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Länsstyrelsen 

 
 01FS 2009:200
Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter  
om tillfällig avlysning av, samt tillfällig dispens 
från fartbegränsningar i, vattenområden inom 
Stockholms och Värmdö kommuner i samband 
med kappseglartävlingen Volvo Ocean Race den 
14 - 25 juni 2009; 

Utkom från trycket 
den 5 juni 2009 

 
beslutade den 15 maj 2009  
(dnr 2589-2008-93608).  
 
 
 Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 
kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300). 
 De uppräknade vattenområden nedan som framgår av kartbilagorna 
får vara avlysta för sjötrafik under sportarrangemang med VO70-båtar 
respektive VX40-katamaraner i samband med den internationella kapp-
seglartävlingen Volvo Ocean Race etappstopp i Stockholm.  
1. Vattenområdet på Strömmen som framgår av kartbilaga 1 får vara 
avstängt för sjötrafik i samband med Volvo Ocean Race etappstopp den 
14 – 25 juni 2009, dagligen mellan kl. 10.00 och 22.00. 
2. I vattenområdet på Strömmen som framgår av kartbilaga 1b) ska ar-
rangören hålla en trafikkorridor markerad med tolv (12) stycken lysbo-
jar, öppen endast för yrkestrafik. Trafikkorridoren ska ha en bredd på 
minst 50 meter. Tillräckligt vattendjup ska finnas i en 50 meter bred del 
längs hela den avlysta zonen. 
3. Vattenområdet på Strömmen som framgår av kartbilaga 2 får vara 
avstängt för sjötrafik i samband med målgången i tävlingen City Sprint 
den 17 juni 2009, kl. 13.00 – 15.00. 
4. Vattenområdet på Kanholmsfjärden som framgår av kartbilaga 3 får 
vara avstängt för sjötrafik i samband med Volvo Ocean Race Inport 
Race den 21 juni 2009, kl. 13.00 – 18.00. 
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5. Vattenområdet på Strömmen som framgår av kartbilaga 4 får vara 
avstängt för sjötrafik i samband med Volvo Ocean Race Proam Race, 
Strömmen – Värtan den 22 juni 2009, kl. 12.00 – 15.00. 
6. Vattenområdet på Strömmen som framgår av kartbilaga 5 får vara 
avstängt för sjötrafik i samband med Volvo Ocean Race VX40 den 16 – 
25 juni 2009, dagligen mellan kl. 10.00 och 22.00. 
7. Vattenområdet på Kanholmsfjärden och Sandhamnsleden fram till 
Sandhamn som framgår av kartbilaga 6 får vara avstängt för sjötrafik i 
samband med Volvo Ocean Race vid starten för delsträckan Kan-
holmsfjärden – Sankt Petersburg den 25 juni 2009, kl. 12.30 – 16.00.  
8. I samband med tävlingarna Stockholm City Sprint (Torsbyfjärden – 
Strömmen), den 17 juni 2009 samt Volvo Ocean Race Proam Race, 
(Strömmen – Värtan), den 22 juni 2009, lämnar Länsstyrelsen de för 
säkerheten nödvändiga avgränsnings- och övervakningsbåtarna tillstånd 
att, vid behov, överskrida de enligt punkt 233 i Stockholms län före-
skrifter om sjötrafiken m.m., utom vissa ankringsförbud, inom Stock-
holms län, 01FS 2001:138, eljest gällande fartbegränsningarna. 
9. Yrkestrafikens avlysta trafikzoner ska vara avlysta för all annan tra-
fik och arrangören ansvarar för att detta efterlevs. 
 Avstängningen gäller inte för de i tävlingen deltagande båtarna, 
funktionärsbåtar och utryckningsfartyg. Behörig trafik ska kunna 
passera avlysta vattenområden mellan tävlingsheaten. 
 Dessa föreskrifter kungörs även i Underrättelser för sjöfarande. 
 
 
 
STIG ORUSTFJORD 
 
       Carmen R Blomstrand 
       Trafikenheten 
 



Avlyst område

Trafikzone för yrkestrafik

Bilaga 1 till Länsstyrelsens i Stockholms
län föreskrifter, dnr 2589-2008-93608.

Vattenområdet på Strömmen enligt ovan får vara
avstängt för sjötrafik i samband med Volvo
Ocean Race Stopover den 14-25 juni 2009,
dagligen mellan kl. 10.00 och 22.00.



Avlyst område

Avlyst område , tillträde 

Lysboj med gult blink*

I vattenområdet på Strömmen enligt ovan ska
arrangören hålla en trafikkorridor markerad med
tolv (12) stycken lysbojar, öppen endast för
yrkestrafik. Trafikkorridoren ska ha en bredd på
minst 50 meter. Tillräckligt vattendjup ska finnas
i en 50 meter bred del längs hela den avlysta
zonen.

Bilaga 1b) till Länsstyrelsens i
Stockholms län föreskrifter,
dnr 2589-2008-93608



Avlyst område

Trafikzone för yrkestrafik

Bilaga 2 till Länsstyrelsens i Stockholms
län föreskrifter, dnr 2589-2008-93608.

Vattenområdet på Strömmen får vara avstängt för
sjötrafik i samband med målgången i tävlingen
City Sprint den 17 juni 2009, kl. 13.00-15.00.



Avlyst område

Bilaga 3 till Länsstyrelsens i
Stockholms län föreskrifter,
dnr 2589-2008-93608

Vattenområdet på Kanholmsfjärden får vara
avstängt för sjötrafik i samband med Volvo Ocean
Race Inport Race den 21 juni 2009, kl. 13.00-18.00.



Avlyst område

Trafikzone för yrkestrafik

Bilaga 4 till Länsstyrelsens i
Stockholms län föreskrifter,
dnr 2589-2008-93608.

Vattenområdet på Strömmen får vara avstängt
för sjötrafik i samband med Volvo Ocean Race
Proam race, Strömmen - Värtan den 22 juni,
kl. 12.00-15.00.



Avlyst område

Trafikzone för yrkestrafik

Bilaga 5 till Länsstyrelsens i
Stockholms län föreskrifter,
dnr 2589-2008-93608.

Vattenområdet på Strömmen får vara
avstängt för sjötrafik i samband med Volvo
Ocean Race VX 40 den 16-25 juni 2009,
dagligen mellan kl. 10.00 och 22.00.



Avlyst område

Ankringsområde yrkessjöfart

Bilaga 6 till Länsstyrelsens i
Stockholms län föreskrifter,
dnr 2589-2008-93608.

Vattenområdet på Kanholmsfjärden-
Sandhamnsleden fram till Sandhamn får
vara avstängt för sjötrafik i samband med
Volvo Ocean Race vid starten för
delsträckan Kanholmsfjärden-
Sankt Petersburg den 25 juni 2009,
kl. 12.30-16.00.




