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Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter om tillfällig 
avlysning av vattenområde del av Norra hamnen och 
fram till Varvet i Södra hamnen med anledning av Luleå 
Midnight Swim i Luleå, Luleå kommun 

Utkom från trycket den  
30 juni 2011 

 
 
beslutade den 29 juni 2011. 
 
Länsstyrelsen föreskriver, med stöd av 2 kap 2 § andra stycket sjötrafikförordningen 
(1986:300), följande. 
 
Att vattenområde i Luleå enligt kartbilaga till detta beslut, från Norra hamnen och 
Gültzaudden till Varvet, inte får utnyttjas för sjötrafik i samband med simtävlingar den 1-2 
juli 2011 under följande tider: 
 
fredagen den 1 juli 2011, kl. 23.00 –  lördagen den 2 juli 2011 kl. 02.00 från Gültzaudden 
till Varvet och 
 
lördagen den 2 juli 2011, kl. 23.00 –  söndagen den 3 juli 2011 kl. 02.30 från Norra hamn 
till Varvet. 
 
Förbudet gäller inte för funktionsbåtar, ledarbåtar, följebåtar samt räddningsbåtar. 
 
Följande villkor ska gälla 
 
Arrangören ansvarar för säkerheten och ska hålla en hög säkerhetsnivå så att riskerna för 
deltagare i tävlingen samt åskådare och sjötrafiken minimeras.  
 
Arrangören ska tillse att det finns en säkerhetsansvarig för arrangemanget. 
 
Arrangören ska ha god kännedom om gällande föreskrifter. 
 
Arrangören ska svara för att rimlig sjukvårdsberedskap finns tillgänglig under tävlingen. 
 
Arrangören ska tillse att ett erforderligt 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. 
Pågående tävling ska avbrytas om utryckningsfordon behöver passera. 
 
Arrangören ska i god tid informera allmänheten om evenemanget och avstängningen  
Via bland annat lokalradio och press, samt övriga intressenter i området. Arrangören ska 
särskilt informera båtägare som berörs av avlysningen.  
 
Arrangören ska tillse att det avstängda vattenområdet utmärks med markeringsbojar av gult 
fluorescerande material. Avspärrningarna får finnas i vattnet endast under tiden för 
avlysning.  



 
Arrangören ska kontakta Sjöfartsverket (Ufs-BALTICO) snarast för att informera om 
tävlingen. 
 
Arrangören ska tillse att ingen deltagare finns kvar i vattnet efter kl. 02.00 lördagen den 2 
juli 2011 respektive kl. 02.30 söndagen den 3 juli 2011. 
 
Ytterligare ordnings- och säkerhetsanvisningar som kan komma att meddelas av behörig 
polisman ska efterföljas. 
 
_______________________________________  

 
Föreskrifterna träder i kraft den 1 juli 2011. 
 
 
PER-OLA ERIKSSON  
  
  
 Margitta Andersson 
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