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Gävles nya fyrar och farled
Lasse Sjölander

Holmsundsrännan, som farleden in till Gävle heter, har länge varit trång och för 
grund. Sjöfartsverket tillsammans med Gävle kommun har nu arbetat i flera år med 
detta projekt som kostar c:a 270 millioner SEK och finansieras till stor del av 
Trafikverket inom ramen för Nationella planen för transportsystemet 2010 - 2021. 
Det beräknas vara klart i slutet på 2014, bl.a. beroende på väder och issituation.

Holmsundsrännan muddras till ett djup av 13,5 meter vilket betyder att 1,8 millioner 
m3 morän och berg muddrats och sprängts bort. Muddringsfartyg har kommit från 
när och fjärran för att göra jobbet med skopor som rymmer upp till 18 m3 i varje tag.

Mudderverk som tar upp miljömuddermas-
sor för deponering på land. 
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Hydralmuddring av hårda massor t.ex. 
morän för tippning i havet. 

Foto: Lasse Sjölander

C4, är ny och heter Grynet Nedre och är en 
spaltfyr i enslinje med fyr på land. 

Foto: Eric Kevan, SjöV

B1 ligger vid den smalaste passagen och är 
ny men med gammalt fyrhus från riven fyr i 
Holmsundsrännan.    Foto: Eric Kevan, SjöV
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F2 är en befintlig fyr som fått förstärkt 
fäste och heter Gävle N Inlopp nr 2.

Foto: Lasse Sjölander

Inseglingsleden har även breddats på 
sin smalaste del från 56 m till 126 m i 
närheten av Bönans fyr- & lotsplats. Det 
innebär att fyrar, kantfyrar, lysbojar och 
prickar helt får nya placeringar och be-
lysningar när det är färdigt enligt nedan-
stående tabell:

Index Objekttyp  Anmärkning
A10 SB Lysboj  Ny
A 8 BB Lysboj  Ny
F 1 Kantfyr   Gävle N inlopp nr 1 behålls
F 2 Kantfyr   Gävle inlopp nr 2 behålls
B1 Kantfyr   Ny
F 3 Kantfyr   Gävle N nr 3 behålls
B 2 BB Lysboj  Hansgrund östra flyttas
B 3 SB Lysboj  Per Ennes grund flyttas
B 4 SB Lysboj  Ny
C 1 Kantfyr   Ny
C 2 SB Lysboj  Ny
C 3 BB Lysboj  Ny
C 4 Kantfyr   Ny
F 4 Sektorfyr  Herosgrund behålls
C 5 SB Lysboj  Ny
C6 BB Lysboj  Ny
C 7 SB Lysboj  Ny
C 8 BB Lysboj  Ny
C 9 SB Lysboj  Ny
C 10 BB Lysboj  Granudden flyttas
B 5 SB Lysboj  Ny
B 6 Prick   Ny

Det har inneburit att gamla fyrar rivits och även att grundförstärkning skett vid fyrar 
som skall behållas fått göras med stålrör och betong så att de inte skall kunna kana 
ner i den muddrade rännan. De skall nu tåla hård sjö och ismassor. De nya fyrarna 
får även fasadbelysning med ledljus och strömkälla från solceller samt i flera fall även 
back-up genom landkabel. De nya fyrarna är tillverkade i Finland och mycket av 
arbetet har gjorts av finländare och holländare under ledning av Sjöfartsverkets pro-
jektledare Erik Kevan och hans team. Sven-Erik Ekdahl som är ordförande i Bönan 
Hembygdsförening är drivande i det fina arbete som görs runt den gamla fina fyren 
Bönan där även Gävle kommun har haft turistpersonal på plats under säsongen.


