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Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter  
om tillfällig avstängning av vattenområde i 
Djurgårdsbrunnsviken den 9 juni 2012 med 
anledning av roddregatta, Stockholms kommun;  

Utkom från trycket 
den 30 mars 2012 

 
beslutade den 26 mars 2012 
(dnr 2589-37373-2011).  
 
 
 Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 
kap 2 § sjötrafikförordningen (1986:300). 
 
1 § Inom det vattenområde i Djurgårdsbrunnsviken i Stockholms kom-
mun som begränsas av longituderna 18o06,22’O och 18o07,38’O och 
visas på kartbilaga till detta beslut, får fartyg inte föras lördagen den 9 
juni 2012 mellan kl. 8.00 och kl. 18.00 med anledning av roddregatta. 
 
2 § Förbudet i 1 § gäller inte i roddregattan deltagande fartyg och övri-
ga fartyg med anledning av regattan, såsom bevakningsbåtar och funk-
tionärsbåtar. 
 Vid tävlingsuppehåll gäller förbudet i 1 § inte heller 
1. Strömma Turism & Sjöfart AB:s sightseeingbåtar, 
2. M/S Ran, 
3. yrkestrafik och utryckningstrafik, som vid behov ska tillåtas passera 
området i en korridor söder om tävlingsbanan, samt 
4. Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtklubbs medlemmar, som ska ges 
möjlighet att använda vattenområdet väster om klubbens brygga för att 
ta sig till eller ifrån densamma. 
 Den i andra stycket, förutom utryckningstrafik, angivna trafiken får 
färdas i högst 5 knop inom det i 1 § angivna området under där angivna 
tider. 
 
 Dessa föreskrifter kommer även att kungöras i Underrättelser för sjö-
farande. 
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Bilaga till Länsstyrelsen i Stockholms 
läns föreskrifter, dnr 2589-37373-2011 

1 § Inom det vattenområde i Djurgårdsbrunnsviken i Stockholms kommun som 
begränsas av longituderna 18o06,22’O och 18o07,38’O får fartyg inte föras lördagen den 
9 juni 2012 mellan kl. 8.00 och kl. 18.00 med anledning av roddregatta.  
 
2 § Förbudet i 1 § gäller inte i roddregattan deltagande fartyg och övriga fartyg med 
anledning av regattan, såsom bevakningsbåtar och funktionärsbåtar.  
 Vid tävlingsuppehåll gäller förbudet i 1 § inte heller  
1. Strömma Turism & Sjöfart AB:s sightseeingbåtar, 
2. M/S Ran,   
3. yrkestrafik och utryckningstrafik, som vid behov ska tillåtas passera området i en 
korridor söder om tävlingsbanan, samt  
4. Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtklubbs medlemmar, som ska ges möjlighet att 
använda vattenområdet väster om klubbens brygga för att ta sig till eller ifrån 
densamma. 
 Den i andra stycket, förutom utryckningstrafik, angivna trafiken får färdas i högst 5 
knop inom det i 1 § angivna området under där angivna tider.  
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