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Sjöfartsverket har ansvar för tillgänglighet, framkomlighet och säkerhet i svenska farleder och
farvatten.
Verksamheten bedrivs med inriktning huvudsakligen på handelssjöfarten.
Fritidsbåtstrafikens, fiskets och marinens intressen ska beaktas.
Sjöfartsverket arbetar dessutom för hög transportkvalitet, god miljö, regional utveckling och ett
jämställt transportsystem.
I Sjöfartsverkets uppdrag ingår att bevaka sjöfartens transportleder och hamnterminaler
inklusive dess anslutningar till landbaserad infrastruktur.

Sjöfartsverket har tagit del av ”Förslag till klimatfärdplan 2050 och förslag till landsbygds- och
skärgårdsstrategi” och ser positivt på att förslagen omfattar all typ av sjöfart.

Förslag till klimatfärdplan 2050

Sjöfartsverket anser att sjöfart är en förutsättning för att Stockholmsregionen ska nå visionen i
RUFS 2050 – att vara Europas mest attraktiva storstadsregion och omfattas givetvis på så sätt av
regionens klimatmål.

Förtydligande:

I Stockholm län finns följande sjötrafik som trafikerar regionens hamnar:

Civil handelssjöfart, handelsfartyg; inkluderande färjor, kryssningsfartyg,
skärgårdstrafik, pendelbåtstrafik och sightseeingfartyg.

Statsfartyg; såsom vägfärjor samt försvarsmaktens och sjöfartsverkets fartyg.

Förslag till landsbygds- och skärgårdsstrategi

Sjöfartsverket anser också att sjöfart är en förutsättning för en levande landsbygd och skärgård,
en resurs både för invånarna och för besökare och turister, för att Stockholmsregionen ska nå
visionen i RUFS 2050 – att vara Europas mest attraktiva storstadsregion.

En noggrant välplanerad landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen är viktig för
en hållbar utveckling på landsbygden och i skärgården för att stärka kopplingen mellan stad och
land.

Ärendet har handlagts av nautisk handläggare vid Infrastrukturenheten, Jennifer Ferccaine i
samråd med nautisk handläggare vid Infrastrukturenheten, Robert Berg, lotsområdeschef
Södertälje, Susann Tolppola, tjf lotsområdeschef Södertälje, Nicklas Liljegren och tjf
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lotsområdeschef Stockholm Per Stenhammar.

Sjöfartsverkets dnr: 16-00940

Jennifer Ferccaine
SJÖFARTSVERKET
Styrning och planering
Infrastruktursamordnare

af Pontins väg 6
115 21  STOCKHOLM
Tel: +46 (0)10-478 52 39
Mobil: +46 (0)72-141 34 08
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