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Förordning (1982:569) om lotsning m.m. 5 §

Transportstyrelsen får efter samråd med Sjöfartsverket meddela föreskrifter om 

skyldighet att anlita lots med hänsyn till förhållanden som hänför sig till 

farvattnens beskaffenhet, fartygs last eller bemanning eller andra omständigheter 

av betydelse för sjösäkerheten eller miljön. 

Arbetets syfte

För att anpassa lotsplikten efter sjöfartens förutsättningar 
och med bibehållen sjösäkerhet möjliggöra morgondagens 
teknik- och miljöutveckling inriktar vi arbetet på att göra 
reglerna för lotsplikt  

• förenklade och 
• moderniserade med ett 
• riskbaserat synsätt
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Utfört arbete

• Utvecklat ett verktyg för riskvärdera av lotslederna

• Ta fram riskparametrar

• Fastställa riskparametrar

• Etablerat en expertgrupp

• Utskick av 28 lotsleder

• Utvärderat expertgruppens riskbedömning av lotsleder



Parametrar i riskmatris

Farledsbredd Naturskyddat område

Antal stora girar Skyddad strandlinje

Antal kursändringar Strandtyp känslighet

Manövrering Blockering av farled

Bro- eller slusspassage Skada av infrastruktur

Passage linfärja/vägfärja Strandnära bebyggelse

VTS-område Dricksvattentäkt

Vindkänslighet och sjöhävning

Strömkänslighet

Trafikintensitet yrkesfartyg

Trafikintensitet fritidsfartyg

Lotsledens längd

Utmärkning

Förekomst av is

Sjökort



Exempel på riskparameter

Farledsbredd ***     
     

Poäng sätts utifrån bredden (B) för ett dimensionerande fartyg vilket har 
en storlek som motsvarar nuvarande 
lotspliktsgräns i farleden (bygger på PIANC).  
     
Mycket smal farled ≤ 2 x B 3 4 5 
Smal farled > 2 x B och ≤ 4 x B 2 3 4 
Medelbred farled > 4 x B och ≤ 6 x B 1 2 3 
Bred farled > 6 x B 0 0 0 

 



Pågående arbete

• Riskvärdering av resterande lotsleder 

• Riskvärdering av fartyg (konstruktion, last mm)

• Lotsdispensförfarande/undantag från lotsplikt

• Föreskriftsarbete för ny lotsplikt
- Konsekvensutredning

- Ta fram föreskriftstext
- Externremiss
- Införande



Tankar om ny lotsplikt och 

lotsdispensförfarande

• Gemensam lotspliktsgräns i hela landet

• Differentierat system för lotsdispens

• Allmän översyn av föreskriften


