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Länsstyrelsen 

 
 01FS 2009:228
Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter  
om ändring av punkterna 70, 71, 72, 74, 76 och 
230 i Länsstyrelsens föreskrifter (01FS 2001:138) 
om sjötrafiken m.m. utom vissa ankringsförbud, 
inom Stockholms län; 

Utkom från trycket 
den 29 juli 2009 

 
beslutade den 23 juli 2009  
(dnr 2589-2008-45060).  
 
 
 Med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300) föreskriver 
Länsstyrelsen i Stockholms län att punkterna 70, 71, 72, 74, 76 och 230 
i Länsstyrelsens föreskrifter (01FS 2001:138) om sjötrafiken m.m., 
utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län ska ha följande änd-
rade lydelse från den dag ändringarna träder i kraft. 
 
70. I del av Edsviken, Danderyds och Solna kommuner 
 
 Föreskrift: Förbud mot högre fart än åtta knop i Edsviken inom ett 
vattenområde som i norr begränsas av befintliga femknopsbegränsning-
ars södra gränser genom Kaninholmens södra udde (se punkt 69). I sö-
der begränsas området av en rät linje tvärs farleden på 300 meters av-
stånd nordväst om tunnelbanans bro (se punkt 72). (Brons läge: 
59°23,10’N, 18°02,25’O). Anslag uppsättes vid det fartbegränsade om-
rådets gränser. 
 Skylthållare: Danderyds kommun, Kommunkansliet, Slottet,  
182 63  DJURSHOLM. 
 Sjökort: 6142 
 
71. Edsviken 
 
 Föreskrift: Förbud mot högre fart än åtta knop i Edsviken i farvattnet 
öster om Ålkistan. Området begränsas i öster av meridianen 18°04’O. I 
nordväst begränsas området av en rät linje från Bockholmens östra 



2 

udde, i sträckning mot nordost till Söderskogens strand. I väster begrän-
sas området av gränsen för fartbegränsning till fem knop genom Ålkiste 
kanal (se punkt 233 B) och av bron till Bockholmen. 
Anslag uppsättes vid det fartbegränsade områdets gränser. 
 Skylthållare: Danderyds kommun, Kommunkansliet, Slottet,  
182 63  DJURSHOLM. 
 Sjökort: 6142 
 
72. Stocksund 
 
 Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop inom det område av 
Stocksund, som i öster begränsas av en linje från Bockholmens östra 
udde i nordostlig riktning till fastlandet vid Söderskogen och av bron 
till Bockholmen, samt i väster av en linje tvärs över Stocksundet på 300 
meters avstånd nordväst om tunnelbanans bro (se punkt 70). 
Anslag uppsättes dels på Bockholmens östra udde och vid bron till 
Bockholmen och på Söderskogens strand nordost om Bockholmens öst-
ra udde, dels 300 meter nordväst om tunnelbanans bro. (Brons läge: 
59°23,10’N, 18°02,25’O). 
 Skylthållare: Danderyds kommun, Kommunkansliet, Slottet, 182 63  
DJURSHOLM. 
 Sjökort: 6142 
 
Sollentuna kommun  
 
74. Edsviken 
 
 Föreskrift: Förbud mot högre fart än åtta knop i innersta delen av 
Edsviken, nordväst om en linje tvärs viken i bäring 50° genom Jungfru-
holmens södra udde. 
Anslag uppsättes vid det fartbegränsade områdets södra gräns. 
 Läge: 59°25,80’N, 17°58,08’O. 
 Skylthållare: Sollentuna kommun, 191 86  SOLLENTUNA 
 Sjökort: 6142. 
 
Solna kommun 
 
Edsviken vid Nora strand 
 
 Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop mellan Kaninholmen 
och Nora strand. Se vidare punkt 69. 
 
Del av Edsviken 
 
 Föreskrift: Förbud mot högre fart än åtta knop i Edsviken inom ett 
vattenområde som i norr begränsas av befintliga femknopsbegränsning-
ars södra gränser genom Kaninholmens södra udde (se punkt 69). I sö-
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der begränsas området av en rät linje tvärs farleden på 300 meters av-
stånd nordväst om tunnelbanans bro (se punkt 72). 
 
76. Edsviken öster om Ålkistan, Stockholms och Solna kommuner 
 
 Föreskrift: Förbud mot högre fart än åtta knop i Edsviken öster om 
Ålkistan. Området begränsas i öster av meridianen 18°04’O. I nordväst 
begränsas området av en rät linje från Bockholmens östra udde, i 
sträckning mot nordost till Söderskogens strand. I väster begränsas om-
rådet av gränsen för fartbegränsning till fem knop genom Ålkiste kanal 
(se punkt 233B) och av bron till Bockholmen. 
Anslag uppsättes vid det fartbegränsade områdets gränser. 
 Skylthållare: Segelsällskapet Brunnsviken, Brunnsviksvägen 8, 113 
47  STOCKHOLM. 
 Sjökort: 6142. 
 
230. Sigtuna 
 
 Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop i Sigtuna småbåts-
hamn och i vatt-net mellan Sjudargårdens badplats och Broholmen sö-
der därom. Anslag uppsättes på uddarna på ömse sidor om båthamns-
området samt på lämpliga ställen på Broholmen och invid eller inom 
badplatsområdet. 
 Läge: 59°36,97’N, 17°41,28’O. 
 Skylthållare: Sigtuna kommun, Box 2005, 195 02  MÄRSTA. 
 Sjökort: 112. 
 
Stockholms kommun 
 
Edsviken öster om Ålkistan, Stockholms och Solna kommuner 
 
 Föreskrift: Förbud mot högre fart än åtta knop i Edsviken öster om 
Ålkistan. Området begränsas i öster av meridianen 18º04’O. I nordväst 
begränsas området av en rät linje från Bockholmens östra udde, i 
sträckning mot nordost till Söderskogens strand. I väster begränsas om-
rådet av gränsen för fartbegränsning till fem knop genom Ålkiste kanal 
(se punkt 233B) och av bron till Bockholmen. Anslag uppsättes vid det 
fartbegränsade områdets gränser. 
 Skylthållare: Segelsällskapet Brunnsviken, Brunnsviksvägen 8, 113 
47  STOCKHOLM. 
 Sjökort:6142. 
 
Sundet mellan Brommalandet och Kärsön, Ekerö och Stockholms 
kommuner 
 
 Föreskrift: Förbud mot högre fart än tolv knop i sundet mellan Kär-
sön och Brommalandet. Området sträcker sig från i norr från fem-
knopsbegränsningen vid Nockebybron söderut till latituden från Skärets 
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norra udde till Brommalandet respektive kortaste linjen mellan Skäret 
och Kärsön. Se vidare punkt 220. 
 
      
 
 Föreskrifterna träder i kraft den 1 september 2009. 
 Föreskrifterna kungörs även i Underrättelser för sjöfarande. 
 
 
 
KJELL HAGLUND 
 
       Carmen R Blomstrand 
       Trafikenheten 


