
Ny allmän färjeled mellan Norra Lagnö och Tynningö

När Länsstyrelsen fattade sitt beslut 2010 började vi 
utreda olika alternativ och anpassningar för att kunna 
driva färjeleden långsiktigt. Arbetet sker enligt plane-
ringsprocessen som regleras av väglagen och miljöbal-
ken. Dessa åtgärder presenteras i en arbetsplan, läs mer 
om arbetsplanens lägesstatus längre ned i utskicket.

Fram till dess att vi är klara med planeringsprocessen 
genomför vi temporära anpassningar på land och i vat-
ten för att färjeleden ska fungera från och med 1 januari 
2013.

Temporär lösning byggs från och med oktober
Under oktober börjar vi genomföra anpassningar och 
bygga den temporära lösningen. Byggarbeten planeras 
att pågå under dagtid mellan klockan 07.00-19.00. Om 

Information och aktuellt om

det finns behov av att frångå dessa tider informerar vi 
berörda. En del av de arbeten vi ska utföra kommer att 
bullra. Du kan läsa mer om den temporära lösningen på  
www.trafikverket.se/tynningo.

Arbeten sker under förutsättning att vi fått tillstånd av 
Länsstyrelsen. De åtgärder vi genomför gäller fram tills 
dess att arbetsplanen vunnit laga kraft och det perma-
nenta byggnadsarbetet är slutfört. Exakt hur lång tid 
processen tar är svårt att beräkna. 

Trafik från och med 1 januari 2013
Färjeleden i Trafikverkets regi blir allmän och alla resor 
över vattnet blir kostnadsfria. Färjeleden kommer att 
trafikeras med en av Trafikverkets färjor som är aningen 
större än den färja som trafikerar sträckan i dag. 

Vi kommer att informera om tidtabell, antalet avgångar 
med mera när vi börjar närma oss årsskiftet. Bland an-
nat får du information i brevlådan och du kommer att 
hitta information på vår webbplats.

Fram till dess att arbetsplanen vunnit laga kraft och 
att de permanenta åtgärderna har genomförts är färjan 
placerad på Tynningö mellan turerna och under natten. 
I arbetsplanen föreslår vi att färjan mellan turerna och 
under natten placeras på Norra Lagnö.

Från och med den 1 januari 2013 tar Trafikverket 
över driften av färjeleden mellan Norra Lagnö 
och Tynningö. Det innebär att färjeleden går 
från att vara enskild till att drivas i allmän regi.  
För att kunna driva färjeleden arbetar vi med 
två projekt samtidigt, en temporär och en 
permanent lösning. 

Tynningö

Norra Lagnö
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Arbetsplan – utställelse är nästa steg
I arbetsplanen tittar vi på den permanenta och lång-
siktiga lösningen för att kunna driva färjeleden smidigt, 
grönt och tryggt. Här presenterar vi förslag på ombygg-
nad vid färjelägena och kringliggande anpassningar av 
exempelvis gångstråk och belysning. Vi planerar att 
inom ett par månader ställa ut arbetsplanen genom att 
lägga ut handlingarna på Trafikverket, berörda kom-
munhus samt vår webbplats. 

Mer information under hösten
Under året får du mer information om tidtabell, antalet 
avgångar i din brevlåda. 

Mer information och nyheter hittar du på  
www.trafikverket.se/tynningo.

Har du frågor angående den temporära  
lösningen, vänligen kontakta
Ralf Sass på Färjerederiet,  
telefon: 010-123 26 21 eller  
e-post ralf.sass@trafikverket.se.

Fram till dess att de permanenta åtgärderna 
är klara sker följande förändringar från och 
med 1 januari 2013:
•	 Trafikverkets färja trafikerar leden 
•	 Resorna blir kostnadsfria
•	 Temporära bojar läggs ut i vattnet och kajerna 

anpassas.

Vi arbetar för att:
•	 Skapa ökad tillgänglighet mellan fastlandet och 

Tynningö för biltrafik och kollektivtrafikanter
•	 På kort och lång sikt verka för en god ekono-

misk lösning för väghållaren
•	 Skapa en färjeförbindelse med god driftsäkerhet
•	 Minimera negativ miljöpåverkan och behov av 

markintrång. 

Läs gärna mer på vår hemsida:
www.trafikverket.se/tynningo

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar, vänligen besök vår webbplats. Om du 
inte hittar svar på det du söker är du välkommen att kontakta vår kundtjänst 
på 0771-24 24 24  eller vänd dig till projektets samordnare Ebba Lexmark på 
telefon 08-410 049 51 eller e-post ebba.lexmark@trafikverket.se.


