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Länsstyrelsen i Dalarnas län 

 

 

 

Dalarnas läns författningssamling 

 

 

Länsstyrelsen i Dalarnas läns tillfälliga sjötrafikföreskrifter 

om avgränsning av vattenområde och dispens från fartbe-

gränsning i sjön Barken i Smedjebacken i samband med båt-

tävlingar 27-28 augusti 2022 i Smedjebackens kommun; 
 

beslutade den 11 juli 2022. 

(258-4856-2022) 

20FS 2022:21 
Utkom från trycket 

den 13 juli 2022 

 

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen 

(1986:300) följande. 

 

1 §    I sjön Barken, i hamnområdet Smedjebacken, får området som begränsas av 

koordinaterna N: 6666990 E:524106; N:6666418 E:523876 och N:6666600 

E:523571 (koordinatsystem SWEREF99TM) enligt kartbild nedan endast trafikeras 

av båtar som deltar i båttävling, ingår i arrangörens organisation eller har uppgift 

inom sjöräddning. 

 
 

2 §    Tävlingsledningen har möjlighet att häva förbudet tillfälligt när det bedöms 

lämpligt i tidschemat, se bilaga. 
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3 §    Deltagande båtar i båttävlingen samt båtar som ingår i arrangörens organi-

sation medges dispens från fartbegränsningen 5 knop enligt Länsstyrelsens före-

skrifter om sjötrafik 20 FS 1996:38. 

 

4 §    Kungliga Motorbåt Klubben är ansvarig för att sjövägmärken, bojar och av-

gränsningar sätts upp och underhålls. 

Sjövägmärken ska placeras och utformas enligt Transportstyrelsens föreskrifter 

och allmänna råd (TSFS 2019:12) om sjövägmärken. 

___________ 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 27 augusti 2022 och upphör att gälla den 

28 augusti 2022. 

 

På Länsstyrelsens vägnar 

 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 

 

 

ANNA CARIN JOHANSSON 

Niklas Eklund 

 

 



Bilaga 

 

 

 

Tidschema nordiskt mästerskap 26-27-28 augusti 2022. 

FREDAG 26 AUGUSTI. 

18.00- 22.00 etablering av tävlingsbana (fri passage för fritidsbåtar)  

LÖRDAG 27 AUGUSTI. 

09.00-12.00 Fri träning samt tidsträning för samtliga klasser (passage av fritidsbå-

tar sker vid behov och när byte av klass sker). 

12.00- 13.30 Lunchpaus, vattnet öppet för fritidsbåtar. 

13.30- 14.30 Heattävling GT-10 GT-15 GT-30 

14.30- 15.00 Heattävling F4- F2 

15.00- 16.00 Heattävling GT10- GT15- GT30 

16.00- 16.30 Heattävling F4- F2 

16.30- 17.30 Heattävling GT10- GT15- GT30 

SÖNDAG 28 AUGUSTI. 

10.00- 12.00 Fri träning för samtliga klasser (passage av fritidsbåtar sker vid behov 

och när byte av klass sker). 

12.00- 13.00 Lunchpaus, vattnet öppet för fritidsbåtar. 

13.00- 13.30 Heattävling F4- F2 

13.30- 14.30 Heattävling GT10- GT15- GT30 

14.30- 15.00 Heattävling F4- F2 
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