Tallink Silja en fartbegränsning eftersom 

de menade att möjligheterna att bedriva lönsam passagerartrafik mellan Stockholm och Åbo skulle 

undermineras. Längre körtid skulle innebära att det inte skulle vara möjligt att ha en enkelresa per 
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dygn och att den effektiva hamntiden för Stockholm-Åbotrafiken inte kan minskas.64 Motsvarande 

argument kan därför väntas avseende delandet av Furusundsleden och att införa enkelriktning i syfte 

att minska påverkan på erosionen. 

Furusundsleden byggs om med bibehållet leddjup 9 meter 

Mindre ombyggnationer, muddringar samt borttagande av fyrar längs Furusundsleden föreslås för att i 

första hand öka säkerheten i farleden genom att skapa en farled mindre känslig för vindpåverkan.  

Övergripande handlar åtgärden om att ta bort ett antal olämpligt placerade fyrar som inte längre har 

någon direkt funktion. Vissa av fyrarna är placerade relativt centralt i farleden, exempelvis fyren vid 

Lerskärsgrund. Genom att avlägsna dessa kan de grund som fyrarna står på tas bort (muddras) och 

farleden kan breddas. På andra platser föreslås en breddning av farleden genom muddring av grund 

nära stränder, exempelvis vid Stavboudd eller Nykvarnsgrund där fyren kan tas bort och farleden 

därmed breddas och erhålla fullt farledsdjup över ett bredare snitt. Ytterligare ett exempel är genom 

Furusund där muddring föreslås samt att fyren tas bort. 

Åtgärden väntas öka säkerheten i farleden samt skapa en farled som är mindre vindkänlig jämfört med 

befintligt utförande. Åtgärdena bedöms även bidra till minskad erosion då farleden muddras och 

därmed breddas och fördjupas till farledsdjup över hela farledsbredden på särskilt trånga och utsatta 

platser. 

Furusundsleden byggs om med ökat leddjup 11 meter 

I syfte att öka kapaciteten samt minska erosionen föreslås att Furusundsleden muddras till ökat 

farledsdjup, 11 meter. Furusundsleden har idag ett maximalt tillåtet djupgående på 9 meter och är 

relativt lång (cirka 70 km) fram till den punkt där den går ihop med Sandhamnsleden vilket innebär 

att denna åtgärd skulle innebära betydande muddringsmassor. Åtgärden bedöms dessutom under 

byggskedet få en stor påverkan på såväl fartygstrafiken som omgivande miljö och djurliv. 

Åtgärden väntas leda till minskad erosion då farleden fördjupas och vågenergin från fartygen har mer 

vattenmassor att absorberas av. Vidare bedöms säkerheten påverkas positivt eftersom befintliga vind- 

och siktrestriktioner sannolikt kan lättas något. Även kapaciteten avseende att kunna ta emot 

befintliga och framtida passagerar- och godsvolymer påverkas positivt eftersom farleden med ett ökad 

djup kan ta emot större fartyg med ett ökat djupgående jämfört med idag. Däremot bedöms inte 

åtgärden bidra till ökad robusthet eftersom Sandhamnsleden fortsatt har en tydlig begränsning 

avseende fartygslängd. De större fartyg (kryssningsfartyg) som idag trafikerar Furusundsleden har inte 

behov av ett ökat farledsdjup och påverkas därmed inte av åtgärden. 

Sandhamnsleden byggs om för längre fartyg 

En ombyggnad av Sandhamnleden föreslås för att öka kapaciteten i farlederna, öka robustheten vad 

gäller minskad störningskänslighet och möjliggöra att stora kryssningsfartyg kan använda farleden. 

Ombyggnaden innebär att fartyg med en längd upp till 330 meter kan använda farleden. Farleden 

föreslås ha ett bibehållet djup på 11 meter. De vanligaste besöksmålen för kryssningsfartygen är, som 

tidigare konstaterats, Helsingfors, Sankt Petersburg, Tallin och Köpenhamn, för vilka 

Sandhamnsleden erbjuder den genaste sträckningen till/från Stockholm. Detta medför att samtliga 

kryssningsfartyg med en längd över 245 meter antas byta farled, från Furusundsleden till 

Sandhamnsleden. Antalet kryssningsfartyg som genom detta väntas byta farled uppgår år 2020 till 

knappt 150 respektive drygt 250 år 2040. 

                                                           
64 Länsstyrelsen i Stockholms län 2016d, Ansökan om fartbegränsing i Furusundsleden, Österåkers kommun. 
Beslut 2014-03-10. 
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Åtgärden bedöms bidra till att kapaciteten förbättras och störningskänsligheten minskar för samtliga 

fartyg, men i synnerhet för de stora (över 245 meter i längd) kryssningsfartygen. Robustheten vad 

gäller fartygs framkomlighet vid svåra väderförhållanden bedöms öka. Erosionsproblemen i 

Furusundsleden väntas minska, däribland på de mest känsliga avsnitten mellan Vallersvik och 

Stavboudd, genom en överflyttning av fartygstrafiken. Erosionen bedöms till viss del öka i 

Sandhamnsleden, dock är stränderna utmed Sandhamnsleden mer motståndskraftiga jämfört med 

stränderna längs Furusundsleden. 

Åtgärden medför negativ miljöpåverkan och ingrepp i en redan påverkad miljö, dock påverkas även 

skyddade områden. Ombyggnaden av Sandhamnsleden berör områden av riksintresse för 

totalförsvaret, naturvården, friluftslivet och kulturmiljövården. Farledens påverkan på naturvärden, 

vid anpassning till fartyg med en längd upp till 330 meter, är oklar. Åtgärden väntas inte bidra till 

förbättrad miljö för människor, djur och växters boendemiljöer. Från den tidigare MKB:n kan utläsas 

att mellan 400 000-450 000 m3 berg behöver muddras/sprängas bort vid ombyggnad av den yttre 

delen av Sandhamnsleden, Revengegrundet-Kanholmsfjärden. I MKB:n var farleden anpassad till 

fartyg med en längd upp till 265 meter.65 För att anpassa farleden till fartyg med en längd upp till 330 

meter kommer ytterligare berg att behöva muddras/sprängas bort. I Sandhamnsledens inre del, 

Kanholmsfjärden-Trälhavet, visar beräkningar att cirka 400 000 m3 berg behöver muddras/sprängas 

bort. Beräkningar saknas för den yttre delen av Sandhamnsleden, Revengegrundet-

Kanholmsfjärden.66 

Åtgärden bedöms bidra till att utsläpp av växthusgaser minskar genom att det blir en kortare väg för 

de stora kryssningsfartygen som kommer söder- eller österifrån. För rederierna innebär åtgärden även 

minskade bränsle- och lotskostnader. Genom att farleden breddas väntas säkerheten öka och risken 

för incidenter i farleden minska. 

5.4 Steg 4 – Bygg nytt 

I detta avsnitt presenteras förslagen steg 4-åtgärd. 

Ny farled, Horsstensleden, byggs och Sandhamnsledens inre del anpassas för längre 

fartyg 

En ny farled Horsstensleden föreslås i kombination med mindre åtgärder i befintlig sträckning av 

Sandhamnsleden från Kanholmsfjärden till Trälhavet för att möjliggöra en överflyttning av stora 

kryssningsfartyg från Furusundsleden. Möjlig sträckning av Horstensleden redovisas i figur 26. Ny- 

och ombyggnaden innebär att fartyg med en längd upp till 330 meter kan använda farlederna. 

Farledernas djup föreslås vara 11 meter. Åtgärden väntas leda till minskad erosion i Furusundsleden 

samt minskade utsläpp av växthusgaser genom att stora kryssningsfartyg som kommer söder- eller 

österifrån får en kortare väg jämfört med om de skulle använda Furusundsleden. Den framtagna 

trafikprognosen visar att knappt 150 kryssningsfartyg år 2020 respektive drygt 250 fartyg år 2040 

kommer att trafikera Horsstensleden i kombination med Sandhamnsleden istället för Furusundsleden.  

Åtgärden bedöms bidra till att kapaciteten förbättras, störningskänsligheten minskar för samtliga 

fartyg, men i synnerhet för de stora (över 245 meter i längd) kryssningsfartygen och robustheten vad 

gäller fartygs framkomlighet vid svåra väderförhållanden ökar. Erosionsproblemen i Furusundsleden 

väntas minska, däribland på de mest känsliga avsnitten mellan Vallersvik och Stavboudd, genom en 

överflyttning av fartygstrafiken. Erosionen bedöms till viss del öka i Horsstensleden och den inre delen 

                                                           
65 Sjöfartsverket 2008, Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) - Ny farled i Stockholms skärgård. 
66 Sjöfartsverket 2016, Grov kostnadsindikering (GKI) för åtgärder i farlederna till Stockholm. 
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av Sandhamnsleden, dock är stränderna utmed Horsstensleden och Sandhamnsleden mer 

motståndskraftiga jämfört med stränderna längs Furusundsleden. Horsstensledens stränder är även 

mer motståndskraftiga mot erosion jämfört med stränderna längs Sandhamnsledens yttre del.67 

 

 

Figur 26. Föreslagen sträckning av Horsstensleden. 

Nybyggnationen av Horsstensleden innebär negativ miljöpåverkan, ingrepp i en redan påverkad miljö 

längs med den inre delen av Sandhamnsleden och ingrepp i en hittills opåverkad miljö vid Horssten. 

Den orörda miljön är en av få i Stockholms skärgård och det finns förhållandevis lite kunskap om 

undervattensmiljöerna vid Horssten. Eftersom det saknas kunskap om undervattensmiljön vid 

Horssten idag är det viktigt att poängtera att denna kunskap behöver inhämtas i nästa steg för att med 

säkerhet kunna veta om anläggandet av en ny eller omdragen farled i närheten av Horssten är den 

bästa lösningen med hänsyn tagen till skärgårdens naturmiljö som helhet.  

Åtgärden berör områden av riksintresse för totalfösvaret, naturvården, friluftslivet och 

kulturmiljövården. Åtgärden bedöms inte bidra till förbättrad miljö för människor, djur och växters 

boendemiljöer. Från tidigare framtagen MKB kan utläsas att cirka 170 000 m3 berg behöver 

muddras/sprängas bort för anläggning av Horsstensleden. I MKB:n var farleden anpassad till fartyg 

med en längd upp till 265 meter.68 För att anpassa farleden till fartyg med en längd upp till 330 meter 

visar beräkningar att cirka 320 000 m3 berg behöver muddras/sprängas i Horsstensleden. Utöver det 

tillkommer cirka 400 000 m3 berg avseende Sandhamnsledens inre del, Kanholmsfjärden-Trälhavet.69 

Totalt innebär det att cirka 720 000 m3 berg behöver muddras/sprängas för att anlägga 

Horsstensleden och anpassa Sandhamnsledens inre del för 330 meter långa fartyg. Nybyggnation av 

Horsstensleden medför mindre miljöpåverkan i samband med sprängningar jämfört med om 

Sandhamnsleden skulle byggas om. Hur mycket som skiljer de två alternativen är osäkert eftersom 
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muddingsmassor inte har beräknats för Sandhamnsledens yttre del, avseende anpassning av farleden 

till fartyg med en längd upp till 330 meter. Den tidigare MKB:n gjorde bedömningen att 

Horsstensleden innebar en mindre miljöpåverkan jämfört med Sandhamnsledens yttre del. Denna 

slutsats kvarstår sannolikt även med de justerade muddringsvolymerna, men behöver kontrolleras och 

säkerställas.  

Naturvärdena utmed en eventuell Horsstensled påverkas på olika sätt under anläggandet och 

driftsfasen. I den tidigare framtagna MKB:n framgår att anläggandet av farleden påverkar det rörliga 

friluftslivet under en säsong i närheten av sprängningsplatserna. Anläggandet förutsätts här 

genomföras under höst, vinter och vår då friluftslivet och turismen är något mer begränsat i området. I 

samband med sprängningar påverkas fisken tydligt trots att det gäller relativt begränsade områden. 

Även fågellivet påverkas och då framförallt de rastande fåglarna. Under driftsfasen är det främst 

påverkan på häckande fåglar och områdets orördhet som är mest markant. Hur mycket upplevelsen av 

området som orört förändras beror på om den yttre delen av Sandhamnsleden kommer att finnas kvar 

som parrallell farled till Horstensleden och därmed hur mycket fartygstrafik som kommer passera. 

Detta avgörs först i en eventuellt kommande farledsutredning.70 

Åtgärden väntas bidra till att utsläpp av växthusgaser minskar genom att det blir en kortare väg för de 

stora kryssningsfartygen som kommer söder- eller österifrån. För rederierna innebär åtgärden även 

minskade bränsle- och lotskostnader. Åtgärden bedöms även bidra till ökad säkerhet, både generellt 

och vid tidigare trånga passager vid Sandhamn genom att dessa helt undviks i och med den nya 

farleden. Säkerhet ökar i och med Horsstensleden jämfört med ombyggnad av Sandhamnsleden 

eftersom de trånga passagerna undviks. 

5.5 Ekologiska kompensationsåtgärder till följd av steg 3- och 4-åtgärder 

Vid större ombyggnadsåtgärder eller nybyggnation kan naturområden komma att påverkas. 

Kompensationsåtgärder syftar till att kompensera för de oundvikliga negativa effekter som uppstår, 

trots att skadeförebyggande åtgärder har vidtagits för att begränsa eventuell skada vid exploatering. 

För att ekologisk kompensation ska bidra till att uppväga den förväntade skadan behöver naturvårds-

nytta medföras i förhållande till ett scenario där ingen kompensation hade genomförts, det vill säga 

kompensation ska inte utgöras av åtgärder som ändå hade kommit till stånd. Det är även viktigt att 

åtaganden om kompensation inte ska leda till lägre krav vid tillåtlighetsprövning, exempelvis som att 

en mer skadlig lokalisering accepteras för planerad verksamhet, med hänsyn till åtaganden om 

kompensation. Den så kallade Skadelindringshierarkin innebär att förväntade skador i första hand 

ska undvikas, i andra hand minimeras och avhjälpas och (endast) i sista hand kompenseras för. 

Kompensationsåtgärder kan omfatta steg 1-3-åtgärder. Möjliga kompensationsåtgärder beror på 

ombyggnads- eller nybyggnadsåtgärden och de värden och ekosystemtjänster som påverkas. För att ta 

fram konkreta förslag på kompensationsåtgärder föreslås vidare utredningar med syfte att skapa god 

kännedom om rådande lokala ekosystem och deras ekosystemtjänster. Ekologisk kompensation har 

använts mycket lite i marina miljöer, i synnerhet i Sverige. Förslag till kompensationsåtgärder bör 

utformas för att undvika betydande nettoförluster samt utformas med bästa tillgängliga vetenskapliga 

metod för svenska förhållanden. 

Vid upprättande av en ny farled kan till exempel sjögräs missgynnas till följd av en ökad stranderosion. 

Återinplanering av sjögräs kan vara en möjlig kompenationsåtgärd. Förutom att motverka 

stranderosion bidrar sjögräs bland annat till att höja vattenkvalitén, motverka övergödning i vattnet 

genom att ta upp och lagra närsalter, motverka klimatförändringar genom att ta upp och lagra kol, 

motverka utbredningen av bottendöd genom att syresätta bottnar och skapa ett uppväxthabitat för 
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kommersiella fiskar och kräftdjur. Ytterligare förslag på kompensationsåtgärder, att utvärdera i 

relation till förekommande naturvärden intill planerad verksamhet, är utsättning av fisk och/eller 

skaldjur, odling av musslor, återställning av habitat och nyskapande av habitat. 

Ekologiska kompensationsåtgärder bidrar till att kompensera för negativa konsekvenser för natur-

värden och ekosystemtjänster vid genomförande av större ombyggnadsåtgärder eller nybyggnation.  

5.6 Måluppfyllelse 

I bilaga 3 redovisas åtgärdernas måluppfyllelse, det vill säga i vilken utsträckning de skapar 

förutsättningar för att målen ska kunna uppfyllas. För att se hur avvägningen mellan olika åtgärder har 

gjorts är det viktigt att läsa igenom bilaga 3 till denna rapport. Hög måluppfyllelse visar om det finns 

grundläggande förutsättningar för att målen ska kunna uppnås, men det visar inte att målet kommer 

att uppnås. Bedömningen av måluppfyllelse, effektbedömningen, har utgått från fem nivåer: stort 

positivt bidrag (mörkgrön), litet positivt bidrag (grön), försumbart bidrag som kan vara både något 

positiv eller något negativt (gul), litet negativt bidrag (orange) och stort negativt bidrag (röd). Nedan 

sammanfattas de viktigaste slutsatserna av åtgärdernas måluppfyllelse. 

Effektbedömningen visar vilka åtgärder som påverkar samma mål och ger vägledning kring hur 

åtgärderna kan paketeras för att samtliga mål ska uppnås enligt fyrstegsprincipen och på ett så 

effektivt sätt som möjligt. Effektbedömningen utgör underlag inför val och bortval av åtgärder. 

Åtgärderna har olika karaktär där flera är riktade mot att hantera erosionproblemen i Furusundsleden. 

Även om de nyligen införda hastighetsregleringarna skapar mindre svallvågor och därmed mindre 

erosion behövs ytterligare lösningar för att naturen i området ska komma i balans både på kort och 

lång sikt. Effektbedömningen visar tydligt att föreslagna steg 1- och 2-åtgärder inte möter målen om 

kapacitet, robusthet och miljö, inte ens om samtliga steg 1- och 2-åtgärder kombineras. Steg 3- och 4-

åtgärder, det vill säga ”bygga om” och bygga nytt”, behövs för att komma till rätta med utpekade 

brister och nå uppsatta tillgänglighetsmål. Det är även dessa åtgärder som kan påverka målen om 

turism på ett positivt sätt genom kortare körtider och generellt större möjligheter för stora 

kryssningsfartyg att anlöpa centrala Stockholm. 

De åtgärder som diskuterats gällande att bredda befintliga farleder eller anlägga en ny farled, i form av 

Horsstensleden, har negativ påverkan på miljömålen framförallt för undervattensmiljö, skyddade 

områden och biologisk mångfald. Åtgärdernas måluppfyllelse skiljer sig åt beroende på vilken farled 

som ska åtgärdas och i vilken omfattning. Den tidigare MKB:n kom fram till slutsatsen att det var 

bättre att anlägga Horsstensleden jämfört med att bredda befintlig Sandhamnsled. Denna bedömning 

baserades dock på anpassning till mindre fartyg (265 meter i längd istället för 330 meter) och 

medförde därmed mindre muddringsmassor jämfört med vad som framkommit under denna 

åtgärdsvalsstudie. Huruvida dessa slutsater forfarande är giltiga vid större muddringsmassor är 

osäkert. Samtidigt finns inga uppgifter som pekar på att det omvända förhållandet skulle råda när 

hänsyn tas till större fartyg. För att kompensera förlorade naturvärden och minska pågående erosion 

behövs en kombination av åtgärder i form av utökad kapacitet i farlederna tillsammans med åtgärder 

för att kompensera förlorade ekologiska värden och fortsatt uppföljning av erosionen i 

Furusundsleden. 
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5.7 Bortvalda och ej rekommenderade åtgärder 

I detta avsnitt beskrivs vilka åtgärder som projektledningsgruppen inte valt att gå vidare med samt 

motiv till detta.  

Utökad trafikövervakning avseende miljö, olyckor och utsläpp 

Att utöka trafikövervakningen avseende miljö, olyckor och utsläpp skulle visserligen vara lovvärt att 

rekommendera, men åtgärden har låg måluppfyllelse samt är svår att genomföra i praktiken. Hur en 

utökad trafikövervakning skulle utformas för att i första hand fokusera på miljö, olyckor och utsläpp är 

inte tydligt, inte heller vilka problem eller brister som direkt löses genom åtgärden. Sammantaget gör 

detta att åtgärden har valts bort. 

Krav avseende framförandet av fritidsbåtar skärps 

Att skärpa kraven avseende framförandet av fritidsbåtar är inte en åtgärd som begränsar sig till 

farlederna till Stockholm eller ens Stockholmsregionen. Detta är en nationell åtgärd. Dessutom bidrar 

inte åtgärden till någon större måluppfyllelse förutom förbättrad säkerhet i farlederna. Sammantaget 

gör det att åtgärden har valts bort. 

Framförandet av fartyg begränsas enligt PIANC:s rekommendationer för befintliga 

fartyg 

Att begränsa framförandet av fartyg som enligt PIANC:s rekommendationer är för stora för att gå 

igenom Furusundsleden eller Sandhamnsleden har valts bort eftersom begränsningen skulle leda till 

att såväl den reguljära färjetrafiken som kryssningsfartygen inte längre kan anlöpa Stockholm. 

Visserligen skulle färjetrafiken kunna söka dispens och avsteg, samtidigt som PIANC inte skulle 

uppfyllas och åtgärden skulle därmed delvis tappa sitt syfte.  

Kryssningsfartygen byggs för och trafikerar en internationell marknad. Det saknas mindre 

kryssningsfartyg att sätta in för att ersätta dagens, trenden är istället att de blir allt större. Enligt 

Stockholms stad är det inte möjligt eller önskvärt att kryssningsfartygen anlöper andra mer perifera 

hamnar (till exempel Nynäshamn) eftersom det innebär för stora tidsförluster, att vägnätet inte räcker 

till och att kryssningstrafiken säljer in huvudstäder som destinationer.71 

Utöver stora negativa konsekvenser för turismen medför åtgärden även negativa effekter för 

kapaciteten i farlederna. Dessa är ökad miljöpåverkan genom ökade utsläpp av växthusgaser och 

negativa effekter för den övriga skärgårdstrafiken genom ökad trängsel.  

Logistikplaneringen förbättras genom att andra hamnar nyttjas 

Förbättrad logistikplanering genom att styra godstrafiken till andra hamnar har valts bort eftersom 

åtgärden inte bedöms medföra några större effekter. Redan idag trafikeras farlederna till/från 

Stockholm av allt färre godsfartyg. Öppnandet av Stockholm Norvik år 2020 innebär att ännu fler 

fartyg har möjlighet att undvika att anlöpa centrala Stockholm. Dessutom planerar varje företag för sin 

egen logistikkedja och det finns det ingen övergripande aktör som styr hur olika företag ska planera 

eller lägga upp sina logistikkedjor. Dessa styrs av tillgänglig infrastruktur respektive olika 

marknadskrafter såsom olika kostnadsstrukturer och var olika leverantörer finns lokaliserade. 

Farlederna enkelriktas för fartygstrafiken (de som kan använda båda farleder) 

Åtgärden om att enkelrikta farlederna berör i praktiken endast färjetrafiken eftersom stora 

kryssningsfartyg inte kan använda Sandhamnsleden och stora godsfartyg inte kan använda 
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Furusundsleden. Åtgärden har valts bort eftersom den bidrar till att utsläppen av växthusgaser ökar 

genom att färjetrafiken tvingas till omvägar i en körriktning. Även färjetrafikens tidtabeller påverkas 

negativt, vilket gör att åtgärden även får negativa effekter för turismen. 

Furusundsleden byggs om med bibehållet leddjup 9 meter 

Fartyg generellt och kryssningsfartyg i synnerhet behöver kunna använda alternativ farled till/från 

Stockholm för ökad robusthet i farlederna och för minskade utsläpp av växthusgaser. Detta uppnås 

inte genom föreslagna åtgärder i Furusundsleden. Viss positiv påverkan på erosion väntas genom 

breddning och fördjupning vid vissa kritiska partier, men den intensiva fartygtrafiken kommer att 

bestå, varför åtgärden har valts bort. 

Restriktioner avseende vind, sikt och mörker kan lättas upp, dock bedöms de fortfarande kvarstå. 

Åtgärden bidrar endast till marginella effekter avseende ökad säkerhet vid särskilt utsatta och trånga 

passager. 

Furusundsleden byggs om med ökat leddjup till 11 meter 

Åtgärden bidrar till att mål uppfylls men inte i lika stor utsträckning som om Sandhamnsleden byggs 

om eller om Horsstensleden byggs, varför åtgärden har valts bort. Åtgärden bidrar bland annat till 

målen om ökad kapacitet, ökad robusthet, minskad erosion och förbättrad säkerhet vid särskilt utsatta 

och trånga passager.  

Ombyggnad av Furusundsleden innebär stor miljöpåverkan. Åtgärden bidrar inte till mål om turism. 

Sandhamnsleden byggs om för längre fartyg 

Med en ombyggnad av Sandhamnsleden erhålls ett robust och kapacitetsstrakt transportsystem 

till/från Stockholm. Vidare ökar även säkerheten generellt genom att farleden breddas. Utsläppen av 

växthusgaser bedöms också minska betydligt. Åtgärden har prioriterats och valts bort eftersom den 

inte skapar lika goda förutsättningar för att mål om erosion, miljö och säkerhet ska kunna uppfyllas 

jämfört med om Horsstensleden byggs. 

För att bygga om Sandhamnsleden behöver samtidigt stora mängder berg sprängas. Ombyggnaden är 

mer omfattande än en nybyggnation av Horsstensleden enligt den tidigare framtagna MKB:n.72 73 

Ombyggnaden sker visserligen i en redan påverkad miljö, men berör likväl skyddade områden. 

Sandhamnsledens yttre del är mer erosionskänslig jämfört med Horsstensleden varför den senare är 

lämpligare att bygga utifrån ett erosionsperspektiv. Säkerheten vid de utsatta och trånga passagerna 

förbi Sandön förbättras inte heller i lika stor utsträckning om Sandhamnsleden byggs om jämfört med 

om Horsstensleden byggs. Det är således bättre både avseende erosion som säkerhet att bygga 

Horsstensleden jämfört med att bredda befintlig Sandhamnsled yttre del. 

5.8 Problem, brister och behov som kräver särskild hantering  

I avsnitt 3.5 diskuteras brister som berör huvudmannaskap för farleder och statens responsförmåga 

vid eventuella oljeutsläpp. Eftersom bristerna handlar om samverkan och ansvarsfördelning mellan 

organisationer har projektgruppen och i åtgärdsvalsstudien medverkande parter beslutat att hantera 

möjliga åtgärder i särskild ordning i åtgärdsvalsstudien. Det innebär att åtgärder inte föreslås inom 

ramen för fyrstegsprincipen, utan istället föreslås de berörda organisationerna att samverka kring 

frågorna och utreda möjliga vägar framåt inom ramen för redan pågående diskussioner. 
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73 Sjöfartsverket 2016, Grov kostnadsindikering (GKI) för åtgärder i farlederna till Stockholm. 



 
 

66 (86) 

 

66 
 

 

Huvudmannaskap för farleder 

I åtgärdsvalsstudien konstateras att rederierna upplever att det delade ansvaret för farleder skapar 

osäkerhet kring utvecklingen och framdriften i farlederna. Enligt rederierna fattar olika länsstyrelser 

olika beslut vad gäller farleder, varför de föreslår att en myndighet, Trafikverket, bör ges ett 

övergripande ansvar för farleder. Även om denna fråga upplevs som angelägen av rederierna finns 

tydlighet kring huvudmannaskap gällande farleder. Dessutom syftar åtgärdsvalsstudier på själva 

infrastrukturen och hur denna bäst nyttjas, och frågan om huvudmannaskap är en organisationsfråga. 

Åtgärden har därför valts bort inom ramen för denna åtgärdsvalsstudie. 

Responsförmåga vid miljöolyckor i Furusundsleden 

I dagsläget saknar staten den förmåga som krävs för att agera på ett oljeutsläpp i Furusundsleden, som 

är flackt och grunt och utifrån ett oljeskadeperspektiv uppfyller högsta skyddsvärde. I Stockholms 

skärgård har Kustbevakningen, som ansvar för miljöräddning, koncentrerat sina 

miljöräddningsresurser till Djurö i Värmdö för att snabbt kunna vidta åtgärder till havs. Det medför en 

lång insatstid vid behov av att vidta åtgärder i Furusundsleden och vid en olycka skulle olja sannolikt 

hinna flyta upp på land innan Kustbevakningen har samlat sin förmåga. I Stockholmsregionen har 

Kustbevakningen även flyttat sitt fokus till polisiära resurser och inte miljöräddning. Samtidigt har 

Sjöfartsverket, som ansvarar för sjöräddning, fartyg i området. Men fartygen är inte utrustade med 

miljöräddningsredskap vilket gör att de inte har möjlighet att assistera vid till exempel oljeutsläpp. 

Berörda kommuner menar att Kustbevakningen och Sjöfartsverkets bristande samverkan gör att 

problemet förs över till kommunerna som ansvarar för miljöskador på land och på kommunalt vatten. 

Projektledningsgruppen och deltagande parter föreslår att Trafikverket och Sjöfartsverket tilldelas 

ansvar att tillsammans med Kustbevakningen och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 

(MSB) träffas för att diskutera frågan och hur denna bäst löses mellan parterna. Berörda kommuner 

kallar till möte. 
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6 Förslag till inriktning och rekommenderade 

åtgärder 

I kapitlet presenteras de rekommenderade åtgärder som projektledningsgruppen och parterna som 

medverkat i åtgärdsvalsstudieprocessen föreslår att gå vidare med. Motiv ges till varför åtgärderna 

rekommenderas och det beskrivs i vilken utsträckning de bidrar till att uppfylla målen. Ett förslag på 

övergripande ansvarsfördelning, som diskuterades och togs fram på workshop 3, presenteras. 

6.1 Beskrivning av övergripande inriktning och rekommenderade åtgärder 

Föreslagna åtgärder har bedömts avseende måluppfyllelse och effekter. Analysen av föreslagna 

åtgärder visar att det inte finns någon åtgärd som enskilt klarar att uppnå åtgärdsvalsstudiens mål, 

utan kombinationer av flera åtgärder behövs för att närma sig en lösning på de problem, brister och 

behov som har identifierats.  

Projektledningsgruppen och parterna har tagit fram förslag på steg 1-4-åtgärder. Följande åtgärder 

rekommenderas:  

Steg 1 

 Effekter av ändrade fartbegränsningar och införda dispenser följs upp avseende 

regelefterlevnad och erosion längs Furusundsleden 

 Införda och kommande utsläppsregler (NECA och SECA) följs upp för att på sikt eventuellt 

skärpas ytterligare 

Steg 3 

 Naturliga erosionsskydd anläggs längs befintliga farleder 

 Furusundsleden delas och fartyg kan även använda befintlig farled via östra och västra 

Saxarfjärden 

Steg 4 

 Ny farled, Horsstensleden, byggs och Sandhamnsledens inre del anpassas för längre fartyg 

Den åtgärd som enskilt bedöms ge högst måluppfyllelse är steg 4-åtgärden ”Ny farled, Horsstensleden, 

byggs och Sandhamnsledens inre del anpassas”. Åtgärden bidrar enskilt till att skapa förutsättningar 

för att mål avseende kapacitet, robusthet och turism ska uppnås. Åtgärden har samtidigt ett negativt 

bidrag till målen om miljö och hälsa som innebär att en eventuell utbyggnad eller omdragning(ar) av 

farleder tar hänsyn till såväl människors som djurs- och växtlivs hälsa och boendemiljöer genom att 

det totalt sett inte är någon negativ påverkan på undervattensmiljöer och sammantaget inte är någon 

negativ påverkan på grunda områden. Åtgärden medför konsekvenser på orörda skärgårdsmiljöer och 

miljöpåverkan främst i samband med de omfattande muddrings- och sprängningsarbeten vid 

anläggande av farleden. Även när farleden har tagits i bruk påverkas miljön då det kommer att passera 

stora fartyg genom en miljö som tidigare har varit relativt orörd med förlust av stora naturvärden som 

följd. Anledningen till att denna åtgärdsvalsstudie ändå föreslår att gå vidare med vidare utredningar 

för Horsstensleden är dels för att det är den åtgärd som bedöms ge bäst möjlighet att nå målen om 

kapacitet, robusthet och turism samtidigt som skärgården som helhet bedöms få en förbättrad 

miljösituation när Furusundsledens grunda områden får mindre trafik med stora kryssningsfartyg. Vid  

den tänkta dragningen av Horsstensleden är vattendjupet betydande, vilket minskar påverkan på 

botten samt att den energi som skapas från vågor absorberas av en större mängd vatten och därmed 
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får liten påverkan på omgivande öar. Det är dock viktigt att i fortsatta utredningar klargöra hur stora 

naturvärden som finns i eller i absolut närhet av den tänkta Horsstensleden så att balansen för hela 

skärgården blir rätt innan beslut fattas om en eventuell utbyggnad eller omdragning av farleden längs 

Horsstensleden. Eventuellt kan ekologiska kompensationsåtgärder bidra till att uppväga viss del av 

den förväntade skadan på naturvärden och ekosystemtjänster som den nya farleden och anpassning av 

den inre delen av Sandhamnsleden medför. Ekologiska kompensationsåtgärder i marina miljöer är 

dock relativt oprövat i Sverige vilket gör att det är viktigt att noggrant utreda värdena på platsen och 

följa forskning om vilka typer av åtgärder som har gett effekt innan det kan bli aktuellt. 

De sex åtgärderna bidrar till att skapa förutsättningar för att minska erosionen i farlederna, i huvudsak 

Furusundsleden som har de största problemen. Steg 1-åtgärden ”Effekter av ändrade 

fartbegränsningar och införda dispenser följs upp avseende regelefterlevnad och erosion längs 

Furusundsleden” berör fartygstrafiken, det vill säga källan till erosionsproblemen. Steg 3-åtgärden 

”Naturliga erosionsskydd anläggs längs befintliga farleder” bromsar utvecklingen av erosion och bidrar 

till att skapa mer mostståndskraftiga stränder och undervattensmiljöer. Steg 3-åtgärden 

”Furusundsleden delas och fartyg kan även använda befintlig farled via östra och västra Saxarfjärden” 

och steg 4-åtgärden Horsstensleden innebär att Furusundsleden delvis eller helt avlastas genom att 

fartygstrafiken flyttar till andra sträckor eller farleder.  

Steg 1-åtgärden rörande uppföljning av införda och kommande utsläppsregler bidrar tillsammans med 

steg 4-åtgärden Horsstensleden till att minska utsläppen av växthusgaser från fartygstrafiken. Att dra 

Furusundsleden via östra och västra Saxarfjärden innebär att fartygstrafiken i Furusundsleden får 

längre körsträckor i ena riktningen, vilket ökar utsläppen av växthusgaser. Längre körsträckor i ena 

körriktningen innebär även längre körtider vilket påverkar den reguljära färjetrafiken negativt och 

åtgärden bidrar negativt till målen som rör turism.  

Steg 3-åtgärden som innebär att Furusundsleden dras vid östra och västra Saxarfjärden och steg 4-

åtgärden Horsstensleden bidrar gemensamt till att skapa förutsättningar för att säkerheten i 

farlederna ska öka. Horsstensleden avlastar dels Furusundsleden och dels Sandhamnsleden, där 

särskilt utsatta trånga passager finns. 

6.2 Genomförandeprocess, beroenden och tidplan 

Att anlägga en ny farled och att bygga om en befintlig farled genom att muddra och eventuellt spränga 

bort några enskilda grund och märka upp farleden tar i sig inte särskilt lång tid. Däremot kvarstår en 

mängd detaljerade utredningar såsom farledsutredning och tillståndsansökningar innan 

genomförande kan ske. I kommande planering behöver Sjöfartsverket genomföra en farledsutredning 

inklusive upprättande av en miljökonsekvensbeskrivning, ansöka till Mark- och miljödomstolen, 

ansöka om en tillåtlighetsprövning av regeringen, projektera och ansöka om finansiering. De större 

projekten finansieras i den nationella planen och de icke namngivna åtgärderna finansieras genom så 

kallade pottpengar för trimmningsåtgärder under 50 Mkr. 

Farledsutredningen innehåller ytterligare simulering, bottenundersökning i form av kompletterande 

sjömätningar och geotekniska undersökningar. Syftet med farledsutredningen är att identifiera vilken 

sträcka som är den bästa vägen med hänsyn till det dimensionerande fartygets storlek, botten-

topografi, miljö med beaktande av nautiska aspekter såsom naturlig farledsbredd och djup, 

raksträckor och svängar och var det minsta behovet av muddring uppstår, vilket ger den lägsta 

anläggningskostnaden och minsta miljöbelastning. Förekomsten av berg är mycket kostnadsdrivande. 

I samband med farledsutredningen bör särskild vikt läggas vid att inventera naturen kring 

Horsstensledens tänkta sträckning ytterligare, särskilt gällande undervattensmiljön, samt komma 

fram till kompensationsåtgärder för de värden som går förlorade i och med anläggandet av en ny 

farled. Naturvärdesinventeringar är vanliga när ny mark ska exploateras så att inte värdefulla 
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naturområden byggs bort. Dessa inventeringar ligger sedan till grund för miljökonsekvens-

beskrivningen och Mark- och miljödomstolens beslut om farleden. År 2014 upprättades en standard av 

SIS (Swedish standards institute) för hur en sådan naturvärdesinventering ska göras. En naturvärdes-

inventering kan förslagsvis komma igång samtidigt och vara en del av farledsutredningen under senare 

delen av år 2017. 

Miljökonsekvensbeskrivning och ansökan till Mark- och miljödomstolen följer kraven i Miljöbalken. 

Det ska också genomföras samråd med berörda, såsom offentliga aktörer och privata. Vid 

framtagandet av MKB utförs en stor mängd undersökningar inom arkeologi, marin biologi 

och undersökningar av eventuella föroreningar i bottensediment. I ansökan ingår en teknisk 

beskrivning och ett förslag på kontrollprogram. 

I Farledslagen (1983:293) står beskrivet att Sjöfartsverket får inrätta nya farleder efter en 

tillåtlighetsprövning av regeringen, i ansökan om tillåtlighet ska även en MKB finnas med som 

beskriver farleden i sitt kommande driftskede, till skillnad från den MKB som ingår i ansökan till 

Mark- och miljödomstolen, som endast behandlar vattenverksamhet, det vill säga muddring, 

dumpning av muddermassor och byggande av fyrar i vattnet. En tillståndsansökan kommer att 

bli aktuell för Horsstensleden och för ombyggnationer längs Sandhamnsleden. Det råder viss 

osäkerhet om såväl process som tidåtgång eftersom ingen ny farled tidigare inrättats med stöd av 

denna lag. 

I tid beräknas de här processerna ta cirka 2-3 år att genomföra. Om processen kan komma igång under 

den senare delen av år 2017 innebär det en sluttid tidigast i slutet på år 2019. Tiden för miljötillståndet 

är svårbedömd beroende på att miljödomstolens arbetsbelastning är okänd och eventuella 

överklaganden av miljödomen likaså. Processerna kommer, där så är möjligt, att drivas parallellt i 

syfte att minimera tidsåtgången. Projektets framskridande är också kopplat till Trafikverkets interna 

processer och åtgärdsplaneringen inför ny nationell plan. Sjöfartsverket kan inte påbörja nya steg 

förrän regeringen fattat beslut om finansieringen i den nationella planen och beställning på 

projektering, upphandling och genomförande har kommit från Trafikverket. 

De omfattande muddrings- och sprängningsarbetena uppskattas behöva genomföras under två år, på 

grund av de stora volymer massa (cirka 720 000 m3 ) som ska hanteras, och kommer förläggas utanför 

turistsäsongen men före och efter att isen lägger sig. 

En utredning av möjliga ekologiska kompensationsåtgärder baserat på de värden och 

ekosystemtjänster som ny- och ombyggnadsåtgärder påverkar behöver tas fram. Denna utredning ska 

baseras på en genomförd naturvärdesinventering. Utredningen kan ske parallellt med 

farledsutredningen och tillståndsansökningar. 

Genom att anlägga Horsstensleden väntas en viss lättnad för Furusundsledens pågående erosion. 

Utifrån den uppföljning som Granath har gjort av utvecklingen under de senaste åren så verkar det 

vara svårt för vassruggarna att återhämta sig eller uppnå balans. Eftersom vassruggarna fungerar som 

viktiga ”barnkammare” för fisk och fågel bör naturliga erosionsskydd ändå anläggas i Furusundsleden 

på de mest erosionskänsliga avsnitten mellan Vallersvik och Stavboudd så snart pågående forskning 

visar på vilka typer av naturliga erosionsskydd som ger bäst resultat. Parallellt med uppföljningen av 

erosionsskador i Furusundsleden föreslås en utredning av fartygstrafikens påverkan på 

undervattensmiljöer avseende erosion. Utredningen kan initieras direkt efter åtgärdsvalsstudiens 

färdigställande. 

Effekterna av överflyttningen av stora fartyg från Furusundsleden till Horsstensleden/ 

Sandhamnsleden gällande erosion behöver följas upp efter att den nya farleden har tagits i bruk. Även 

effekterna av ändrade fartbegränsningar och införda dispenser avseende regelefterlevnad och 

påverkan på erosion längs Furusundsledenföljs bör följas upp löpande med start direkt efter 
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åtgärdsvalsstudiens färdigställande. En mer omfattande uppföljning bör göras var 3:e-5:e år. Om 

erosionsproblemen i Furusundsleden kvarstår kan åtgärden om att dela Furusundsleden införas, så att 

fartyg kan använda befintlig farled vid östra och västra Saxarfjärden. Detta för att minska 

fartygstrafiken på delar av farledens mest erosionskänsliga avsnitt. 

Svaveldirektivet (SECA) trädde i kraft i januari år 2015 och kvävedirektivet (NECA) väntas träda i kraft 

år 2021. Effekterna av SECA och NECA föreslås följas upp på lång sikt, cirka 5-10 år efter att de har 

börjat gälla. Dessa bör följas upp i särskilda utredningar som undersöker hur transportpriset 

påverkats, hur utsläppsnivåerna förändrats, om någon omlokalisering av transporter respektive 

transportkedjor skett etcetera. 

6.3 Förslag till övergripande ansvarsfördelning 

Projektledningsgruppen och de parter som medverkat i processen har tagit fram ett förslag på en 

övergripande ansvarsfördelning för genomförande av de rekommenderade åtgärderna. 

Ansvarsfördelningen och kommande steg redovisas i tabell 7. 

Tabell 7. Ansvarsfördelning för genomförande och finansiering av de rekommenderade åtgärderna.  

 Åtgärder Ansvarig part 

S
te

g
 1

 

Effekter av förändrade fartbegränsningar och 

införda dispenser följs upp avseende 

regelefterlevnad och påverkan på erosionen. 

Trafikverket och Länsstyrelsen i Stockholms län 

följer upp, bevakar behov och beslutar i gällande 

fall. Detta är ett löpande arbete som ligger på 

polisen gällande fartöverträdelser, men som följs av 

Länsstyrelsen med anledning av dess effekter på 

miljön. 

Införda och kommande utsläppsregler följs upp för 

att på sikt eventuellt skärpa dessa ytterligare. 

Transportstyrelsen bevakar frågan och driver på 

frågan internationellt. 

S
te

g
 3

 

Furusundsleden delas och fartyg kan även 

använda befintlig farled via östra och västra 

Saxarfjärden. 

Trafikverket/Sjöfartsverket utreder frågan. 

Naturliga erosionsskydd anläggs längs befintliga 

farleder. 

Trafikverket/Sjöfartsverket följer pågående forskning 

gällande vilken typ av skydd som ger bäst resultat 

och ansvarar för att naturliga erosionsskydd anläggs 

i Furusundsleden med hjälp av finansiering från 

nationella planens potter. 

S
te

g
 4

 

Ny farled, Horsstensleden, byggs och 

Sandhamnsledens inre del anpassas för längre 

fartyg. 

Trafikverket/Sjöfartsverket. Omfattar fortsatta 

utredningar såväl som investeringar i anläggandet 

av farleden i sig. Farledsutredning kan väntas 

komma igång så snart beslut fattas om vidare 

studier inom ramen för den nationella planen. 

Förslagsvis under senare delen av år 2017. 

Trafikverket/Sjöfartsverket. En utredning kring typer 

av kompensationsåtgärder genomförs inom ramen 

för fortsatta utredningar av Horsstensleden. 
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7 Bedömning av samlade effekter 

I detta kapitel görs den samhällsekonomiska utvärderingen samt kopplingen till den samlade 

effektbedömningen. Endast den kommersiella trafiken ligger till grund för den samhällsekonomiska 

kalkylen och den tillhörande samlade effektbedömningen (SEB), detta eftersom till exempel 

fritidstrafikens restidsnyttor är mycket svåruppskattade. 

De alternativ/lösningar som bedöms samhällsekonomiskt kommer från kapitel 6. Samtliga lösningar 

som har presenterats där har dock inte kunnat bedömas eftersom bland annat investeringskostnader 

saknas.  

Föreliggande kalkyl omfattar effekterna av en flytt av de största kryssningsfartygen från 

Furusundsleden till Horsstensleden i kombination med Sandhamnsleden. Dessutom inkluderas även 

effekterna från en delvis nydragning av Furusundsleden via östra och västra Saxarfjärden. 

Syftet med analysen är att bedöma de samhällsekonomiska effekterna av dessa två rekommenderade 

åtgärder. 

Horsstensleden 

Den huvudsakliga effekten som uppstår genom en överflyttning av kryssningsfartygen är väsentligt 

kortare seglingssträcka (körväg). För fartyg söderut/söderifrån innebär detta en kortare 

seglingssträcka på cirka 50 sjömil, motsvarande cirka 93 km.74 För kryssningsfartyg österut/österifrån 

erhålls inte en lika stor besparing, utan där bedöms den kortare seglingssträckan uppgå till cirka 25 % 

av besparingen söderut/söderifrån sjömil, det vill säga cirka 12 sjömil.75 Dessa inbesparningar innebär 

minskad bränsleåtgång och därmed minskade transportkostnader för kryssningsfartygen samt 

minskade utsläpp (NOx, SO2, CO2 etcetera.). Den kortare inseglingssträckan medför också en 

tidsbesparing. 

En flytt från Furusundsleden till Horsstensleden och Sandhamnsleden innebär vidare att lotsbehovet 

minskar, vilket leder till besparingar i lotskostnader för rederierna. Dessa beräkningar utgår från 

gällande lotstaxor för år 2016.76 Ytterligare en effekt med att kryssningsfartygen byter farled är att 

erosionsskadorna längs Furusundsleden bedöms minska. 

Det har antagits att samtliga fartyg med en längd över 245 meter kommer att flytta över från 

Furusundsleden till Horsstensleden och Sandhamnsleden. Motiveringen till detta är att de stora 

kryssningsdestinationerna, förutom Stockholm, Helsingfors, St. Petersburg, Tallinn/Riga och 

Köpenhamn, snabbast nås genom Sandhamnsleden. Eftersom det specifikt är de stora 

kryssningsfartygen som idag inte har någon valmöjlighet och som primärt trafikerar de stora 

kryssningsdestinationerna, har antagandet gjorts att samtliga dessa fartyg byter farled när möjligheten 

ges. Idag finns även mindre kryssningsfartyg som nyttjar Furusundsleden. Dessa fartyg bedöms inte 

påverkas, eftersom de redan idag har möjlighet att byta farled, men inte gör det. 

Omdragning av Furusundsleden via östra och västra Saxarfjärden 

De effekter som väntas från en delvis nydragning av Furusundsleden är längre seglingssträcka (körväg) 

och därmed längre seglingstid för färjetrafiken med ökad bränsleförbrukning och ökade 

                                                           
74 Granath 2015, Erosionsutveckling i Furusundsleden 2015. 
75 Antagande gjorda av kalkylupprättaren utifrån diskussioner med Sjöfartsverket. 
76 Sjöfartsverket 2016, Lotsningstaxa, http://www.sjofartsverket.se/sv/Sjofart/Taxor-och-
avgifter/Lotsningstaxa/, 2016-11-02. 
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transportkostnader och emissioner som följd. De positiva effekterna av att dra om Furusundsleden är 

minskad erosion längs de mest känsliga stränderna längs befintlig sträckning av farleden. 

Inga lotskostnader påverkas i detta fall eftersom den regelbundna färjetrafiken har lotsintyg, vilket 

innebär att de inte behöver ha lots ombord vid färd genom farlederna. Intygen gäller under en viss tid 

(till exempel 2 år) och är oberoende av hur ofta färjorna kör. Denna kostnad påverkas således inte av 

en längre körsträcka. 

Det har vidare antagits att samtliga fartygspassager (färjor respektive kryssningsfartyg kortare än 245 

meter som fortsätter nyttja Furusundsleden) erhåller en längre körväg genom att gå via östra och 

västra Saxarfjärden. Även om detta inte skulle bli fallet i verkligheten eftersom befintlig sträckning av 

Furusundsleden och den alternativa sträckningen via Saxarfjärden nyttas parallellt, visar en flytt av 

samtliga färjor på de största beräkningsbara onyttorna som uppstår. Kalkylen kan genom detta inte bli 

sämre. Det är i dagsläget inte utrett huruvida en enkelriktning av farleden är mest lämplig ur 

erosionssynpunkt och i så fall vilken riktning. Det kan dock fastslås att erosionseffekterna blir positiva 

om all fartygstrafik går via Saxarfjärden varför detta antagits.  

7.1 Den samhällsekonomiska kalkylen 

Den samhällsekonomiska kalkylen ska idealt ta hänsyn till samtliga effekter, såväl nu som i framtiden. 

Dock är detta praktiskt inte möjligt, varför effekter behöver delas upp i prissatta respektive icke 

prissatta effekter. 

De prissatta effekterna är distans- respektive tidsberoende kostnader, lotskostnader och 

emissionskostnader. 

De icke prissatta effekterna är huvudsakligen olika typer av miljöeffekter, som påverkan på erosionen 

längs farlederna, intrång i orörd natur kring Horssten etcetera. 

Kalkylen har upprättats enligt de riktlinjer och rekommendationer som getts av Arbetsgruppen för 

samhällsekonomiska kalkyler (ASEK). Genom detta förfarande säkerställs att kalkylen är jämförbar 

med andra kalkyler upprättade enligt ASEK. 

Distans- och tidsberoende kostnader 

I ASEK saknas kalkylvärden avseende distans- och tidsberoende kostnader för kryssningsfartyg. 

Gällande tidsberoende kostnader spelar detta dock ingen roll eftersom de tidsberoende kostnaderna 

inte bedöms påverkas. De tidsberoende kostnaderna omfattar de kostnader som belastar ett fartyg per 

tidsenhet det används, som till exempel kostnader avseende besättning, kapitalkostnader, 

försäkringskostnader, administration etcetera. Även om inseglingstiden till Stockholm förkortas 

avsevärt genom nyttjande av Horsstensleden och Sandhamnsleden (istället för Furusundsleden) 

bedöms det inte påverka de tidsberoende kostnaderna. Detta eftersom kapitalkostnaderna för fartyget 

är de samma, likaså kostnaderna avseende försäkring och besättningen etcetera. Hur rederierna 

kommer nyttja tidsvinsten är osäkert, men ett alternativ kan vara att ligga vid kaj längre tid i 

Stockholm, eller att köra lite långsammare till havs för att därigenom spara bränsle. Oavsett hur 

tidsvinsten nyttjas kommer fartygs tidsberoende kostnader kvarstå under resan varför dessa inte ska 

tas med i kalkylen. 

Det saknas ASEK-värden avseende kryssningsfartyg för de distansberoende kostnaderna. För att få 

rättvisande siffror har därför branschen genom ett kryssningsrederi som trafikerar Stockholm 

kontaktats.77 De uppgifter som varit möjliga att få tag i har varit fartygs bränsleförbrukning när det går 

                                                           
77 Sjöfartsverket, Johan Wahlström, 2016-10-24. 
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med lots genom Furusundsleden. Denna bränsleförbrukning har därför legat till grund för de 

distansberoende kostnaderna respektive emissionseffekterna. Huruvida bränsleförbrukningen är 

högre eller lägre när fartygen går på öppet hav är osäkert, vilket gör att det inte går att säga om 

kalkylen riskerar att över- eller underskatta resultatet. 

Gällande bränsle har det antagits att fartygen körs med Marine Gasoline Oil (MGO) eller Marine 

Diesel Oil (MDO) eftersom Stockholm befinner sig inom SECA-området och då dessa bränslen är de 

enda SECA-bränslen i ASEK som det finns prisuppgift för. 

Avseende färjetrafiken har fastlagda ASEK-värden avseende Road ferry 5 000 dwt nyttjats, eftersom 

detta är den fartygsstorlek som motsvarar de färjor som trafikerar Furusundsleden. Inte heller 

avseende färjetrafiken har några tidsberoende kostnader tagits med i beräkningarna. Anledningen till 

det är huvudsakligen för att dessa, liksom för kryssningsfartygen, inte bedöms påverkas då färjorna 

kör enligt tidtabell. Fartygens tidsberoende kostnader kvarstår därför även om körtiden skulle 

förlängas, eller förkortas något, inom ramen för befintlig tidtabell. Skulle denna påverkas och behöva 

justeras skulle de tidsberoende kostnaderna behöva tas med, men omfattningen av den längre 

körvägen är så liten att tidtabellen inte bedöms påverkas. 

Även för de mindre kryssningsfartygen, det vill säga de med en längd under 245 meter, saknas ASEK-

värden. Dessutom har det inte varit möjligt att erhålla branschuppgifter likt de större 

kryssningsfartygen. Ett antagande har därför behövts göras. Då dessa kryssningsfartyg är något större 

jämfört med den reguljära färjetrafiken har därför dessa kryssningsfartygs bränsleförbrukning samt 

distansberoende kostnader approximeras med ASEK-värden avseende Road ferry 7 5000 dwt. 

Lotskostnader 

Lotskostnader har beräknats utifrån gällande lotstaxa.78 Därutöver har lotsningstider beräknats 

utifrån farledsavstånd tillhandahållna från Sjöfartsverkets hemsida. 

Emissioner  

Avseende emissionsfaktorer för MGO/MDO har samma emissionsfaktorer som i den 

samhällsekonomiska kalkylen avseende fördjupad farled till Hargshamn nyttjats, detta då det i ASEK 

saknas tydliga emissionsfaktorer avseende detta bränsle. De emissionsfaktorer som ansatts är 

följande;79 

 NOx – 0,070 kg NOx per kg MGO/MDO 

 VOC – 0,002 kg VOC per kg MGO/MDO 

 SO2 – 0,002 kg SO2 per kg MGO/MDO  

 CO2 – 3,09 kg CO2 per kg MGO/MDO 

Gällande värdering av emissionerna har värdering enligt ASEK680 använts. 

                                                           
78 Sjöfartsverket 2016, Lotsningstaxa, http://www.sjofartsverket.se/sv/Sjofart/Taxor-och-
avgifter/Lotsningstaxa/, 2016-11-02. 
79 Enligt underlagskalkyl för Samlad effektbedömning (SEB) för Hargsham, 
xso300_farled_hargshamn_seb_161011. 
80 Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn, ASEK 6, tabell 11.1 samt tabell 
12.1, 160401. 
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7.2 Trafikprognos 

I detta avsnitt beskrivs den utveckling som förutses fram till år 2060 om inga åtgärder genomförs, det 

vill säga utvecklingen fortsätter som den hittills gjort. Gemensamt för detta så kallade 

jämförelsealternativet (JA) samt utredningsalternativet (UA) är att samma trafikprognos och 

trafikutveckling förutsätts i båda alternativen. Det innebär att de åtgärder som föreslås för att lösa de 

problem och brister som föreligger avseende farlederna i sig inte genererar eller skapar ytterligare 

trafik, eller passagerar-/godsvolymer. Dessa beror istället på andra, för åtgärdsvalsstudien, externa 

faktorer. 

Huvudanledningen till denna ansats är att den huvudfråga som åtgärdsvalsstudiens rekommenderade 

lösningar ska svara på är om dessa lösningar är samhällsekonomiskt lönsamma eller inte. För att 

kunna bedöma detta behöver trafikprognosen vara densamma i alla alternativ. Om den inte är det är 

det mycket svårare att veta vad som egentligen analyseras och vad lösningarna svarar mot och ger för 

effekter. Genom att använda samma trafikprognos och genomföra någon förändring kan just denna 

förändring analyseras och mätas. 

Avseende kryssningstrafiken och färjetrafiken finns ingen basprognos att tillgå som för övriga 

trafikslag. Detta har gjort att en egen trafikprognos behövt ansättas. Prognosen baseras på dels 

historisk utveckling, förväntad framtida utveckling respektive avstämningar med de tre färjerederierna 

som huvudsakligen trafikerar Stockholm (TallinkSilja, Viking Line respektive Eckerö/Birka). 

Utifrån att nuvarande regler avseende taxfreeförsäljning om fartygen passerar via Åland blir kvar har 

en prognos gjorts för såväl kryssningstrafiken som den reguljära färjetrafiken. Endast den reguljära 

färjetrafiken påverkas av reglerna kring Åland. I tabell 8 redovisas den antagna utvecklingen av 

färjetrafiken respektive kryssningstrafiken i Furusundsleden. Det är i princip bara denna farled som är 

intressant att titta på då den överväldigande majoriteten av färjetrafiken går här, på grund av reglerna 

för Åland. Dessutom, i och med att kryssningsfartygen blivit allt större med åren har även denna trafik 

mer och mer koncentrerats till Furusundsleden, och det är trafiken i denna farled som delvis bedöms 

flytta till Horsstensleden och Sandhamnsleden om dessa ges möjlighet att ta emot fartyg längre än 245 

meter. 

Tabell 8. Antagen trafikprognos.  

 2014 2015 2020p 2040p 2060p 

Antal passager med kryssningsfartyg 

> 245 m 

270 286 310 420 420 

Antal passager av reguljär färjetrafik 5 206 5 306 5 820 6 540 7 250 

Antal passager med kryssningsfartyg 

< 245 m (i Furusundsleden) 

163 193 210 280 280 

Avseende kryssningstrafiken med fartyg överstigande 245 meter i längd förväntas denna växa 

långsammare framöver jämfört med den historiska utvecklingen. Orsaken till detta är bland annat att 

fartygsstorleken ökat snabbt de senaste tio åren, och börjar nu närma sig den praktiska maximala 

storleken för Östersjön. Historiskt sett, från år 2007 och fram till idag, respektive från år 2010 fram till 

idag, har antalet fartyg ökat med i genomsnitt 3 % per år.81 Denna utveckling bedöms som alltför stor 

framöver, varför den årliga tillväxttakten avseende kryssningsfartyg halverats och därmed satts till 1,5 

                                                           
81 Sjöfartsverket, Statistk avseende kryssningsfartyg överstigande 245 m längd. 
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% per år. Antalet möjliga anlöp påverkas även av den kapacitet som finns avseende kajlägen, vilket 

också påverkar prognosen.  

Antalet passager med den reguljära färjetrafiken väntas också växa framöver, dock i en långsam takt. 

Förväntad efterfrågeökning på befintliga linjer möts snarare genom större fartyg än fler avgångar, det 

vill säga när ett fartyg anses uttjänt eller vara för litet ersätts det med ett med större kapacitet både 

avseende antalet passagerare som antalet fordon. Samtidigt bedöms nya linjer tillkomma framöver.82 

Då en officiell Trafikverksprognos saknas avseende färjetrafiken har ett par grundläggande 

antaganden gjorts gällande utvecklingen av denna. En ny linje, till exempel mot Baltikum, antas 

tillkomma under åren 2020-2025. Ytterligare en ny linje väntas tillkomma till år 2040 samt ytterligare 

en till år 2060. I samtliga fall antas frekvensen i de nya linjerna vara som för Helsingfors- eller Tallinn-

trafiken idag, det vill säga med en avgång per dygn, vilket ger cirka 720 ytterligare färjepassager de år 

som linjerna introduceras. Exakt vilka år som nya linjer introduceras är mycket osäkert och ingenting 

som något rederi kan, eller vill svara på. Ur beräkningsteknisk synpunkt har därför antagits att nya 

linjer introduceras år 2020, 2040 samt 2060. Även om den verkliga utvecklingen av färjetrafiken sker 

i dessa tydliga trappsteg när nya linjer introduceras har denna ökning räknats om till en årlig ökning i 

syfte att bättre passa Trafikverkets samhällsekonomiska kalkyler samt SEB-mallen. Detta gör att 

effekterna avseende färjetrafiken bedöms överskattas då effekter infaller tidigare i kalkylen jämfört 

med hur de skulle gjort i verkligheten (prissatta effekter på färjetrafiken är i kalkylen negativa då 

omdragningen via västra och östra Saxarfjärden innebär något längre körsträcka). 

Avseende de mindre kryssningsfartygen (med längd understigande 245 meter) som idag nyttjar 

Furusundsleden bedöms de, som tidigare konstaterats, fortsätta nyttja denna farled eftersom de redan 

idag kan byta farled men inte gör det. Detta innebär att även dessa fartyg i kalkylen bedöms ge 

negativa nyttor till följd av den förlängda körsträckan via östra och västra Saxarfjärden. Då särskilt 

underlag saknas avseende dessa fartyg har motsvarande trafikutveckling som för de större 

kryssningsfartygen antagits. 

7.3 Övriga underlag 

Avseende övriga delar av SEB såsom fördelningsanalysen och den transportpolitiska målanalysen har i 

huvudsak tidigare underlag såsom MKBn83 för Horsstensleden nyttjats. Detta har kompletterats med 

ytterligare analyser samt kontakter med berörda kommuner och länsstyrelsen i Stockholms län.  

Kalkylperioden är 60 år och kalkylräntan är 3,5 % enligt riktlinjer i ASEK 6. 

Byggtiden har antagits vara 2 år efter avstämning med Sjöfartsverket. 

7.4 Osäkerheter i kalkylen 

Två större osäkerheter finns avseende kalkylen. 

Drift- och underhållskostnader saknas i kalkylen, varför kalkylresultatet visar på en överskattning. 

Orsaken till detta beror på att det kalkylunderlag som finns tillgängligt är för grovt och att det inte 

finns någon exakt utpekad dragning, utan mer en korridor, vilket gör det svårt att uppskatta drift- och 

underhållskostnader. 

Samtidigt saknas även effekter gällande ökad säkerhet, varför kalkylresultatet visar på en 

underskattning. Vanligtvis utgör sjösäkerhetsnyttorna den största eller näst största nyttan i en 

sjöfartskalkyl, varför det är en väsentlig effekt/nytta som saknas. Orsaken till detta är dock att ökad 

                                                           
82 Workshop 2, 2016-08-30, Företrädare för Viking line, TallinkSilja och Birka Cruises.  
83 Sjöfartsverket 2008, Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) - Ny farled i Stockholms skärgård. 
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säkerhet endast uppstår delvis i farlederna. Ökad säkerhet kan beräknas avseende Horsstensleden 

men inte för Sandhamnsleden eftersom denna i nuläget inte föreslås muddras i den omfattning som 

behövs för att uppnå de rekommendationer som ges av PIANC. Detta gör att dessa effekter inte heller 

kan tas hänsyn till i den samhällsekonomiska kalkylen. 

Sammantaget bedöms effekterna av ökad säkerhet vara större jämfört med effekterna avseende drift 

och underhåll, varför kalkylresultatet bedöms underskatta resultatet. 

Utöver dessa två osäkerheter finns även osäkerheter avseende transportkostnader för 

kryssningstrafiken, vilka baseras på uppgifter från branschen respektive approximeras med ASEK-

värden. Därutöver har även försiktiga antagande gjorts avseende vinster i seglingsavstånd, samt att det 

antagits att samtliga kvarvarande fartyg i Furusundsleden trafikerar leden via Saxarfjärden. 

7.5 Analyserade scenarier 

I den samhällsekonomiska analysen och i SEB återfinns en huvudanalys samt fem känslighetsanalyser. 

Fyra av dessa är standard enligt ASEK. Den femte känslighetsanalysen är framtagen eftersom det finns 

funderingar på huruvida ett djupgående på 11 meter är nödvändigt, detta eftersom antalet fartyg med 

ett djupgående över 10 meter är få. Under år 2015 anlöpte tre fartyg med en djupgående över 10 meter, 

varav alla var tankfartyg, en fartygskategori som bedöms flytta bort från centrala Stockholm och Nacka 

på lång sikt. Trafikverket och Sjöfartsverket behöver tillsammans göra en analys över bedömd 

utveckling avseende drivmedelsförsörjningen för Stockholms län samt vilken tillgänglig 

tankfartygsflotta som trafikerar Östersjön som kan vara aktuell framöver och ställa detta mot en 

begränsning av djupgåendet i farleden till 10 meter. Det finns nämligen betydande 

kostnadsbesparingar att göra på att inte behöva anlägga en farled som tillåter 11 meters djupgående. 

Nedan följer en kortare beskrivning av de förutsättningar som föreligger i de olika scenarier som 

återfinns i SEB. 

Huvudanalys 

Fartygsvolymer utifrån trafikanalysen beskriven ovan. Bränsleförbrukning och distansberoende 

kostnader gällande kryssningstrafiken utifrån uppgifter från kryssningsrederi. Emissionsfaktorer 

redovisade enligt ovan. ASEK 6-kalkylparametrar nyttjas genomgående avseende färjetrafiken samt 

för övergripande kalkylparametrar såsom kalkylperiod, diskonteringsränta, etcetera. 

Känslighetsanalys med högre investeringskostnad  

Fartygsvolymer utifrån trafikanalysen beskriven ovan. Bränsleförbrukning och distansberoende 

kostnader avseende kryssningstrafiken utifrån uppgifter från kryssningsrederi. Emissionsfaktorer 

redovisade enligt ovan. ASEK 6-kalkylparametrar nyttjas genomgående avseende färjetrafiken samt 

för övergripande kalkylparametrar såsom kalkylperiod, diskonteringsränta, etcetera. 

Investeringskostnaderna har ökats med den av ASEK rekommenderade faktorn 1,3 då successivkalkyl 

saknas och investeringskostnaderna tagits fram enligt metoden grov kostnadsindikation (GKI). 

Känslighetsanalys med 50 % tillväxt avseende antal fartyg  

Fartygsvolymer utifrån trafikanalysen beskriven ovan. Bränsleförbrukning och distansberoende 

kostnader avseende kryssningstrafiken utifrån uppgifter från kryssningsrederi. Emissionsfaktorer 

redovisade enligt ovan. ASEK 6-kalkylparametrar nyttjas genomgående avseende färjetrafiken samt 

för övergripande kalkylparametrar såsom kalkylperiod, diskonteringsränta, etcetera. 
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Dock har antalet fartyg under kalkylperioden inte räknats upp med basprognosens grundtillväxt, utan 

en tillväxttakt som är 50 % högre. 

Känslighetsanalys nolltillväxt  

Antagna fartygsvolymer är angivna utifrån trafikanalysen beskriven ovan. Bränsleförbrukning och 

distansberoende kostnader avseende kryssningstrafiken utifrån uppgifter från kryssningsrederi. 

Emissionsfaktorer redovisade enligt ovan. ASEK 6-kalkylparametrar nyttjas genomgående avseende 

färjetrafiken samt för övergripande kalkylparametrar såsom kalkylperiod, diskonteringsränta, 

etcetera. 

Dock har tillväxttakten under kalkylperioden satts till noll, det vill säga ingen uppräkning av 

godsvolymerna sker, utan den volym som gäller för år 2014 antas gälla under hela kalkylperioden.  

Känslighetsanalys högre CO2-värdering  

Fartygsvolymer utifrån trafikanalysen beskriven ovan och bränsleförbrukning och distansberoende 

kostnader avseende kryssningstrafiken utifrån uppgifter från kryssningsrederi. Emissionsfaktorer 

redovisade enligt ovan. ASEK 6-kalkylparametrar nyttjas genomgående avseende färjetrafiken samt 

för övergripande kalkylparametrar såsom kalkylperiod, diskonteringsränta etcetera. 

Värderingen på CO2 ändras från 1,14 kr/kg till 3,50 kr/kg. 

Känslighetsanalys farledsdjup 10 m 

Antagna fartygsvolymer är angivna utifrån trafikanalysen beskriven ovan och bränsleförbrukning och 

distansberoende kostnader avseende kryssningstrafiken utifrån uppgifter från kryssningsrederi. 

Emissionsfaktorer redovisade enligt ovan. ASEK 6-kalkylparametrar nyttjas genomgående avseende 

färjetrafiken samt för övergripande kalkylparametrar såsom kalkylperiod, diskonteringsränta etcetera. 

Investeringskostnaderna har justerats enligt GKI om 10 meter.  

Maximal lastförmåga avseende tankfartygen har justerats utifrån att fartygen minskat i storlek, vilket 

ökar transportkostnaderna för dessa fåtalet fartyg. 

7.6 Investeringskostnader 

Avseende investeringskostnaderna har dessa upprättats enligt Trafikverkets mall GKI, och utgår från 

de simuleringar Sjöfartsverket genomförde under perioden 10-14 oktober 2016. Utifrån från dessa 

simuleringar har muddringsmassor beräknas och genom detta anläggningskostnader tagits fram. Dock 

finns ingen fastställd mall avseende sjöfartsinvesteringar, varför GKI-mallen för väg och 

järnvägsobjekt nyttjats och anpassats för sjöfart. Den mall som nyttjats, och godkänts, är densamma 

som använts avseende farleden till Hargshamn. 
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En sammanställning över investeringskostnaderna redovisas i tabell 9. 

Tabell 9. Investeringskostnader.  

Investeringskostnader, 

prisnivå 2016-11 

Huvudanalys Känslighetsanalys, högre 

investeringskostnad 

Känslighetsanalys, 

10 meter 

Furusundsleden via östra och västra 

Saxarfjärden 

74 MSEK 96 MSEK 74 MSEK 

Horsstensleden och Sandhamnsleden, 

leddjup 11 meter 

410 MSEK 533 MSEK - 

Horsstensleden och Sandhamnsleden, 

leddjup 10 meter 

- - 320 MSEK 

Totalt 484 MSEK 629 MSEK 394 MSEK 

Investeringskostnaderna är upprättade i prisnivå 2016-11. Då denna prisnivå inte finns i Trafikverkets 

standardverktyg avseende omräkning av olika prisnivåer, har denna prisnivå antagits vara densamma 

som 2016-07 som är den senaste prisnivån som finns i verktygen. Denna prisnivå har sedan räknats 

om enligt gällande instruktioner i ASEK med PPI då särskilt anläggningskostnadsindex saknas 

avseende sjöfart. Hela investeringskostnaden har belastats med skattefaktor då det i dagsläget antas 

vara Trafikverket som står för investeringen. 

7.7 Resultat 

Kalkylresultatet visar på en tydlig lönsamhet med en nettonuvärdekvot (NNK) på 2,70, vilket innebär 

att för varje investerad krona erhålls, utöver den investerade kronan, ytterligare 2 kronor och 70 öre 

tillbaka i olika nyttor. Gränsen för lönsamhet går vid en NNK på 0,0. Resultatet är vidare att anses som 

robust då samtliga genomförda känslighetsanalyser indikerar lönsamhet, se tabell 10. 

Tabell 10. Sammanställning samhällsekonomisk analys.  

Kalkyl Samhällsekonomisk 

investeringskostnad 

Nettonuvärde Nettonuvärde-  

kvot (NNK) 

Huvudanalys 663 MSEK 1 791 MSEK 2,70 

Känslighetsanalys, Högre investeringskostnad 862 MSEK 1 593 MSEK 1,85 

Känslighetsanalys, Trafiktillväxt 50 % högre 663 MSEK 2 727 MSEK 4,11 

Känslighetsanalys, Trafiktillväxt 0 % 663 MSEK  1 142 MSEK 1,72 

Känslighetsanalys, CO2-värdering = 3,50 kr/kg 663 MSEK 3 135 MSEK 4,73 

Känslighetsanalys, Farledsdjup 10 m 540 MSEK 1 915 MSEK 3,55 

Även identifierade icke prissatta effekter bedöms bidra positivt till den samlade bedömningen, även 

om det finns tydliga negativa aspekter. En sådan är det intrång som väntas i den orörda natur som 

finns kring Horssten. Samtidigt finns tydliga positiva effekter som minskad erosion, framförallt längs 

Furusundsleden. 
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Kalkylresultatet bedöms sammantaget underskattas, detta utifrån ett par parametrar. Visserligen 

saknas DoU-kostnader enligt ovan vilket riskerar att överskatta resultatet. Samtidigt saknas nyttor 

relaterade till ökad sjösäkerhet, att det antagits att all kvarvarande fartygstrafik i Furusundsleden 

nyttjar omdragningen via Saxarfjärden samt att det antagits att all kryssningstrafik antingen kommer 

från eller reser mot öster och därmed endast erhåller 25 % av körvägsvinster i en färdriktning. 

Sammantaget bedöms därför en underskattning av kalkylresultatet ske. 
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Tabell 1. Översikt över naturvärden och områdesskydd inom eller i anslutning till farlederna. Källa: Länsstyrelsen i Stockholms län 2016b, Skogsstyrelsen 2016 och Värmdö kommun 2015. 

Områdesskydd/objekt Sandhamnsleden Furusundsleden Horsstensleden Kommentar 

N. 2000 Habitat (SCI) 1. Västerholmen i 

Sandöfjärden. 

2. Storön-Långholmen-

Kalvholmen, nordväst om 

Vaxholm. 

Från Vaxholm sett;  

1. Storön-Långholmen-Kalvholmen, nordväst 

om Vaxholm. 

2. Stavsäng, norr om Ljusterö 

3. Furusundsfjärden. 

4. Ålandet, mellan Furusund och Kapellskär. 

5. Riddersholm sydväst om Kapellskär. 

Nej. Värt att känna till befintligt stort Natura 

2000- område (habitatdirektivet) sydväst 

om Sandön, Nämndö skärgården. 

N.2000 Fågel (SPA)  Nej. Nej. Nej.  

Naturreservat Från ytterskärgården sett;  

1. Grönskär naturreservat . 

2. Vindalsö naturreservat. 

3. Svartkobben 

naturreservat. 

4. Skogsskär- Vindalsö. 

5. Gällnö naturreservat. 

6. Grinda naturreservat. 

1. Furusundsfjärden. 

2. Riddersholm. 

1. Plan om naturreservat för 

Horssten (se kommentar till 

höger). 

2. Grönskärs naturreservat. 

3. Norrholmens 

naturreservat. 

1. Värmdö kommun har presenterat 

förslag om att skapa naturreservat kring 

Horssten, vid namn Grönskär- Horssten- 

Mälkobbarna, i naturreservatsplan, bilaga 

till kommunens ÖP. Samhälsbyggnads-

avdelningen på kommunen har påbörjat 

dialog med berörda parter om inventering 

för växter, djur och friluftslivet (enligt 

förslag till beslut 2015-01-22). 

2. Befintlig stort naturreservat i södra 

ytterskärgården, Nämndö skärgården. 

Nationalpark Nej. Ängsö nationalpark längs med led, i höjd med 

Yxlan. 

Nej. Naturvårdsverket planerar för stor marin 

nationalpark vid Nämndö skärgården, 

med syfte att knyta samman flertalet 

skyddade områden. 

Naturminne Rödkobb, söder om Grinda.  Nej. Nej.  

Djur- och 

växtskyddsområde 

1. Fågelskyddsområde som 

utgörs av Lilla och Stora 

Rörskäret, belägna strax 

1. Fågelskyddsområde bestående av stora 

delar av Ängsö, som utgör delar av Ängsö 

Fågelskyddsområde som 

utgörs av Lilla och Stora 

Rörskäret, belägna strax 
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väster om Grönskär. 

Tillträdesförbud 

innefattande vattenområde 

under perioden 1/4-31/7. 

2. Fågelskyddsområde 

bestående av Rödkobb, en 

liten ö längs med befintlig 

sjöfartsled, belägen i 

Sandöfjärden vid Troll-

holmarna. Tillträdesförbud 

innefattande landområde 

under perioden 1/4-15/7. 

nationalpark. Tillträdesförbud innefattande 

vattenområde under perioden 1/2-15/8. 

2. Delar av naturreservatet Fårholmen utgör 

fågelskyddsområdet Furholmen. 

Tillträdesförbud innefattande landområde 

under perioden 1/4- 15/7. 

väster om Grönskär. 

Tillträdesförbud innefattande 

vattenområde under 

perioden 1/4-31/7. 

Biotopskydd Nej. Passerar större biotopskydd på väster sida, på 

Siarö. Biotop blandbarrskog. 

Nej.  

Vattenskyddsområde Större delen av Sandön 

utgörs av vattenskydds-

område. 

Nej.   Nej.  

Riksintresse Naturvård, 

kap 3 MB 

Led ligger inom riksintresse 

för naturvård, Stockholms 

skärgård; Yttre delen (NRO 

01001) samt Stockholms 

skärgård; mellersta delen 

(NRO01003). 

Led passerar igenom/går nära förbi ett antal 

riksintressen för naturvården: 

1. Ängsö (NRO01014) 

2. Östra lermaren (NRO01013) 

3. Riddersholm (NRO01011) 

4. Stockholms skärgård; Yttre delen 

(NRO01001) 

Led ligger Inom riksintresse 

för naturvård, Stockholms 

skärgård; Yttre delen 

(NRO01001). 

 

RAMSAR- område Nej. Vid Björkskärs skärgård tar ett stort RAMSAR-

område vid: Svenska Högarna- Nassa. 

Nej.  

BSPA (Baltic Sea 

protected Areas) 

Vid Nämndö och söder ut 

breeder ett stort BSPA-

område ut sig: Bullerö-

Bytta. 

Vid Björkskärs skärgård tar ett stort BSPA-

område vis: Stora Nassa- Svenska Högarna. 

Nej.  
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Riksintresse 

högexploaterad kust, kap 4 

MB 

Led ligger inom riksintress-

et för högexploaterad kust, 

Kustomårdena och skär-

gården i Stockholms län. 

Led ligger inom riksintresset för 

högexploaterad kust, Kustomårdena och 

skärgården i Stockholms län. 

Led ligger inom riksintresset 

för högexploaterad kust, 

Kustomårdena och 

skärgården i Stockholms län. 

 

Naturvärden1 Förekomst i närheten av 

led;  

1. Korsö, naturvärde. 

2. Ett par naturvärden 

registrerade på mindre öar 

intill led i Sandfjärden. 

Förekomst i närhet av led;  

1. Ett antal (>5) naturvärden finns registrerade 

på fastlandet intill strandkanten, väster om led, 

mellan Ljusterö och fastlandet. 

2. Ett naturvärden identifierat vid Ängholmen, 

väster om Yxlan, ett antal på Yxlan samt ett 

längre norr ut på Ladholmen, sydväst om 

Kapellskär. 

Nej  

Nyckelbiotoper Förekomst i närhet av led;  

1. Löknäsudd. 

2. Västerholmen. 

3. Stora Sandön. 

4. Område på Värmdö, norr 

om Nyvarp. 

5. Storön, Kalvholmen och 

Långholmen. 

Förekomst i närhet av led;  

1. Fyra stycken nyckelbiotoper intill strand-

linjen öster om Skärgårdsstad (Åkersberga). 

2. Antalet (>10) identifierade nyckel-biotoper 

vilka ser ut att ha kontakt med strandlinjen, 

belägna längs med led, mellan fastland och 

Norra Ljusterö.  

3. Ytterligare antal nyckelbiotoper mellan Siarö 

och fastland. 

4. Två nyckelbiotoper på Lill-Andö, beläget i 

Norrfjärden. 

5. Nyckelbiotop på Kasholmen, vid Furusund. 

6. Fyra avgränsade nyckelbiotoper vilka utgörs 

av Ålandet. 

7. Nyckelbiotop vid Lillnäset, sydväst om 

Kapellskär. 

Nej.  

 

                                                           
1 Områden med naturvärden utan att objektet uppnår kvaliteten på nyckelbiotop (varför fokus på redogörelse snarare legat på ”Nyckelbiotop” nedan). Naturvärden tas fram av 
Skogsstyrelsen och tillämpas i samband med naturvärdesinventeringar i skog. 
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1 Restriktioner avseende vind, sikt och mörker 

Tabell 1 sammanfattar vindrestriktioner, tabell 2 sammanfattar siktrestriktioner och tabell 3 

sammanfattar mörkerrestriktioner. Samtliga restriktioner gäller Furusundsleden och 

Sandhamnsleden. 

Tabell 1. Vindrestriktioner i Furusundsleden och Sandhamnsleden. 

 Furusundsleden Sandhamnsleden 

För lotsade fartyg med 

längd över 300m 

 

Separat beslut för varje fartyg  

För lotsade fartyg med 

längd mellan 245-300m 

I medelvindar mellan 12-15m/s gör 

Sjöfartsverket en bedömning om 

aktuella fartygs möjligheter att 

framföras i farleden. 

I medelvindar överstigande 15m/s 

påbörjar Sjöfartsverket ej 

lotsningsuppdrag. 

 

För lotsade fartyg mellan 

175-245m 

I medelvindar mellan 15-18m/s gör 

Sjöfartsverket en bedömning om 

aktuella fartygs möjligheter att 

framföras i farleden.  

I medelvindar överstigande 18m/s 

påbörjar Sjöfartsverket ej 

lotsningsuppdrag. 

 

I medelvindar mellan 12-15m/s gör 

Sjöfartsverket en bedömning om 

aktuella fartygs möjligheter att 

framföras i farleden.  

I medelvindar överstigande 15m/s 

påbörjar Sjöfartsverket ej 

lotsningsuppdrag. 

 

För lotsade fartyg upp till 

175m 

Normalt inga restriktioner. Normalt inga restriktioner. 

 

Tabell 2. Siktrestriktioner när sikten är under 500 m i Furusundsleden respektive Sandhamnsleden. 

 Furusundsleden Sandhamnsleden 

För lotsade fartyg med 

längd över 300m 

 

Separat beslut för varje fartyg  

För lotsade fartyg mellan 

175-300m 

Om nedsatt sikt bedöms råda större 

delen av sträckan Tjärven-Stockholm 

och förväntas bestå påbörjas ingen 

lotsning. När nedsatt sikt delvis 

råder/förväntas/uppkommer bedömer 

lotsen om lotsningen kan 

påbörjas/fortsätta. 
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För lotsade fartyg med en 

längd över 175m eller mer 

än 9m djupgående 

 Vid sikt < 500m i farleden mellan 

Skötkobben - Getholmen genomför 

SjöV ej lotsningsuppdrag på denna 

sträcka. 

Om nedsatt sikt bedöms råda större 

delen av sträckan Getholmen - 

Stockholm och förväntas bestå 

påbörjas ingen lotsning. När nedsatt 

sikt delvis råder/förväntas/uppkommer 

bedömer lotsen om lotsningen kan 

påbörjas/fortsätta. 

För lotsade fartyg upp till 

175m 

Normalt inga restriktioner.  

För lotsade fartyg med en 

längd mellan 140m - 175m 

eller mer än 9m 

djupgående. 

 Vid sikt < 300m i farleden mellan 

Skötkobben - Getholmen utför SjöV ej 

lotsningsuppdrag på denna sträcka. 

För lotsade fartyg upp till 

140m 

 Normalt inga restriktioner. 

 

Tabell 3. Mörkerrestriktioner i Furusundsleden respektive Sandhamnsleden. 

 Furusundsleden Sandhamnsleden 

För lotsade fartyg med 

längd över 300m 

 

Separat beslut för varje fartyg  

För lotsade fartyg mellan 

175-300m 

För fartyg överstigande 175m längd 

skall det vara dagsljus från Gryten på 

inresa mot Stockholm samt till Gryten 

på utresa från Stockholm enligt SjöV 

tider för mörkerrestriktioner. 

Fartyg mellan 175-200m kan medges 

avsteg från denna mörkerrestriktion 

efter utvärdering och kan komma att 

villkoras med ytterligare restriktioner.  

 

För lotsade fartyg med en 

längd över 175m eller mer 

än 9m djupgående 

 För dessa fartyg skall Sjöfartsverkets 

tider för första tid vid bordningspunkten 

samt sista tid för avgång vid kaj följas. 

För lotsade fartyg upp till 

175m 

Normalt inga restriktioner. Normalt inga restriktioner. 
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Mål i åtgärdsvalsstudie 

Steg 1-åtgärder 

Trafikövervakning utökas 

avseende miljö, olyckor och 

utsläpp 

Effekter av ändrade fart-

begränsningar och införda 

dispenser följs upp avseende 

regelefterlevnad och erosion 

längs Furusundsleden 

Krav avseende framförandet 

av fritidsbåtar skärps 

Införda och kommande 

utsläppsregler (NECA och 

SECA) följs upp för att på 

sikt eventuellt skärpa dessa 

ytterligare 
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Kapacitet 

Sjötransporterna till/från 
Stockholm kan hantera 
nuvarande samt framtida 
passagerar- och godsvolymer 

Inget bidrag Inget bidrag Marginell förbättring indirekt 

via ökad säkerhet 

Inget bidrag 

Robusthet 

Samhällets och näringslivets 
behov av redundans och 
minskad störningskänslighet i 
transportsystemet uppfylls 

Inget bidrag Inget bidrag Inget bidrag Inget bidrag 

Robusthet 

Farleder som medger mindre 
restriktioner avseende vind, sikt 
och mörker jämfört med idag 

Inget bidrag Inget bidrag Inget bidrag Inget bidrag 

B
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Miljö och hälsa 

Minskad erosion och minskad 
risk för erosion i befintliga (Furu-
sundsleden och Sandhamns-
leden) och framtida farleder 

Inget bidrag Lägre hastigheter bidrar till 

minskad erosion genom att 

bland annat vågsvallet från 

fartyg minskar 

Inget bidrag Inget bidrag 

Miljö och hälsa 

Eventuell utbyggnad eller 
omdragning(ar) av farleder tar 
hänsyn till såväl människors 
som djur- och växtlivs hälsa och 
boendemiljöer genom att det: 

- totalt sett inte är någon 
negativ påverkan på 
undervattensmiljöer 

- sammantaget inte är någon 
negativ påverkan på grunda 
områden 

Inget bidrag Inget bidrag Inget bidrag Inget bidrag 

 

Tabell 1. Måluppfyllelse för föreslagna steg 1-4-åtgärder. 
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 Miljö och hälsa 

Åtgärder bidrar till att minska 
utsläppen av växthusgaser i 
syfte att bidra till fastställda 
nationella klimatmål  

 Marginellt bidrag. Lägre 

hastigheter bidrar till 

minskade utsläpp av 

växthusgaser 

Inget bidrag Åtgärden förutsätter hårdare 

regleringar jämfört med idag, 

vilket minskar utsläppen av 

växthusgaser 

Säkerhet 

Säkerheten ökar genrellt i 
farlederna 

Ökad trafikövervakning 

bedöms leda till snabbare 

insatser vid olyckor, vilket 

påverkar säkerheten positivt 

genom att till exempel 

följdolyckor förhindras 

Oklar påverkan då lägre 

hastigheter både kan göra 

fartygen mer svårstyrda, 

samtidigt som fartygen får 

längre tid på sig att upptäcka 

andra fartyg och agera 

Inget bidrag Inget bidrag 

Säkerhet 

Säkerheten ökar och risken 
minska för incidenter vid särskilt 
utsatta och trånga passager  

Ökad trafikövervakning 

bedöms leda till snabbare 

insatser vid olyckor, och 

därigenom minskade skador, 

särskilt vid utsatta och trånga 

passager 

Oklar påverkan då lägre 

hastigheter både kan göra 

fartygen mer svårstyrda, 

samtidigt som fartygen får 

längre tid på sig att upptäcka 

andra fartyg och agera 

Säkerheten ökar vid trånga 

passager när utbildningnivån 

hos förarna av fritidsbåtar 

ökar generellt 

Inget bidrag 

B
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Turism 

Möjligheterna stärks för den 
internationella turismen, till 
exempel genom att anlöp till 
Stockholm city möjliggörs, och 
därigenom stärks stadens och 
regionens attraktivitet 

Marginellt positivt bidrag om 

den ökade trafikövervak-

ningen leder till snabbare 

insatser vid olyckor eller till 

exempel utsläpp i farleden 

Färjor får längre körtid. 

Marginell påverkan givet att 

färjetrafiken Stockholm-Åbo 

kan hålla tidtabeller 

Inget bidrag Marginellt negativt bidrag 

genom att rederiernas 

kostnader ökar, samtidigt 

gynnas turismen av en bättre 

miljö 

Turism 

Möjligheterna stärks för den 
nationella, regionala och lokala 
turismen, till exempel genom att 
robusta och kapacitetsstarka 
färje- och skärgårdsförbindelser 
möjliggörs, och därigenom 
stärks regionens och 
skärgårdens attraktivitet 

Marginellt positivt bidrag om 

den ökade trafikövervak-

ningen leder till snabbare 

insatser vid olyckor eller till 

exempel utsläpp i farleden 

Färjor får längre körtid. 

Marginell påverkan givet att 

färjetrafiken Stockholm-Åbo 

kan hålla tidtabeller 

Inget bidrag Marginellt negativt bidrag 

genom att rederiernas 

kostnader ökar, samtidigt 

gynnas turismen av en bättre 

miljö 
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Mål i åtgärdsvalsstudie 

Steg 2-åtgärder Steg 3-åtgärder 

Framförandet av fartyg 

begränsas enligt Piancs 

rekommendationer för 

befintliga farleder 

Logistikplaneringen 

förbättras genom att andra 

hamnar nyttjas 

Farlederna enkelriktas för 

fartygstrafiken (de som kan 

använda båda farleder) 

Naturliga erosionsskydd 

anläggs längs befintliga 

farleder 

Furusundsleden delas och 

fartyg kan även använda 

befintlig farled via östra och 

västra Saxarfjärden  

B
id
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g
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ä
n

g
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g
h

e
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m
å
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t 

Kapacitet 

Sjötransporterna till/från 
Stockholm kan hantera 
nuvarande samt framtida 
passagerar- och godsvolymer 

Med ett införande av Piancs 

rekommendationer i befintlig 

farled minskar fartygs-

storleken, vilket kräver fler 

fartyg för samma mängd 

gods 

Genom att fartygstrafiken 

sprids på fler hamnar för-

bättras kapaciteten i 

farlederna, dock är det redan 

en pågående process. 

Landinfrastrukturen kan få 

kapacitetsproblem 

Genom att fartygstrafiken 

fördelas jämnare mellan de 

båda farlederna förbättras 

kapaciteten i farlederna 

Inget bidrag Inget bidrag 

Robusthet 

Samhällets och näringslivets 
behov av redundans och 
minskad störningskänslighet i 
transportsystemet uppfylls 

Med ökade säkerhets-

marginaler minskar 

störningskänsligheten. 

Samtidigt påverkas 

robustheten negativt 

Genom att fartygstrafiken 

sprids på fler hamnar görs 

transportsystemet mindre 

störningskänsligt, dock är det 

redan en pågående process. 

Landinfrastrukturen kan 

behöva utvecklas för att 

kunna ta emot passagerare 

och olika typer av gods 

Inget bidrag Inget bidrag Inget bidrag 

Robusthet 

Farleder medger mindre 
restriktioner avseende vind, sikt 
och mörker jämfört med idag 

Genom att åtgärder görs i 

befintliga farleder som ökar 

säkerheten kan 

restriktionerna minskas 

Inget bidrag Inget bidrag Inget bidrag Inget bidrag 

B
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m
å
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Miljö och hälsa 

Minskad erosion och minskad 
risk för erosion i befintliga (Furu-
sundsleden och Sandhamns-
leden) och framtida farleder 

Oklar påverkan då fartygs-

storleken minskar samtidigt 

som antalet fartyg ökar 

Marginell förbättring givet att 

de godsfartyg som trafikerar 

farlederna och de känsliga 

avsnitten flyttar 

Sannolikt ett positivt bidrag 

givet att enkelriktningen sker 

på ett sådant sätt som är 

gynsamt för att motverka 

erosion 

Åtgärden bidrar direkt till att 

uppfylla målet genom att 

erosionsskydd anläggs 

Att gå via västra Saxaren 

bedöms minska erosionen 

på cirka 1/3 av de värsta 

drabbade avsnitten längs 

Furusundsleden 

Miljö och hälsa 

Eventuell utbyggnad eller 
omdragning(ar) av farleder tar 
hänsyn till såväl människors 
som djur- och växtlivs hälsa och 
boendemiljöer genom att det: 

- totalt sett inte är någon 
negativ påverkan på 
undervattensmiljöer 

- sammantaget inte är någon 
negativ påverkan på grunda 
områden 

Inget bidrag Inget bidrag Inget bidrag Inget bidrag Inget bidrag 
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Miljö och hälsa 

Åtgärder bidrar till att minska 
utsläppen av växthusgaser i 
syfte att bidra till fastställda 
nationella klimatmål  

Minskad fartygsstorlek 

innebär fler fartyg som i sin 

tur innebär ökade utsläpp 

Oklar påverkan då nyttjandet 

av andra hamnar både kan 

leda till att utsläppen ökar 

eller minskar. Det beror på 

vilken slutdestination godset 

har 

Åtgärden motverkar målet då 

transportvägarna generellt 

ökar när fartygen tvingas till 

längre körvägar 

Inget bidrag Då färdvägen via västra 

Saxaren är längre jämfört 

med ordinarie sträckning av 

Furusundsleden bedöms 

utsläppen av växthusgaser 

öka 

Säkerhet 

Säkerheten ökar genrellt i 
farlederna 

Åtgärden uppfyller målet om 

ökad säkerhet genom att 

uppfylla Piancs 

rekommendationer 

Inget bidrag Inget bidrag Inget bidrag Möjlighet finns till 

trafikseparering för trafiken i 

Furusundsleden, vilket skulle 

öka säkerheten 

Säkerhet 

Säkerheten ökar och risken 
minska för incidenter vid särskilt 
utsatta och trånga passager  

Genom att uppfylla Piancs 

rekommendationer minskas 

risken för kollisioner. 

Samtidigt kvarstår trånga 

passager 

Inget bidrag Marginellt negativ påverkan 

genom att fartygstrafiken 

kommer öka i de känsliga 

avsnitten. Samtidigt kommer 

”alltid” trafiken från ett håll  

Inget bidrag Möjlighet finns till 

trafikseparering för trafiken i 

Furusundsleden, vilket skulle 

öka säkerheten 

B
id

ra
g

 t
il

l 
b

e
h

o
v
 i

n
o

m
 t

u
ri

s
m

 

Turism 

Möjligheterna stärks för den 
internationella turismen, till 
exempel genom att anlöp till 
Stockholm city möjliggörs, och 
därigenom stärks stadens och 
regionens attraktivitet 

Genom minskade fartygs-

storlekar begränsas vilka 

fartyg som kan angöra 

Stockholm. Det får en 

hämmande effekt på 

turismen 

Inget bidrag Sannolikt negativ påverkan 

då fartygens tidtabeller 

påverkas 

Inget bidrag Ökad farledslängd leder till 

ökade körtider, vilket kan 

leda till att färjornas tidtabell 

inte kan hållas 

Turism 

Möjligheterna stärks för den 
nationella, regionala och lokala 
turismen, till exempel genom att 
robusta och kapacitetsstarka 
färje- och skärgårdsförbindelser 
möjliggörs, och därigenom 
stärks regionens och 
skärgårdens attraktivitet 

Genom ett ökat antal fartyg i 

farlederna begränsas 

möjligheterna för utveckling 

av den övriga 

skärgårdstrafiken 

Inget bidrag Oklar påverkan då trafiken 

kommer att öka i 

Sandhamnsleden men 

minska i Furusundsleden 

Inget bidrag Ökad farledslängd leder till 

ökade körtider, vilket kan 

leda till att färjornas tidtabell 

inte kan hållas 

 

 

 

 

 

 



 
6 

 

Mål i åtgärdsvalsstudie 

Steg 3-åtgärder Steg 4-åtgärder 

Furusundsleden byggs om, med 

bibehållet leddjup 9 m 

Furusundsleden byggs om, med 

ökat leddjup till 11 m 

Sandhamnsleden byggs om för 

längre fartyg 

Ny farled, Horstensleden, byggs och 

Sandhamnsledens inre del anpassas 

för längre fartyg 
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Kapacitet 

Sjötransporterna till/från 
Stockholm kan hantera 
nuvarande samt framtida 
passagerar- och godsvolymer 

Inget bidrag  Förbättras lite genom ökat djup-

gående. Positivt för godsfartyg, 

dock en begränsad effekt genom att 

få stora godsfartyg kommer att 

anlöpa centrala Stockholm. 

Begränsningar i Sandhamnslden 

vad gäller fartygslängd kvarstår 

Givet att farleden byggs om till rätt 

dimensioner uppfylls målet 

En alternativ farled enligt de tidigare 

förslag avseende dimensioner och 

kapacitet som finns för Horstensleden 

ökar kapaciteten till/från Stockholm  

Robusthet 

Samhällets och näringslivets 
behov av redundans och 
minskad störningskänslighet i 
transportsystemet uppfylls 

Inget bidrag Förbättras lite genom ökat djup-

gående. Begränsad effekt genom 

att få stora godsfartyg kommer att 

anlöpa centrala Stockholm. 

Begränsningar i Sandhamnsleden 

vad gäller fartygslängd kvarstår, 

varför systemet fortsatt är 

störningskänsligt 

Med ökad kapacitet i Sandhamns-

leden minskar störningskänslig-

heten då fler stora fartyg har 

alternativa färdvägar 

Störningskänsligheten minskar när det 

tillkommer en farled som bidrar till att 

det blir ett alternativ till Furusundsleden, 

även för de längre fartygen. Vid en 

eventuell olycka i Furusundsleden finns 

det med dagens infrastruktur risk för 

kortare eller länge avbrott i sjövägen till 

Stockholm 

Robusthet 

Farleder medger mindre 
restriktioner avseende vind, sikt 
och mörker jämfört med idag 

Med föreslagna åtgärder kan 

restriktionerna lättas upp 

Givet att farleden byggs om till rätt 

dimensioner uppfylls målet 

Givet att farleden byggs om till rätt 

dimensioner uppfylls målet 

Med ny Horstensled bedöms restrik-

tionerna i denna vara mindre jämfört 

med Sandhamnsleden idag. Dock 

kvarstår restriktionerna i övriga delar av 

Sandhamnsleden under förutsättning 

av inga åtgärder görs där 
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Miljö och hälsa 

Minskad erosion och minskad 
risk för erosion i befintliga (Furu-
sundsleden och Sandhamns-
leden) och framtida farleder 

Inget bidrag Mindre förbättringar kan väntas i 

Furusundsleden då djupet ökar 

vilket gör att vågenergin kan tas upp 

av en större mängd vatten 

Förbättringar väntas i Furusunds-

leden, samtidigt som erosions-

problematiken längs Sandhamns-

leden sannolikt förvärras. Dock är 

stränderna mer motståndskraftiga 

längs Sandhamnsleden jämfört med 

de längs Furusundsleden 

Då större fartyg kan flytta över till 

Horstensleden minskar erosionen i 

Furusundsleden. Detta bidrar till 

positiva effekter på erosionen på de 

mest kritiska sträckorna idag. Dock 

finns risk för att problem uppstår på 

andra platser. Risker bör kunna mini-

meras om erosionsrisker tas i beaktning 

vid byggnation av Horstensleden 

Miljö och hälsa 

Eventuell utbyggnad eller 
omdragning(ar) av farleder tar 
hänsyn till såväl människors 
som djur- och växtlivs hälsa och 
boendemiljöer genom att det: 

Marginell negativ påverkan då 

åtgärdena är av begränsad 

omfattning  

Stora massor behöver muddras och 

sprängas eftersom farleden endast 

tillåter 9 meters djupgående. Mycket 

omfattande utbyggnad 

Enligt MKB behöver stora mängder 

material sprängas och tas bort för 

att anpassa Sandhamnsleden i 

befintlig sträckning. Samtidigt sker 

det i en redan påverkad miljö och 

inte i en orörd miljö 

Kommer att medföra negativa effekter 

vid Horsten i samband med spräng-

ningar. Kommer att innebära störning i 

orörd skärgårdsmiljö. Enligt MKB inne-

bär byggande av ny Horstensled 

mindre påverkan jämfört med om  
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 - totalt sett inte är någon 
negativ påverkan på 
undervattensmiljöer 

- sammantaget inte är någon 
negativ påverkan på grunda 
områden  

   Sandhamnsleden byggs om. 

Kunskap saknas om grunda områden 

vid Horsten. Dock är det överlag 

grundare längs Furusundsleden som 

kommer att avlastas om Horstensleden 

byggs 

Miljö och hälsa 

Åtgärder bidrar till att minska 
utsläppen av växthusgaser i 
syfte att bidra till fastställda 
nationella klimatmål  

Inget bidrag Endast indirekt effekt genom att 

större fartyg än idag kan använda 

Furusundsleden  

För trafik som reser till/från Stock-

holm söderifrån innebär Sand-

hamnsleden 100 distansminuter 

(180 km) kortare väg för en tur och 

returresa jämfört med Furusunds-

leden 

För trafik till/från Stockholm som 

kommer söderifrån innebär Horstens-

leden 100 distansminuter (180 km) 

kortare väg för en tur- och returresa 

jämfört med att istället använda 

Furusundsleden 

Säkerhet 

Säkerheten ökar genrellt i 
farlederna  

Inget bidrag Säkerheten ökar givet att farleden 

byggs om enligt Piancs 

rekommendationer. Dock kvarstår 

problemet i Sandhamnsleden 

Säkerheten ökar i Sandhamns-

leden. Dock kvarstår problemet i 

Furusundsleden 

Säkerheten ökar genom att Horstens-

leden avlastar Furusundsleden och 

Sandhamnsleden. Troligtvis finns även 

begränsningar på sträckor bortanför 

Horsten varför åtgärden inte säkrar upp 

hela farleden till/från Stockholm 

Säkerhet 

Säkerheten ökar och risken 
minska för incidenter vid särskilt 
utsatta och trånga passager  

Marginella förbättringar genom 

eliminerande av trånga och 

vindkänsliga passager 

Marginella förbättringar genom 

eliminerande av trånga och 

vindkänsliga passager 

Viss förbättring väntas i och med 

breddningen och fördjupningen av 

farleden 

Säkerheten ökar genom att 

Horstensleden avlastar 

Sandhamnsleden på den del som 

passerar Sandhamn 
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Turism 

Möjligheterna stärks för den 
internationella turismen, till 
exempel genom att anlöp till 
Stockholm city möjliggörs, och 
därigenom stärks stadens och 
regionens attraktivitet 

Inget bidrag Inget bidrag Åtgärden bidrar positivt till detta mål 

genom att stora kryssningsfartyg 

kan anlöpa Stockholm via 

Sandhamnsleden och att 

inseglingssträckan förkortas 

Åtgärden bidrar positivt till detta mål 

genom att en ny farled till Stockholm 

skapas och inseglingssträckan 

förkortas för stora kryssningsfartyg 

Turism 

Möjligheterna stärks för den 
nationella, regionala och lokala 
turismen, till exempel genom att 
robusta och kapacitetsstarka 
färje- och skärgårdsförbindelser 
möjliggörs, och därigenom 
stärks regionens och 
skärgårdens attraktivitet 

Inget bidrag Inget bidrag Genom att delar av trafiken från 

Furusundsleden flyttas över till 

Sandhamnsleden stärks möjlig-

heterna även för den nationella, 

regionala och lokala turismen 

Genom att delar av trafiken från 

Furusundsleden flyttas över till 

Horstensleden-Sandhamnsleden stärks 

möjligheterna även för den nationella, 

regionala och lokala turismen 

 



 
 

86 (86) 

 

 

 

 

 

Trafikverket, 171 54 Solna. Besöksadress: Solna strandväg 98. 

Telefon: 0771-921 921. Texttelefon: 010-123 50 00. 

 

www.trafikverket.se 


