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Ändrade öppningstider för bro över 
Falsterbokanalen på väg 100 i Skåne län 

 

Beslut 
Trafikverket Region Syd beslutar om ändrade öppningstider för bro över Falsterbokanalen 

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

Bakgrund 
Vellinge kommun har tillsammans med företrädare för Falsterbo Horse Show och polisen i 

Vellinge ansökt om begränsade öppningstider av bron över Falsterbokanalen på väg 100, 

Vellinge kommun, i samband med Falsterbo Horse Show 2022. Ansökan avser önskemål om 

att bron under perioden 9 juli - 17 juli 2022 inte öppnas kl. 08, 09, 11, 12, 14, 16, 17, 18 och 

20, dvs. samma begränsningar av antalet broöppningar som gällde under arrangemanget 

åren 2015- 2019. Skälen till ansökan är att öka framkomligheten på väg 100 med anledning 

av ökad trafikbelastning i samband med arrangemanget Falsterbo Horse Show 2022. 

En konsekvensutredning är genomförd år 2015. Trafikverket Region Syd gör bedömningen 

att den nu beslutade förändringen om ändrade öppningstider av de aktuella föreskrifterna är 

av samma omfattning som de föreskrifter som var föremål för konsekvensutredningen 2015 

och att det nu saknas skäl till att göra en ny konsekvensutredning enligt förordningen 

(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. 

Övriga upplysningar 
Enligt Vägförordningen (2012:707) ska väghållningsmyndigheten höra Sjöfartsverket innan 

de meddelar föreskrifter om när bro ska öppnas för sjötrafik. Sjöfartsverket har inga 

invändningar mot de föreslagna tillfälliga ändringarna av Falsterbobrons öppningstider i 

samband med arrangemanget Falsterbo Horse Show. 

 Föreskrifterna kungörs i författningssamlingen för Skåne län. 

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

undertecknat. Det ska ha inkommit till Trafikverket, Ärendemottagning, 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 

Carl-Henrik Bolte som föredragande. 

 

 

Lennart Andersson 

Regional direktör 
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Bilagor: 

- Sändlista 

- Väghållningsmyndighetens, Trafikverkets Region Syd, föreskrifter om 

ändrade öppningstider 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) drift.malmo@svevia.se 

Falsterbo Horse Show info@falsterbohorseshow.com 

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) peter@sfpo.se 

 

 

 

 

 

 

 

Ovanstående textfält är endast avsett att läsas digitalt och får ej tas bort. Det innehåller uppgifter 

från sidhuvudet och gör att dokumentets egenskaper blir tillgängliga enligt Lag (2018:1937) om 

tillgänglighet till digital offentlig service. 

Dokumentegenskaper, Ärendenummer TRV 2022/32628, Dokumentdatum 2022-05-12, Beslutat av Lennart Andersson Dokumenttyp BESLUT 

mailto:sjofartsverket@sjofartsverket.se
mailto:vellinge.kommun@vellinge.se
mailto:region@skane.se
mailto:skane@lansstyrelsen.se
mailto:registrator.syd@polisen.se
mailto:hamnkontoret@falsterbokanalen.se
mailto:oresundskretsen@sxk.se
mailto:info@ssrs.se
mailto:drift.malmo@svevia.se
mailto:info@falsterbohorseshow.com
mailto:peter@sfpo.se

		2022-05-12T11:46:36+0200
	Lennart Andersson




