
 
 

Mörkerrestriktioner i LO Södertälje1 enligt CLO beslut 2022-21 
 
Södertälje2: 
För fartyg > 160m: 
Avsikten är att dagsljus skall råda mellan Brandalssund – Södertälje. 
 
Från Landsort bordar lots tidigast 2h innan borgerlig gryning och senast 3h 30 min innan 
borgerlig skymning. 
 
Från Södertälje bordar lots tidigast vid borgerlig gryning och senast 1h 15 min innan 
borgerlig skymning. 
 
Södertälje kanal: 
Inga generella restriktioner är utfärdade. Dock kan lotsområdeschefen besluta att ett fartyg, 
pråm eller annan specialtransport endast får passera kanalen i dagsljus. 
Avsikten är då att dagsljus skall råda mellan Igelsta – Sällskapsholmen. 
 
Från Landsort bordar lots tidigast 3h innan borgerlig gryning och senast 4h innan borgerlig 
skymning. 
 
Från Västerås bordar lots tidigast 4h 30 min innan borgerlig gryning och senast 6h innan 
borgerlig skymning. 
 
Från Köping bordar lots tidigast 5h 30 min innan borgerlig gryning och senast 8h innan 
borgerlig skymning. 
 
Från Bålsta bordar lots tidigast 2h 30 min innan borgerlig gryning och senast 3h 30 min innan 
borgerlig skymning. 
 
Nynäs Oil: 
För fartyg > 200m: 
Avsikten är att dagsljus skall råda mellan Nynäshamn – Örngrund. 
 
Från Landsort bordar lots tidigast 1h 30 min innan borgerlig gryning och senast 2h 30 min 
innan borgerlig skymning. 
 
Från Gunnarstenarna bordar lots tidigast 1h innan borgerlig gryning och senast 2h innan 
borgerlig skymning. 
 
Från Nynäshamn bordar lots tidigast 30 min innan borgerlig gryning och senast 1h innan 
borgerlig skymning. 

                                                      
1 Tider enligt Stockholms horisont. Tiderna nedan kan justeras i de fall större avvikelse från normal 
fart förväntas för fartyget. Det är också upp till lots att vid det fall det går justera fart för fartyget så 
att avsikten med gällande mörkerrestriktion kan uppfyllas. 
2 För fartyg längre än 160 m kan särskilt tillstånd sökas för avsteg från gällande mörkerrestriktion. 
Ansökan ställs till lotsområdeschefen Södertälje på den blankett som finns att ladda ner.  



 
 
Stora Vika: 
Mörkerrestriktioner gäller för fartyg med ett djupgående > 5,5m. Dagsljus skall råda mellan 
Örskären – Stora Vika.  
 
Från Landsort bordar lots tidigast 1h innan borgerlig gryning och senast 1h 30min innan 
borgerlig skymning. 
 
Från Stora Vika bordar lots tidigast vid borgerlig gryning och senast 1h innan borgerlig 
skymning. 
 
Underås: 
Mörkerrestriktionerna avser ankomst och avgång i själva hamnen, Underås. 
 
Från Södertälje sluss bordar lots tidigast 1h innan borgerlig gryning och senast 1h 15 min 
innan borgerlig skymning. 
 
Från Hammarby sluss bordar lots tidigast 2h innan borgerlig gryning och senast 2h 30 min 
innan borgerlig skymning. 
 
Från Bålsta bordar lots tidigast 2h innan borgerlig gryning och senast 2h 30 min innan 
borgerlig skymning. 
 
Från Västerås bordar lots tidigast 4h innan borgerlig gryning och senast 4h 30 min innan 
borgerlig skymning. 
 
Från Köping bordar lots tidigast 6h innan borgerlig gryning och senast 6h 30 min innan 
borgerlig skymning. 
 
Från Underås bordar lots tidigast vid borgerlig gryning och senast 30 min innan borgerlig 
skymning. 
 
Strängnäs (Gorsingeholm): 
Avsikten är att dagsljus skall råda mellan Norrfjärden – Kolsundet (Hermansskären) 
 
Via Kolsundet 
Från Södertälje sluss bordar lots tidigast 1h 15 min innan borgerlig gryning och senast 3h min 
innan borgerlig skymning. 
 
Från Hammarby sluss/Hässelby bordar lots tidigast 2h 15 min innan borgerlig gryning och 
senast 4h innan borgerlig skymning. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Strängnäs (Gorsingeholm) forts. 
Via Hjulsta 
Från Södertälje sluss bordar lots tidigast 3h 30 min innan borgerlig gryning och senast 5h 30 
min innan borgerlig skymning. 
 
Från Hammarby sluss/Hässelby bordar lots tidigast 4h 30 min innan borgerlig gryning och 
senast 6h 30  min innan borgerlig skymning. 
 
Från Bålsta bordar lots tidigast 2h 30 innan borgerlig gryning och senast 4h 30 min innan 
borgerlig skymning. 
 
Västerifrån 
Från Västerås bordar lots tidigast 2h innan borgerlig gryning och senast 3h 30 min innan 
borgerlig skymning. 
 
Från Köping bordar lots tidigast 3h innan borgerlig gryning och senast 5h 30 min innan 
borgerlig skymning. 
 
Avgång 
Från Gorsingeholm bordar lots tidigast vid borgerlig gryning och senast 1 h 30 min innan 
borgerlig skymning, gäller oavsett om man avser att gå via Hjulsta eller Kolsundet. 
 
”Södra vägen” genomfart 
Avsikten är att dagsljus skall råda mellan Norrfjärden – Kolsundet (Hermansskären) 
 
Från Södertälje sluss bordar lots tidigast 1h 30 min innan borgerlig gryning och senast 3h 45 
min innan borgerlig skymning. 
 
Från Hammarby sluss/Hässelby bordar lots tidigast 2h 30 min innan borgerlig gryning och 
senast 4h 45 min innan borgerlig skymning. 
 
Från Västerås bordar lots tidigast 2h innan borgerlig gryning och senast 4h innan borgerlig 
skymning. 
 
Från Köping bordar lots tidigast 3h innan borgerlig gryning och senast 6h innan borgerlig 
skymning. 
 


