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   2012-03-21 
 
 
Till 
Länsstyrelsen i Stockholm,  
Enheten för överklaganden 2  
Box 22067, 104 22 Stockholm  
 
 
 
 
 
 
Fartbegränsning i sjötrafikleden kring Strömma Kanal, Värmdö 
 
Vi har i brev daterat 2012-03-13, bet. 2589-30607-2011, ombetts att lämna synpunkter på 
yttranden från remissinstanser i rubrikens ärende. 
 
Allmänt anser vi att remissorganen i huvudsak ser positivt på det övergripande förslag som vi 
lagt fram, att det finns skäl att göra en översyn av föreskrifterna för fritidsbåttrafiken i Stock-
holms tillfartsleder, med hänsyn till förändringar i trafikflöde, båttyper m m och de störningar 
detta medför för boende längs dessa leder. 
 
En angelägen fråga är den ökande trafiken med vattenscootrar, vilket bör föranleda Länssty-
relsen att skyndsamt utarbeta lokala föreskrifter för detta trafikslag. 
 
För övrigt föranleder synpunkterna från oss och från remissinstanserna aktiviteter från berörda 
kommuner, i vårt fall Värmdö, rörande dels skyltning och dels bullerfrågor. 
 
Skyltningen av fartbegränsningar i vårt område uppfyller inte reglerna, och är ineffektiva för 
sitt ändamål. Vi bifogar förslag till åtgärder. Länsstyrelsen bör föreskriva att Värmdö vidtar 
lämpliga åtgärder. Våra förslag ställer vi parallellt till Värmdö kommun. 
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Vid detaljplanering för boende stadgar Plan- och bygglagen hänsynstagande till störningar, t 
ex buller, med hänvisning till Miljöbalken (4 kap 12 § PBL respektive 7 kap 18 ½ Miljöbal-
ken). Detta omhändertas regelmässigt när det gäller väg- och spårtrafik, men behöver i de fall 
som berörs här också gälla båttrafik. Detta kan leda till att fartreglerande åtgärder blir nöd-
vändiga. Detaljplanering pågår för stora delar kring Strömma kanal. Länsstyrelsen bör begära 
redovisning av hur Värmdö kommun omhändertar dessa aspekter. 
 
För Strömma Hembygdsförening, enligt styrelsebeslut. 
 
 
 
Åke Axelsson 
Ordf.    
 
 
Tfn: 070-593 01 85 
Adress: Gl:a Fågelbrovägen 1, 139 60 Värmdö 
Hemsida: www.hembygd.se/stockholm/stromma 
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Förslag från Strömma Hembygdsförening på förbättring av 
skyltning av fartbegränsning i båtleden vid Strömma Kanal 
Bilaga till skrivelse till Länsstyrelsen 2012-03-21 
 
1. De skyltar som man möts av vid österifrån från Brevikssundet och västerifrån från Trana-
röfjärden är i nuläget av den minsta typen, med måtten 1 x 1 m. För att uppfylla reglerna bör 
dessa bytas ut till skyltar med med måtten 1,5 x 1,5 m. 
 
2. Skylten vid kanalens mynning österut är en stor del av året oläslig då den är lågt placerad 
och omgiven av vass. Den bör höjas eller på annat sätt göras permanent synlig. 
 
3. När man lämnar kanalen österut såväl som västerut är begränsningen 7 knop en längre 
sträcka, över en km. Detta underlättar ett beteende att gradvis öka farten pga osäkerhet när 
begränsningen upphör. Därför bör skyltarna vid kanalutloppen förses med tilläggsskyltar, som 
anger t ex 
”Gäller fram till Lillströmsudd” respektive ”Gäller till Dalholmens östra udde”. Som alterna-
tiv kan påminnelseskyltar sättas upp, t ex vid Dalholmens västra udde. 




























