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Länsstyrelsen i Stockholms län föreskrifter  
om avlysning av vattenområde i östra 
Riddarfjärden i samband med byggnation av 
Söderströmstunneln, Stockholms kommun; 

Utkom från trycket 
den 1 augusti 2012 

 
beslutade den 25 juli 2012 
(dnr 2589-14501-2012).  
 
 
 Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande, med stöd av 2 
kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300). 
 Det vattenområde i östra Riddarfjärden, Söderström, mellan Riddar-
holmen och Söder Mälarstrand, inom Stockholms kommun, som fram-
går av kartbilaga till denna föreskrift, avlyses tillfälligt i samband med 
byggnation av Söderströmstunneln. 
 Tider för avlysning:  
 Vecka 11, från och med måndagen den 11 mars 2013 kl. 00.00 till 
och med fredagen den 15 mars 2013 kl. 24.00. 
 Vecka 24, från och med måndagen den 10 juni 2013 kl. 00.00 till och 
med fredagen den 14 juni 2013 kl. 24.00. 
 Vecka 28, från och med måndagen den 8 juli 2013 kl. 00.00 till och 
med fredagen den 12 juli 2013 kl. 24.00. 
 Vecka 37, från och med måndagen den 9 september 2013 kl. 00.00 
till och med fredagen den 13 september 2013 kl. 24.00. 
 Denna föreskrift kungörs även i Underrättelser för sjöfarande. 
 
 
 
KJELL HAGLUND 
 
       Björn Loäng 
       Enheten för överklaganden 2 



 
 

Bilaga till Länsstyrelsen i 
Stockholms läns beslut,  
dnr 2589-14501-2012. 

Avlyst 
vattenområde Avlyst 

vattenområde 

Ovanstående vattenområde i östra Riddarfjärden, Söderström, mellan Riddarholmen och Söder 
Mälarstrand, inom Stockholms kommun avlyses tillfälligt i samband med byggnation av 
Söderströmstunneln. Avlysningen sker under följande tider: 
 
Vecka 11, från och med måndagen den 11 mars 2013 kl. 00.00 till och med fredagen den 15 mars 
2013 kl. 24.00. 
 
Vecka 24, från och med måndagen den 10 juni 2013 kl. 00.00 till och med fredagen den 14 juni 
2013 kl. 24.00. 
 
Vecka 28, från och med måndagen den 8 juli 2013 kl. 00.00 till och med fredagen den 12 juli 2013 
kl. 24.00. 
 
Vecka 37, från och med måndagen den 9 september 2013 kl. 00.00 till och med fredagen den 13 
september 2013 kl. 24.00. 

Riddarholmen 

Söder Mälarstrand 

Gamla Stan 


