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Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter om tillfällig
25 FS 2013:32
avlysning av vattenområde del av Norra hamnen med
T6
anledning av Luleå Hamnfestival i Luleå, Luleå kommun
Utkom från trycket
den 24 juni 2013

Beslutade den 24 juni 2013.
Länsstyrelsen föreskriver, med stöd av 2 kap 2 § andra stycket sjötrafikförordningen
(1986:300), följande.
Att vattenområde i Luleå enligt kartbilaga till detta beslut, i Norra hamnen, inte får utnyttjas för sjötrafik i samband med vattenaktiviteter under Luleå Hamnfestival under följande
tider:
- Torsdagen den 11 juli 2013 klockan 08.00 till söndagen den 14 juli 2013 klockan 02.00.
Förbudet gäller inte för räddningsresurser på räddningsuppdrag.
Villkor
Avlyst område ska märkas ut med markeringsbojar i syfte att varna övriga sjöfarare om att
vattenområdet är tillfälligt avstängt. Bojarna ska vara av gult fluoroscerande material.
Koordinater för utmärkning och avlysningens brytpunkter anges i format SWEREF99 alternativt WGS84 med minst tre decimaler.
Tillräcklig säkerhet/personal med utbildning för de situationer som kan behöva hanteras
ska finnas tillgänglig för eventuella olyckstillbud.
Arrangören ansvarar för att evenemanget övervakas på ett säkert och professionellt sätt.
Arrangören ska i god tid informera allmänheten om evenemanget och tiderna för avlysning, via bland annat lokalradio och press. Särskild information bör ges till sjötrafikföretag
och båtägare som eventuellt berörs av avlysningen.
Arrangören ska meddela Sjöfartsverket (Us-BALTICO), snarast. Informationen om avlysningen kan därefter komma att redovisas genom en s.k. notis i Underrättelse för sjöfarande
(Ufs).
Arrangören ska kontakta lokal företrädare vid Sjöfartsverket (Lotsområde Luleå) före arrangemangets genomförande, för att bl.a. säkerställa att information om avlysningen har
kommit Sjöfartsverket tillkänna.

Arrangören ska tillse att ett antal tydligt utmärkta säkerhetsbåtar bevakar det avstängda
vattenområdet på ett säkert sätt så att inte obehörig trafik kommer in i området. Samtliga
säkerhetsbåtar ska vara väl märkta och utrustade med VHF kommunikation för bevakning
av kanal 16 och lämplig säkerhetskanal för aktiviteten.
______________________________________________________
Föreskrifterna träder i kraft den 11 juli 2013.
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