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Ändrade öppettider för bro över Falsterbokanalen på 
väg 100 i Skåne län 
Beslut 
Trafikverket Region Syd beslutar om ändrade öppettider för bro över Falsterbokanalen på 

väg 100 i Skåne län, i enlighet med bilagda föreskrifter. 

Konsekvensutredning 
En konsekvensutredning är genomförd. 

Följande instanser har yttrat sig om konsekvensutredningen och förslag till nya 

föreskrifter: 

 Sjöfartsverket har inget att erinra.  

 Vellinge kommun har inget att erinra.  

 Polisen (Polisområde Södra Skåne) har inget att erinra mot förslaget till nya öppet-

tider (enligt vår tolkning av yttrandet). 

 Svenska Kryssarklubben är positiv till förslaget till nya öppningstider under förut-

sättning att inga avvikelser sker under speciella veckor.  

 Falsterbo Horse Show har inget att erinra mot förslaget till nya öppettider (enligt 

vår tolkning av yttrandet). 

 Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) anser att utökningen av öppet-

tiderna under perioden 1 oktober – 14 april är positivt för sjötrafiken och på 

samma grund anser man att färre öppningstider under perioden 15 april – 30 

september är negativt. 

Följande instanser har inte lämnat något yttrande: Region Skåne, Länsstyrelsen i Skåne 

län, Falsterbokanalens båtklubb, Sjöräddningssällskapet och Driftområde Malmö. 

Vellinge kommun och såvitt vi förstår även Falsterbo Horse Show samt Polisen önskar att 

Trafikverket överväger att permanent lägga till ändrade öppningstider i föreskriften i 

samband med den årligen återkommande Falsterbo Horse Show. 

Svenska Kryssarklubben förutsätter också ”att det finns tydliga ljussignaler och skyltar som 

anger broöppningstiderna och inom vilket område som båtarna ska samlas för att mini-

mera tiden då bron hålls öppen och underlätta för de båtar som ska passera”. Vidare anser 

man att det är viktigt att VHF kanal 11 är bemannad. 
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Trafikverket Region Syd har inte ändrat föreskriften med anledning av bl.a. Vellinge 

kommuns önskemål om att permanent lägga till ändrade öppettider under Falsterbo Horse 

Show. Ansökan om tillfälligt ändrade öppettider vid t.ex. större arrangemang  kommer fort-

satt att handläggas och beslutas i eget ärende. 

Önskemål om ”…tydliga ljussignaler och skyltar…” överlämnas för kännedom till Sjöfarts-

verket och Trafikverket Underhåll. Påpekandet om vikten av ”…att VHF kanal 11 är 

bemannad” överlämnas till Sjöfartsverket för kännedom. 

I remissen har det framkommit att den del i gamla föreskriften som meddelar att bron är 

stängd under jul- och nyårshelgen har fallit bort i förslaget till nya föreskrifter. Detta har 

rättats till i den nu beslutade förskriften. 

Övrigt 
Föreskrifterna kungörs i författningssamlingen för Skåne län. 

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. Överklagandet ska vara skriftligt och under-

tecknat. Det ska ha inkommit till Trafikverket Region Syd (Ärendemottagningen Box 810, 

781 28 Borlänge) inom tre veckor från den dag föreskrifterna kungjordes. I överklagandet 

ska anges vilket beslut som överklagas, hur och varför beslutet ska ändras. 

Beslutande i ärendet har varit regional direktör Lennart Andersson med trafikingenjör 

Stefan Johansson som föredragande 

 

 

Lennart Andersson 

Regional direktör  

 

 

Bilagor: 

Sändlista 

Trafikverkets Region Syd, föreskrifter om ändrade öppettider för bro över Falsterbokanalen 

på väg 100 i Vellinge kommun, Skåne län 
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Sändlista 
Sjöfartsverket - sjofartsverket@sjofartsverket.se 

Vellinge kommun - vellinge.kommun@vellinge.se 

Region Skåne - region@skane.se 

Länsstyrelsen i Skåne län - skane@lansstyrelsen.se 

Polisregion Syd - registrator.syd@polisen.se 

Falsterbokanalens båtklubb - hamnkontoret@falsterbokanalen.se 

Svenska Kryssarklubben - oresundskretsen@sxk.se 

Sjöräddningssällskapet - info@ssrs.se 

Driftområde Malmö (Svevia AB) - driftmalmo@svevia.se 

Falsterbo Horse Show - info@falsterbohorseshow.com 

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) - peter@sfpo.se 
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