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Anläggningen av
naturgasledningarna
Nord Stream 2 påbörjas ute till
havs i Finlands ekonomiska zon
Nord Stream 2 är en 1 230 km lång gasledning som
ska dras genom Östersjön, från Ryssland till Tyskland.
I början av september kommer fartyget Solitaire att påbörja
rörläggningen längs den finska delen av dess sträckning.
Stenläggning och installationen av kabelkorsningar
fortsätter parallellt. Dessa arbeten kräver en del tillfälliga
navigeringsbegränsningar inom de skyddszoner som
upprättas omkring anläggningsfartygen 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
sträcker sig från 500 m till 1.9 km kommer
att upprättas omkring de fartyg som
arbetar i området. Dessa skyddszoner
har fastställts i överenskommelse med
Trafikverket och Gränsbevakningen, som
kommer att övervaka genomförandet av
arbetena. Skyddszonerna är avsedda att
säkerställa sjöfartens säkerhet i närheten
av arbetsfartygen för den passerande

farygstrafiken, samt för personalen
ombord på fartygen.
Vi ber vänligen alla sjöfarande att
uppmärksamma skyddszonerna,
då dessa är tillfälligt stängda för den
allmänna fartygstrafiken. Vi ber därför
att sjöfararna noga följer information om
navigeringsrestriktionerna genom följande
informationskanaler: Underrättelser
för sjöfarande, NAVTEX-systemet
(Navigational Telex) och Vhf-radio.
Gasledningens planerade sträckning finns
även markerad på de senaste sjökorten.

Rörläggning ute till havs
Det dynamiskt positionerade rörläggningsfartyget
Solitaire kommer i början av september att inleda
anläggningen av den första rörledningen inom
den finska ekonomiska zonen. Under arbetets gång
kommer fartyget att bistås av undersökningsfartyget
Olympic Triton som kommer att utföra undersökningar
före och efter rörläggningen. Rörläggningen kommer
att börja söder om Porkala udd och fortsätta österut
i riktning mot Ryssland.
Skyddszonen omkring fartyget Solitaire kommer att vara 1 nautisk mil.
Bild: Allseas

Skyddszonen omkring Solitaire är en (1) nautisk mil
(motsvarande cirka 1.9 km), med undantag av TSS
Kallbådagrund var skyddszonen reducerats till en halv
nautisk mil (900 m). En skyddszon med en radie på
cirka 0.3 nautisk mil (500 m) kommer att upprättas
runt Olympic Triton.
Begongbelagda stålrör kommer regelbundet att
levereras till Solitaire av transportfartygen Solvik
Supplier, Havila Crusader och Symphony Performer.
En bogserbåt kommer att vara stationerad vid
grundet söder om Kallbådagrund fyr och norr om TSS
Kallbådagrund när rörläggningen sker i närområdet.

Skyddszonen omkring fartyget Olympic Triton kommer att vara
cirka 0.3 nautisk mil. Bild: Olympic

En skyddszon på cirka 0.3 nautisk mil kommer att upprättas
omkring stenläggningsfartygen. Bild: Boskalis

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 områden
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 at
placeras på havsbotten på ett kontrollerat sätt med
hjälp av ett fallrör. Stenläggningen kommer att fartyg
Bravenes. En skyddszon med en radie på cirka 0.3
nautisk mil (500 m) kommer att upprättas omkring
stenläggningsfartygen. Arbetet förväntas pågå från
mitten av augusti fram till det fjärde kvartalet.

Kabelkorsningar
Den planerade ledningen kommer att korsa
flera havsbaserade kablar. För att skydda den
befintliga infrastrukturen kommer stödmattor att
installeras av fartyget Oceanic. Skyddszonen som
kommer att upprättas omkring Oceanic är cirka
0.3 nautisk mil (500 m). Arbetet med installationen
av kabelkorsningarna kommeratt fortsätta fram till
det fjärde kvartalet.
Skyddszonen omkring fartyget Oceanic kommer att vara
cirka 0.3 nautisk mil. Bild: Thomas Eugster
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