
 

 

 

 

   

 

 

   

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen 

(1986:300) att medge undantag från fartbegränsning i vattenområden  

i Oskarshamns hamnområde och avlysa vattenområde i och utanför 

Oskarshamns hamnområde enligt bilaga 1 den 13 juli 2012 - den 14 juli 

2012 från all båttrafik, som ej behövs för tävlingarnas genomförande. För 

deltagande båtar gäller undantag från gällande fartbegränsning under 

samma tid.  

 

Som villkor för beslutet gäller: 

 

 Att det finns en säkerhetsansvarig för evenemangets genomförande. 

 Att arrangören ansvarar för hela säkerhetsarrangemanget under 

tävlingarna. 

 Att arrangören ansvarar för att hela det avlysta området utmärks med 

gula stora markerings-bojar. Bojarna ska vara av gult fluo-rescerande 

material. Bojarna ska plockas in mellan tävlings-dagarna. 

 En säkerhetszon ska upprättas inom avlysta områden, för att skapa ett 

säkerhetsområde mellan banan och zonens yttre gräns mot 

allmänheten. 

 Koordinater för utmärkning och banans brytpunkter anges i format 

SWEREF99 alt. WGS84 med minst tre decimaler. 

 Arrangören ansvarar för att utmärkning dras in snarast efter tävlings 

genomförande. 

 Information om avlysningen ska utgå till allmänheten i god tid via bl.a. 

lokalradio och press. Särskild information ges till de bolag som 

bedriver turlistebunden linjetrafik i området samt till den båtmarina 

som är belägen nära hamnområdet.  

 Arrangören meddelar omgående Sjöfartsverket, Kalmar lots-

ningsområde samt till ntm.baltico@sjofartsverket.se (ufs-redaktionen) 

för information till sjöfarten via ordinarie informationsvägar.  

 

 Samråd skall snarast ske med hamnmyndigheten och Askala 

Shipping/Sjötrafikområdeschef. 

 Att det finns en sambandsansvarig och en tydlig hänvisning till ett 

kontaktnummer-/anropssignal med avseende på VHF-radio och 
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mobitelefon, dvs någon som svarar på inkommande samtal/anrop och 

kan förmedla och koordinera information mellan berörda aktörer under 

tävlingen. 

 Arrangören ska se till att det finns erforderligt antal säkerhets-båtar för 

övervakning och avlysning av inkommande båttrafik och att de är 

utrustade med VHF för passning av kanal 16 och lämplig 

säkerhetskanal för aktiviteten.  

 Båtarna ska vara väl märkta med SÄKERHETSBÅT på respektive 

skrovsida eller annan motsvarande uppmärkning. 

 Avlyst område ska kunna övervakas visuellt av tävlingsledningen från 

Race Control eller motsvarande. 

 Arrangören skall hålla sig informerad om aktuell yrkestrafik, linjetrafik 

eller annan, och medge möjlighet för passage när behov finns. Inga 

markeringsbojar får finnas i farleden eller hamnområdet under passage 

för den tyngre yrkestrafiken. Samråd ska hållas med lotsområde 

Kalmar. 

 Tävlingen skall brytas i händelse av dimma eller motsvarande 

siktnedsättning. 

 Arrangören svarar för säkerheten vid bunkring av båtarna för att 

förhindra oljeutsläpp och beakta brandrisken. 

 Arrangören ska redovisa tävlings/säkerhetsföreskrifter eller 

motsvarande innan tävlingens genomförande. 

 Transporter till och från tävlingsområdet ska ske med iakttagande av 

gott sjömansskap och med respekt till i övrigt gällande sjötrafikregler. 

 Med anledning av den långa tiden på lördagen ska all sjötrafik ges 

möjlighet att passera området under vissa tillfällen, tidsintervaller. 

 Inget fritar deltagande enheter från att följa gällande sjövägsregler 

under tid då tävlings- eller träningslopp genomförs. 


