Information till båtförare

Förberedande arbeten inför
anläggningen av naturgasledningen
Nord Stream 2 påbörjas i Finlands
ekonomiska zon
Nord Stream 2 är en planerad 1 230 km lång gasledning
som ska dras genom Östersjön, från Ryssland till Tyskland.
Det förberedande arbetet, som omfattar stenläggning och
röjning av krigsmateriel påbörjas inom de närmaste dagarna.
Installationen av kabelkorsningar börjar i juni. Dessa arbeten
kommer att orsaka en del tillfälliga navigeringsbegränsningar
inom de skyddszoner som kommer att upprättas omkring
arbetsfartygen i Finska viken.

Rörledningssystemet sträcker sig över 374
km genom Finlands ekonomiska zon och
ska läggas i den centrala delen av finska
viken, ungefär 19 km från den finska kusten.
Skyddszoner som är ungefär från 0,3 till 1,6
sjömil (500–3000 m) upprättas runt Nord
Stream 2:s entreprenörers arbetsfartyg
som arbetar i området. Dessa skyddszoner
har fastställts i överenskommelse med
det finska Trafikverket och den finska
Gränsbevakningen, som kommer att
övervaka genomförandet av arbetena.
Skyddszonerna är avsedda att säkerställa
sjöfartens säkerhet i närheten av

arbetsfartygen för den passerande
båttrafiken, samt för personalen ombord
på fartygen. Vi ber vänligen alla sjöfarande
att uppmärksamma skyddszonerna, då
dessa är tillfälligt stängda för den allmänna
båttrafiken. När ni rör er i den ekonomiska
zonen ber vi er att noga följa informationen
om navigeringsrestriktionerna i realtid
genom följande informationskanaler:
Underrättelser för sjöfarande, NAVTEXsystemet (Navigational Telex) och Vhfradio. Gasledningens planerade sträckning
finns även markerad i sjökorten.

En skyddszon på ungefär 0,3 sjömil kommer att upprättas omkring stenläggningsfartygen.
(Källa: Boskalis)

Skyddszonerna som kommer att upprättas runt röjningsfartyget är ungefär 1,1-1,6 sjömil.
(Källa: Nord Stream 2 AG, Axel Schmidt)

Stenläggning
Ren och krossad sten kommer att placeras
vid angivna platser längs med sträckningen,
både före och efter rörläggningen. Detta för
att stödja ledningen i de områdena i finska
viken med ojämn havsbotten. Stenvallar
kommer också att placeras vid ställen där
ledningen korsar andra befintliga ledningar.
Stenmaterialet kommer att lastas ombord
specialiserade fartyg i Mussalo och Ingå
hamnar för att transporteras till de angivna
platserna. Stenmaterialet kommer sedan
att placeras på ett kontrollerat sätt med
hjälp av ett fallrör. Stenläggningen kommer
att utföras av två fartyg: Seahorse och
Bravenes. Skyddszonen runt fartygen
är ungefär 0,3 sjömil (500 m). Arbetet
förväntas pågå från maj till mitten av juni,
för att sedan återupptas i mitten av juli.
Röjning av krigsmaterial
Innan rörläggningen kommer krigsmaterial
som placerades i Östersjön under
andra världskriget att röjas längs med
anläggningskorridoren, i syfte att
säkerställa en säker anläggning och drift av
rörledningarna. Röjningen av krigsmaterial
kommer att genomföras av fyra fartyg:
Stril Explorer med hjälp av stödfartyget
Blue Antares, och Geosund med hjälp av
stödfartyget Carrier Express. En skyddszon
med en radie som varierar mellan 1,1–1,6
sjömil (2 000–3 000 m) kommer att
upprättas runt fartygen beroende på
storleken av det krigsmaterial som skall
röjas. Förhandsvarningar kommer att ges
innan detonation. Röjningen av krigsmaterial
kommer att pågå från början av maj fram till
slutet av juni.
Kabelkorsningar
Den planerade ledningen kommer att korsa
flera havsbaserade kablar. För att skydda
den befintliga infrastrukturen kommer
stödstrukturer såsom mattor att installeras
av fartyget Oceanic. En skyddszon
med en radie på ungefär 0,3 sjömil
(500 m) kommer att upprättas omkring
Oceanic. Arbetet med installationen av
kabelkorsningarna kommer att pågå mellan
mitten av juni fram till början av juli.

Skyddzonen omkring fartyget Oceanic är ungefär 0,3 sjömil. (Källa: Allseas)
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