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Diarienummer: 17–03577 
 

Remissvar: Förslag till beslut gällande avlysning av den allmänna farleden 
901, i delar av Södertälje kanal samt sluss 
 

Inledning 

Handelskammaren Mälardalen är en regional näringslivsorganisation i Västmanlands och Örebro län 

som ägs av våra cirka 700 medlemsföretag. Mälardalen är en tillväxtregion med mycket ansträngda 

kommunikationer. Det äventyrar inte bara företagens verksamheter och arbetstillfällen utan även 

tillväxten. Det finns också många exporterande och importerande företag med gods som ska ut och 

in från världen. Mälarsjöfarten används redan idag av flera företag och har stor potential att frigöra 

mer kapacitet på järnväg och väg på lite sikt. 

Efter samråd med flera av våra medlemsföretag avstyrker Handelskammaren Mälardalen förslaget 

om avlysning av den allmänna farleden 901 i delar av Södertälje kanal. 

Bakgrund 

Sjöfartsverkets förslag beskriver att de just nu befinner sig nu i en intensiv fas med arbetet i 

Södertälje kanal och sluss. Det övergripande syftet med Mälarprojektet är att öka tillgängligheten för 

fartygstrafik i Mälaren. 

Sjöfartsverket menar att passerande handelsfartyg hindrar deras arbete i så stor utsträckning att 

detta medför extra kostnader om 1 MSEK i veckan. För att kunna arbeta mer ostört har 

Sjöfartsverket utformat ett förslag om tidvis avlysning av trafik i Södertälje sluss och kanal. 

Avlysningen är tänkt löpa under en provperiod mellan 1 maj t.o.m. 30 september på vardagar mellan 

kl. 06:00 till 10:30 samt 13:30 till 18:00. Därefter ska beslut tas om avlysningen ska fortsätta till 

sommaren 2020.  

2014 tecknades en avsiktsförklaring mellan Sjöfartsverket och Västerås stad där man tydligt 

preciserade att störningar i sjötrafik ska minimeras och när det sker ska det tydligt kommuniceras. 

2016 tecknades även en avsiktsförklaring mellan Sjöfartsverket och Region Västmanland att parterna 

aktivt ska stödja utvecklingen av Sjöfart på Mälaren. 2016 blev Mälarhamnar lovade att Mälaren 

enbart skulle stängas för trafik en vecka per år i perioden 2016 - 2020.  

Den 17 april höll Handelskammaren Mälardalen ett dialogmöte med de företag som trafikerar 

Mälaren eller har gods som transporteras på Mälaren för att diskutera Sjöfartsverkets förslag om 

avlysning. Även Sjöfartsverket var inbjudna men deltog ej.  
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Nedan återfinns Handelskammaren Mälardalens synpunkter på Sjöfartsverkets förslag till beslut 
gällande avlysning av den allmänna farleden 901, i delar av Södertälje kanal samt sluss 
 

Sjöfartsverkets hantering av ärendet 

Handelskammaren finner det märkligt att varken Handelskammaren Mälardalen eller Region 

Västmanland är med på sändlistan för missivet. Båda är aktörer som är profilerade inom 

infrastrukturfrågor. Handelskammaren Mälardalen har dessutom drivit just sjöfartsfrågor på Mälaren 

både inom tidigare projekt Mälarlogistik och inom Infrastruktur- och Logistikarenan Västmanland. 

Vidare anser vi att remisstiden är för kort. Förslaget skickades ut under påsklovsveckan med en 

svarstid på tre veckor. Vi ställer oss även frågande till hur Sjöfartsverket har möjlighet att behandla 

remissvaren när sista dag för remissvaret är 27 april, vilket är sista arbetsdagen innan förslaget träder 

i kraft den 1 maj. 

Vi saknar också dialog och samråd inför att förslaget togs fram. 

Konsekvenser av förslaget för näringslivet 

Det är anmärkningsvärt att Sjöfartsverket lämnar ett förslag som inte har föregåtts av dialog med 

näringsliv eller övriga organisationer som påverkas. En tydlig slutsats från Handelskammarens 

dialogmöte den 17 april var att konsekvenserna för Sjöfartsverkets förslag är oerhört svåra att 

överblicka. Det står dock klart att de direkta kostnaderna för sjöfarten och företagen som följer av 

förslaget med råge överstiger 1 MSEK i veckan. De mer långsiktiga effekterna är också mycket 

oroande när det gäller sysselsättning, varuförsörjning, miljö- och hållbarhetskonsekvenser, 

leveransförseningar, transportfördyrningar, kundförtroende och så vidare. Under dialogmötet stod 

det klart att Sjöfartsverkets förslag kommer att drabba hela Mälardalen och i förlängningen Sverige 

och Svensk konkurrenskraft.  

Syftet med dialogmötet den 17 april 2018 var att alla inbjudna företag skulle beskriva hur 

Sjöfartsverkets förslag kommer att påverka den egna verksamheten.  

Nedan följer sammanfattade kommentarer från ett urval av företagen som deltog på dialogmötet.  

 Spannmålsproducenter och hantering av spannmål i Mälardalen är helt beroende av Västerås 

hamn och Köpings hamn, städer där det även finns större spannmålsanläggningar. Efter 

höstens skörd är Mälardalens bönder helt beroende av att kunna skeppa ut stora volymer 

spannmål. Ett företags anläggning i Västerås rymmer 80 000 ton och tar emot ca 230 000 

ton/år. Samma företags anläggning i Köping rymmer 110 000 ton och tar emot 210 000 ton 

över året. Fartygen som fraktar spannmålet klarar av en volym på ca 3 000 – 4 000 ton 

spannmål medan en lastbil med släp klarar 40 ton. Konsekvenser av att inte kunna trafikera 

Mälaren fullt ut är väldigt omfattande för denna industri, inte enbart fördyrande utan med 

stor risk att varan fördärvas och försämras. Spannmål ska torkas så fort som möjligt för att 

lagras, under vintern ska den kylas ned. Om detta inte fungerar optimalt drabbas kvaliteten. 

I perioden 1 maj – 30 sept. har ett företag ca 80 fartyg med 210 000 ton spannmål som ska 

fraktas från Mälardalen. Varav perioden 1 aug. – 30 sept. 42 fartyg och perioden under skörd 

15 aug. – 15 okt. 45 fartyg. För företaget har Sjöfartsverkets förslag stora konsekvenser. 

Alternativet att ta spannmål på bilar finns inte, volymen är för stor.  
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 Företag inom kemikalieindustrin har både stor produktion och lagerverksamhet i Köping. Det 

är bland annat ett företag som har en ammoniakbåt som anlöper Köpings hamn varje vecka. 

Ammoniak är företagets huvudråvara och ammoniakbåten företagets livsnerv. 

Ammoniakbåten har restriktioner som innebär att den inte får framföras i mörker. Tider för 

avlysning, mörkerrestriktioner och tider för broöppning samt tillgång till lots ger en 

överhängande risk att ammoniakleverenasen försenas med ett dygn. En försening på mer än 

ett dygn av ammoniakleverans innebär att verksamheten står still och varje dag som 

verksamheten står still kostar ca 1 MSEK. 

Ett annat företag som importerar kemikalier via Mälaren har lagerhållning i Köpings hamn 

och transporter varan ut till kund via bil. Den försämring som förslaget innebär, med risk för 

dyra väntetidskostnader på fartygen när det gäller en lågvärdig bulkkemikalie har stor 

inverkan på deras verksamhet och kan bli tvungna att helt lämna deras nuvarande 

logistikupplägg och lager hos Mälarhamnar.  

 

 Mälaren nyttjas i stor utsträckning av större företag som levererar gips, bitumen och cement 

över sjö. Fartygen som transporterar detta har ofta mörkerrestriktion samt är beroende av 

broöppningstider. Förslaget drabbar dessa transporter mycket negativt. Broöppningstider 

och tid för genompassering av Södertälje sluss är mycket dåligt synkroniserade. Broöppning 

sker kl. 10:13 och kl. 13:13. Enligt detta förslag är endast en broöppning per dygn möjlig. En 

stor farhåga näringslivet ser med Sjöfartsverket föreslagna tidsrestriktioner är att det skulle 

skapa en förskjutning på varje båt vilket kommer innebära att företagen inte kommer vara 

leverans duktiga i försörjningen av byggnadsmaterial till hela Mälardalen. Företagen 

levererar till en stor del av den byggnation som sker i Mälardalen. Följderna av förslaget kan 

påverka stora infrastrukturprojekt som t.ex. Förbifart Sthlm, Slussen, Södertälje sluss men 

även övrig bostadsbyggnation. Restriktionerna får också följdverkningar även utanför 

Mälardalen. 

 

 I Mälaren finns det feederlinjer med 1-2 anlöp i veckan där varje anlöp representerar ca 100 

– 150 kunder med import och exportvaror. Båtarna går efter ett schema för att få detta att 

fungera mellan bl.a. Oxelösund, Hull, Antwerpen och Mälarhamnar. Ett så kort fönster som 

Sjöfartsverket föreslår gör att det kommer bli kö och lotsbrist. Det får konsekvensen att 

företagets trafikupplägg inte fungerar och får sluta gå in i Västerås hamn. Följderna av detta 

tapp skulle för detta bolag skapa en kedjeeffekt och påverka deras andra affärer negativt. 

 

 I Västerås finns för Sverige ett unikt näringsliv inom kärnkraftsindustrin som transporterar 

klass 7 material med jämna mellanrum som inte får stå stilla. Dessa transporter kommer med 

Sjöfartsverkets förslag inte kunna gå på Mälaren. Minst 2 till 3 sådana transporter kommer 

göras under prövoperioden. 

 

 Renovering av Oljekaj i Västerås har koordineras tillsammans med de större 

drivmedelsföretagen för att de ska kunna hålla Mälardalsområdet med drivmedel som 

bensin, diesel m.m. Tillsammans fann entreprenören och drivmedelsföretagen en möjlig väg 

att kunna renovera samtidigt som leveranser med drivmedel kan möjliggöras. Med 

Sjöfartsverkets förslag så blir den planeringen helt omintetgjord. Det skulle innebära en 

konsekvens att det blir drivmedelsbrist i Mälardalen. Mälarprojektet har en miljödom på 
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detta jobb som gör att det måste utföras under en viss tidsperiod. Detta projekt är en 

förutsättning för kommande projekt där man ska muddra vid Västerås hamn. 

 

 Import och export av mineraler, kolprodukter, legeringsämnen, metaller m.m. till 

anläggningar både i Västerås och Köping görs av flera företag över Mälaren. Dessa företag är 

helt beroende av sjöntrasporter till deras produktionsanläggningar och lager. För dessa 

företag finns inga alternativ till Mälarhamnar. De har även behov av att förvara materialet 

under tak vilket medför att de har platsbrist och är beroende av kontinuerliga leveranser. 

Minskad flexibilitet och högre kostnader kommer påverka dem mycket kraftigt. Företagen 

levererar färdiga industriprodukter och sitter med långa kundavtal och kan inte styra om sina 

flöden på kort sikt. Det blir även svårt att hitta fartyg som vill anlöpa Västerås. Ett möjligt 

alternativ blir att byta logistikupplägg och ta godset med fartyg till annan hamn och vidare 

med bil till Mälarhamnar. Detta skulle medföra stora kostnader och få stora 

miljökonsekvenser. Företagen hyr fartyg på spotmarknaden som de uppskattar kommer att 

bli betydligt dyrare. Med långa årsavtal gentemot kunder och leverantörer uppskattar 

företagen att deras affärsrelationer kommer skadas och som följd kommer de förlora 

framtida affärsmöjligheter i och med ökade omkostnader. 

 

 Västerås värmeverk Mälarenergi har till uppdrag att förse kommunerna Västerås, 

Hallstahammar och Surahammar med fjärrvärme. Stora delar av bränslet till pannorna 

levereras med fartygstransporter och risken för försörjningsproblem vid återkommande 

fartygsförseningar är överhängande och därmed värmeförsörjning till kommunerna. 

Företaget som förser Mälarenergi med bränsle, ca 70 fartyg per år kommenterar att 

Sjöfartsverkets förslag skulle medföra betydande förseningar och ökade kostnader. Bara 

efter senaste farleds-och lotsavgiftshöjningar har det blivit betydligt svårare att få redare att 

gå in i Mälaren. Flera har redan flaggat för att de inte vill fortsätta samarbetet med våra 

laster in till Västerås. Detta förslag leder troligtvis till att fler redare väljer bort Mälaren på 

grund av den ökade osäkerheten som den tänkta avlysningen innebär. 

 

Generella synpunkter  

Det är uppenbart att konsekvenserna för samhället vida överstiger 1 MSEK i veckan. Om ambitionen 

är att fortsätta ha sjöfart i Mälaren så kan villkoren inte kraftigt försämras hela tiden.  

Godset som idag skeppas på Mälaren kommer med införande av Sjöfartsverkets förslag i de fall det 

är möjligt hitta andra vägar, och ansluta sig till nya flöden vilket medför kostnader för såväl företag 

som deras kunder. När detta väl har skett är det mycket svårt att senare få tillbaka flödena. Det 

innebär i sin tur att hela målsättningen med Mälarprojektet, att få mer gods att gå på sjöfart, riskerar 

att gå om intet. Varje fartyg som inte trafikerar Mälaren ersätts av cirka 300 lastbilar. Detta för med 

sig miljökonsekvenser i form av ökade utsläpp samt ökad trängsel på den redan hårt belastade 

landinfrastrukturen. 

Under de få timmar som Södertälje sluss och kanal är öppna för trafik finns stor risk för köer och risk 

för att inte alla fartyg hinner genom under öppettiden. Nya arbetstidsregler för lotsar med andra 

viloperioder kommer med stor sannolikhet ställa till det ytterligare.  
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Broöppningstider och tid för genompassering av Södertälje sluss är mycket dåligt synkroniserade. 

Flera fartyg som trafikerar Mälaren har mörkerbegränsning, förslaget gör dessa fartyg väldigt 

begränsade. 

Ytterligare innebär föreslaget till avlysning en förlust för Sjöfartsverket i och med tappade inkomster 

från farleds- och lotsavgifter om konsekvensen innebär att färre fartyg trafikerar Mälaren. 

Slutsats 

Handelskammaren Mälardalen tillsammans med övriga nedanstående företag säger tydligt nej till 

Sjöfartsverkets förslag. Konsekvenserna av att införa denna kraftiga begränsning av sjöfarten på 

Mälaren överstiger vida Sjöfartsverkets egna kostnader.  

Förslaget har inte tagit någon som helst hänsyn till näringslivets förutsättningar eller andra 

begränsningar och förutsättningar för sjöfarten i Mälaren som exempelvis broöppningstider. Vidare 

har man inte heller tagit någon hänsyn till andra utvecklingsprojekt i hamnar och farleden i Mälaren 

som sker för att utveckla sjöfarten. Remisstiden har dessutom varit kort. Ett förslag till avlysning 

måste föregås av dialog och utformas med hänsyn till näringslivet. 
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Handelskammaren Mälardalen 

Kontaktpersoner:  

Jenny Emerén, Verkställande direktör 

jenny@handelskammarenmalardalen.se 

070-745 02 66 

Thor-Björn Käck, Projektledare 

thor-bjorn@handelskammarenmalardalen.se 

076-677 68 82 

Företag som ställer sig bakom Handelskammarens remissvar: 

Carbomax 

Lantmännen 

Mälarhamnar 

Nynas 

Scandinavian Steel AB 

Sibelco 

TETRA Chemicals Europe AB 

Yara 
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