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Sammanställningen av sjötrafikföreskrifterna är systematiserad enligt 
följande

Kustområdet
A Fartbestämmelser gällande hela året

B Fartbestämmelser gällande del av året

C Föreskrifter gällande badplatser

D Ankringsförbud till skydd för militära anordningar

E Ankringsförbud övriga

F Förbud mot vattenskidåkning

G Förbud mot vistelse eller passage

H Särskilda upplysningar

I Förbud mot brytande av isränna

Sjöar och andra vattendrag
J Förbud mot maskindriven farkost

K Fartbestämmelser gällande hela året

L Badplatser

M Föreskrifter gällande badplats tiden 1/5–30/9

Föreskrifterna är ordnade kommunvis
Karlskrona kommun sid 3
Ronneby kommun sid 26
Karlshamns kommun sid 33
Sölvesborgs kommun sid 53
Olofströms kommun sid 65

Skyltning och bojar
All skyltning ska, när det föreskrivs, utföras i överensstämmelse med Sjöfartsverkets gällande 
föreskrift, TSFS 2019:12. 

Skyltar och förbudstavlor anslås på lämpliga platser invid eller så nära det begränsade områdets 
begränsningslinjer som möjligt och på ett sådant sätt att de är väl synliga. Om skyltning inte är 
praktiskt möjligt i nära anslutning till begränsat område och skyltning måste anslås på annan 
plats bör tilläggsskyltar anslås i överensstämmelse med TSFS 2019:12.

Bojar bör vara gula och om möjligt av flourescerande material.

Positionsangivelser
Alla angivna positioner följer standarden WGS 84 DDM om inte annat anges.
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Allmänna definitioner
I dessa sjötrafikföreskrifter skall nedanstående ord och uttryck, där ej annat följer av 
sammanhanget, ha följande innebörd:

a) Med ”fartyg” avses varje farkost, inklusive ej deplacerade farkost, WIG-farkost och 
sjöflygplan, som används eller kan användas till transport på vattnet.

b) Med ”maskindrivet fartyg” avses varje fartyg som framdrivs med maskinkraft och här 
inryms även vattenskoter.

c) Med ”segelfartyg” avses varje fartyg under segel dock under förutsättning att 
framdrivningsmaskineri, om sådant är installerat, ej används.
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KARLSKRONA KOMMUN
Karlskrona kommun ansvarar för utplacering och underhåll av skyltning om inte annat anges.

Kustområdet

A Fartbestämmelser gällande hela året

I nedan angivna farvatten är det förbjudet att framföra maskindrivet fartyg med högre fart än 5 
knop (område 1, 3-11) och 3 knop (område 2).

1. Utklippan

Område: Inom hamnområdet mellan Norraskär och Södraskär

Läge: 55°57,30'N, 15°42,20'E

2. Ungskärs hamn

Område: Ungskärs hamn

3. Yttre Park och Ytterön

Område: 150 meter på nordvästra sidan och 70 meter på sydöstra sidan av färjeleden 
mellan Yttre Park och Ytterön

Läge: Färjeleden ca 56°05,91'N, 15°47,05'E
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4. Skällösund

Område: Skällösund mellan Senoren och V Skällö begränsat i ost av en linje dragen från 
Knarrholmens ostligaste udde parallellt med landsvägsbron mot V Skällö samt i 
väst av en linje dragen från V Skällös norra udde i 13° till Senoren.

Lägen: a) Knarrholmen 56°07,09'N, 15°44,06'E
b) V Skällö 56°07,02'N, 15°43,97'E
c) Senoren 56°07,48'N, 15°43,60'E
d) V Skällö 56°07,27'N, 15°43,51'E 

Trafikverket Region Syd ansvarar för utplacering och underhåll av förbudstavlorna.
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5. Lyckebyån, Lyckebyfjärden, Sunna kanal och Lindesnäsviken

Område: Området begränsas i norr av bron vid vattenverket i Lyckebyån, i söder av en 
linje från norra Hästö till västra delen av Enholmen och från norra delen av 
Enholmen till västra delen av Ringö samt i nordväst av en linje från en punkt på 
västra delen av halvön på Yttre Vämö till en punkt på östra delen av norra Västra 
mark. 

Lägen: a) Vattenverket i Lyckebyån 56º11,83'N, 15º39,65'E
b) Norra Hästö (karta) 56º11,02'N, 15º37,94'E
c) Västra Enholmen (karta) 56º11,05'N, 15º38,13'E
d) Norra Enholmen (karta) 56º11,09'N, 15º38,21'E
e) Västra Ringö (karta) 56º11,18'N, 15º38,81'E
f) Y Vämö (karta) 56º11,81'N, 15º36,22'E
g) Norra Västra Mark 56º11,80'N, 15º35,92'E
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6. Gäst- och handelshamnen med Stumholmssund

Områden: Ett vattenområde som begränsas: 

i väster av Borgmästarefjärden (den s.k. Brohålans mynning) (a) 
Även Borgmästarefjärden är fartbegränsad till 5 knop, se område 7.

i nordost av en linje från södra udden på Saltsjöbadsvägen (b) till nordvästra 
udden på Mjölnareholmen (c),

i sydost av en linje från Kruthuset på Mjölnareholmen (d) till fyren på 
Laboratorieholmen (e),

i söder av en linje från en punkt omedelbart norr om fyren Karlskrona nedre i 
Stumholmssund (f) till Ö. Prinsgatans förlängning mot Stumholmssund (g).

Lägen ca: a) 56°10,20'N, 15°35,18'E
b) 56°10,18'N, 15°36,12'E
c) 56°09,95'N, 15°36,12'E
d) 56°09,85'N, 15°36,21'E
e) 56°09,68'N, 15°36,05'E
f) 56°09,54'N, 15°35,82'E
g) 56°09,57'N, 15°35,68'E
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7. Borgmästarefjärden

Område: Borgmästarefjärden begränsas:

i norr av latitudsparallellen och läge 56°10,73'N dragen ostvart från norra udden 
på Dragsö mot Kålö,

samt latitudsparallellen 56°10,90'N dragen ostvart från norra udden på Kålö mot 
Långö

samt latitudsparallellen 56°10,93'N dragen västvart från norra udden på Arnö mot 
Långö samt

i syd från 56°09,60'N, 15°34,05'E till Saltö sunds östra sida på latituden 
56°09,57'N i södra delen av Saltö sund.

I väst av bron mellan Saltö och Dragsö, position 56°10,22'N, 15°33,81'E.
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8. Nättrabyån

Område: I farleden från fyren Nättraby (Svensk fyrlista nr 618000) utanför åns mynning 
till Nättrabybron.

Lägen: a) Fyren 56°11,29'N, 15°32,78'E 
b) Nättrabybron 56°12,07'N, 15°32,19'E

9. Hasslöbron

Område: Vattenområdet inom ledverken

Läge: 56°07,66'N, 15°27,48'E

Trafikverket Region Syd ansvarar för utplacering och underhåll av förbudstavlorna.

10. Verköbron

Fartbestämmelsen gäller inom vattenområde i anslutning till bron begränsat enligt följande.

Område: Öster om bron av en linje mellan följande punkter: 
56º10,60'N, 15º39,33'E – 56º10,77'N, 15º39,40'E

Väster om bron av en linje mellan följande punkter:
56º10,69'N, 15º39,02'E – 56º10,85'N, 15º39,09'E

11. Sundet mellan Sjuhalla och Ramsö

Område: Sundet mellan Sjuhalla och Ramsö begränsas: 

i väst av longitudparallellen 15°33,58'E samt 
i öst av longitudparallellen 15°33,72'E.
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B Fartbestämmelser gällande del av året

I nedan angivna farvatten är det förbjudet att framföra maskindrivet fartyg tiden 1/5-30/9 med 
högre fart än 5 knop.

1. Säljö och Fäjö

Områden: Vattenområdet innanför Säljö och Fäjö som begränsas i syd och lägen:
av latitudsparallellen 56º09,50'N genom Knösö södra udde i Säljösund samt av 
en linje från Säljös sydostliga udde till Långös sydligaste udde, vidare från 
Långös nordudde till Fäjös sydudde. 

Vidare begränsat i syd av latitudsparallellen 56º10,00'N genom Fäjös sydostudde 
över till Torsnäset. 

C Föreskrifter gällande badplatser tiden 1/5 – 30/9

Förbud mot trafik med maskindrivet fartyg, segelfartyg samt segelbräda, gäller inom utmärkt 
område vid nedan angivna badplatser.

1. Tallholmens badplats

Läge: 56º10,97'N, 15º32,35'E 

2. Saltösands badplats

Läge: 56º09,96'N, 15º33,80'E 

3. Dragsö badplats

Läge: 56º10,43'N, 15º33,98'E 

4. Aspö Havsbad

Läge: 56°07,25’N, 15°33,99'E 

5. Långö badplats

Läge: 56º10,89'N, 15º34,92'E 

6. Studentviken

Läge: 56º11,25'N, 15º35,58'E 

7. Skönstaviks badplats

Läge: 56º12,08'N, 15º36,12'E 

8. Stumholmen

Läge: 56 º09,61'N, 15º35,96'E

9. Hägnans badplats, Tjurkö

Läge: 56º06,95'N, 15º36,30'E 
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10.  Ringö badplats

Läge: 56º11,04'N, 15º39,03'E 

11.  Knösöbadet

Läge: 56º09,95'N, 15º39,95'E 

12.  Knipehalls badplats

Läge: 56º10,60'N, 15º40,81'E 

13.  Sturkö-Uttorp

Läge: 56º05,15'N, 15º42,18'E 

14.  Trummenäs

Läge: 56°09,61’N, 15°43,64'E 

15.  Gissleviks badplats

Läge: 56º06,14'N, 15º49,12'E 

16.  Hallarums badplats

Läge: 56º09,88'N, 15º49,62'E 

17. Badplatsen Petersvik sydost om Torhamns hamn

Läge: 56º05,51'N, 15º49,52'E 

18. Kristianopel

Läge: 56º15,26'N, 16º02,57'E 
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D Ankringsförbud m.m. till skydd för militära anordningar

1. Sydost om Utklippan

Inom ett område sydost om Utklippan begränsat av sammanbindningslinjer mellan punkterna 
nedan gäller förbud mot ankring och icke-militär dykning

Lägen: a) 55º57,11'N, 15º43,29'E -
b) 55º55,35'N, 15º43,29'E -
c) 55º55,35'N, 15º45,18'E -
d) 55º57,11'N, 15º45,18'E -
e) 55º57,11'N, 15º43,29'E
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2. Nordväst om Utlängan

Inom ett område nordväst om Utlängan begränsat av sammanbindningslinjer mellan punkterna 
nedan gäller förbud mot ankring och icke-militär dykning:

Lägen: a) Maltkvarns norra udde 56°05,15'N, 15°43,64'E 
b) Hästholmens sydvästra udde 56°04,45'N, 15°44,30'E 
c) Hästholmens södra udde 56°04,32'N, 15°44,42'E 
d) Flakskärs nordvästra udde 56°03,89'N, 15°43,47'E 
e) Flakskärs sydvästra udde 56°03,75'N, 15°43,43'E 
f) Handskarnas stång 56°03,32'N, 15°43,32'E 
g) Danaflöts södra udde 56°03,58'N, 15°42,64'E 
h) Danaflöts norra udde 56°03,66'N, 15°42,69'E 
i) Bökeskärs södra udde 56°03,88'N, 15°42,94'E
j) Bökeskärs norra udde 56°03,95'N, 15°42,98'E 
k) Maltkvarns södra udde 56°04,00'N, 15°42,95'E 
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3. Nord och syd om Försänkningen

Inom ett vattenområde nord och syd om Försänkningen begränsat av sammanbindningslinjer 
mellan punkterna gäller förbud mot ankring, icke-militär dykning samt fiske:

Lägen: a) Hägnudden 56°07,27'N, 15°36,26'E, därefter sydvart utmed Tjurkös västra
strandlinje till;
b) Tjurkö sydspets 56°05,82'N, 15°36,65'E
c) Vattnet 56°05,72'N, 15°33,39'E

d) Ällenabben Aspö 56°06,08'N, 15°33,55'E, därefter nordvart utmed Aspös 
östra strandlinje, inkluderande Drottningsskärs kastell, till;
e) Aspö, i höjd med Gärskullen 56°07,22'N, 15°33,97'E
f) Hägnudden 56°07,27'N, 15°36,26'E
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4. Utanför Lindholmen/Trossö

Förbud mot vistelse gäller inom ett vattenområde som är markerat med gula bojar utanför 
Lindholmen begränsat av sammanbindningslinjer mellan punkterna nedan:

Lägen: a) 56°09,25ʹN, 15°34,84ʹE
b) 56°09,10ʹN, 15°34,85ʹE
c) 56°08,93ʹN, 15°35,26ʹE
d) 56°08,95ʹN, 15°35,71ʹE
e) 56°09,03ʹN, 15°35,81ʹE
f) 56°09,24ʹN, 15°35,76ʹE
g) 56°09,33ʹN, 15°35,67ʹE
h) 56°09,40ʹN, 15°35,74ʹE
i) 56°09,44ʹN, 15°35,65ʹE

5. Vid nedan angivna broar gäller förbud mot ankring, icke-militär dykning samt 
fiske.

a) Djupasundsbron
b) Hasslöbron
c) Skällöbron

Förbudsskyltar med text och karta som anger omfattningen av förbudet ska finnas uppsatta
på lämpliga platser och vara läsbara från såväl land- som sjösidan.

6. Söder om Verkö

I nedanstående område råder förbud mot ankring.

Söder om Verkö, en cirkel med mittpunkt i position 56°08,31ʹN, 15°39,29ʹE och med en radie 
på 185 meter.



15

E Ankringsförbud, övriga

I nedan angivna områden gäller till skydd för undervattenskabel, rörledning eller liknande 
anordning förbud mot ankring.

1. Almö udde – V Hästholmen – Hasslö 

Inom ett område som begränsas av vägbanken och 50 meter väster om undervattenskabeln 
Almö udde - V Hästholmen - Hasslö samt beträffande undervattenskabeln Almö udde - Hasslö 
inom ett vattenområde av 50 meter på ömse sidor om kabeln.

Lägen: a) Almö udde 56°07,82'N, 15°27,53'E
b) V. Hästholmen 56°07,52'N, 15°27,39'E
c) V. Hästholmen 56°07,44'N, 15°27,41'E
d) Hasslö 56°07,30'N, 15°27,60'E
e) Almö udde 56°07,80'N, 15°27,60'E
f) Hasslö 56°07,27'N, 15°27,68'E

E.ON Sverige ansvarar för utplacering och underhåll av förbudstavlorna. 

2. Hasslö – Aspö 

Inom ett område av 50 meter på ömse sidor om undervattenskabeln mellan Hasslö - Aspö.

Lägen: a) Hasslö 56°06,72'N, 15°29,12'E
b) Aspö 56°06,71'N, 15°30,93'E

E.ON Sverige ansvarar för utplacering och underhåll av förbudstavlorna. 
 
3. Långö – Elleskär  

Inom ett område av 50 meter på ömse sidor om en rörledning inom vattenområdet mellan Långö 
och Elleskär från landfästet i förlängningen av Gyllenstjärnas väg och ca 150 meter ut i sjön.

Tavla som anger ankringsförbudet med tilläggstexten ” Rör” ska vara uppsatt vid landfästet.

4. Saltö – Brändaholm 

Inom ett område av 50 meter på ömse sidor om undervattenskablarna med sträckning Saltö - 
Brändaholm.

Lägen: a) Saltö: 56º10,17'N, 15º34,09'E
b) Brändaholm: 56º10,25'N, 15º34,06'E

Affärsverken ansvarar för utplacering och underhåll av förbudstavlorna.

5. Sydvästra Saltö – Nordöstra Hasslö (norr om Hornbryggan)

Inom ett område av 50 meter på ömse sidor om en utlagd rörledning mellan Saltö sydvästra sida 
och Hasslös nordöstra sida (norr om Hornbryggan).

Lägen: a) Saltö:       56º09,69'N, 15º34,11'E 
b) Hasslö:    56º07,16'N, 15º29,50'E 
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6. Borgmästarefjärden Trossö – Saltö

Inom ett område av 50 meter på ömse sidor om undervattenskabeln i Borgmästarefjärden mellan 
Trossö och Saltö.

Lägen: a) Trossö    56º09,91'N, 15º34,85'E 
b) Saltö 56º10,04'N, 15º34,15'E

Affärsverken ansvarar för utplacering och underhåll av förbudstavlorna.

7. Saltö – Ekholmen

Inom ett område av 50 meter på ömse sidor om undervattenskabeln mellan Saltö och Ekholmen.

Lägen: a) Saltö    56º09,91'N, 15º34,21'E 
b) Ekholmen 56º09,91'N, 15º34,25'E

Affärsverken ansvarar för utplacering och underhåll av förbudstavlorna.

8. Skönstavik – Borgmästarekajen  

Inom ett område av 50 meter på ömse sidor om en undervattenskabel mellan Skönstavik och 
Borgmästarekajen.

Tavlor som anger ankringsförbudet ska finnas på följande platser:

Läge: a) Skönstavik 
b) Norra Dragsö
c) Högaholm
d) Östra Dragsö eller västra Långö
e) Ljungskär
f) Borgmästarekajen  

Affärsverken ansvarar för utplacering och underhåll av förbudstavlorna.

9. Danmarksfjärden mellan Nättraby – Karlskrona 

Inom ett område av ca 100 meter på ömse sidor om rörledningen i Danmarksfjärden mellan 
Nättraby och Karlskrona

Lägen: a) Från Silletorpsåns mynning: 56º12,72'N, 15º35,93'E 
b) Till Nättrabyåns mynning: 56º11,47'N, 15º32,78'E.

10. Lyckebyån vid hamnen i Lyckeby

Inom ett område av 25 m på ömse sidor om de undervattenskablar som utlagts i Lyckebyån vid 
hamnen i Lyckeby.

Lägen: a) 56º11,77'N, 15º39,42'E - 56º11,76'N, 15º39,43'E
b) 56º11,69'N, 15º39,14'E - 56º11,68'N, 15º39,19'E  
c) 56º11,53'N, 15º39,16'E - 56º11,51'N, 15º39,20'E  

Affärsverken ansvarar för utplacering och underhåll av förbudstavlorna.
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11. Mjölnareholmen – Stumholmen – Basareholmen – Koholmen 

Inom ett område av 25 m på ömse sidor om de undervattenskablar som utlagts mellan 
Mjölnareholmen, Stumholmen, Basareholmen och Koholmen.

Lägen: a) Mjölnareholmen 56º09,91'N, 15º36,16'E 
b) Stumholmen 56º09,64'N, 15º36,04'E

c) Stumholmen 56º09,63'N, 15º36,03'E
d) Basareholmen 56º09,47'N, 15º36,47'E

e) Basareholmen 56º09,50'N, 15º36,59'E
f) Koholmen 56º09,55'N, 15º36,82'E

Affärsverken ansvarar för utplacering och underhåll av förbudstavlorna.

12. Gullberna – Kaninholmen vid Verkö Herrgård – Riddaredalen på Verkö

Inom ett område av 100 meter på ömse sidor om undervattenskablarna med sträckning 
Gullberna – Kaninholmen vid Verkö Herrgård – Riddaredalen på Verkö:

Lägen: a) Från Gullberna 56º11,28'N, 15º38,25'E
b) Till Kaninholmen 56º10,62'N, 15º38,42'E

c) Från Kaninholmen 56º10,60'N, 15º38,39'E
d) Till Riddaredalen Verkö 56º10,40'N, 15º38,19'E

13. Gullbernaviken samt Gullberna – Verkö – Hästö 

Inom Gullbernaviken samt inom ett område av 100 meter på ömse sidor om rörledningar mellan 
Gullberna, Verkö och Hästö.

På stranden vid respektive landfästen vid Gullberna, Verkö och Hästö ska förbudstavlor finnas 
vid följande lägen:

Lägen: a) Gullberna 56º11,44'N, 15º37,63'E
56º11,30'N, 15º38,10'E 

b) Verkö 56º10,40'N, 15º38,20'E 
c) Hästö 56º10,48'N, 15º37,10'E

Ensmärken ska finnas:

1.  På stranden vid Gullberna med det främre märket på läge 56º11,30'N, 15º38,23'E.
Märkenas inbördes avstånd minst 50 meter. Enslinjens riktning: 350º-170º.

2.  På västra sidan av Enholmen, med det främre märket på läge 56º11,06'N, 15º38,33'E.
Märkenas inbördes avstånd ca 60 meter. Enslinjens riktning: 006º- 186º.

3.  Norr om viken på Verkös NV-sida, med det främre märket på läge 56º10,58'N,
15º38,40'E. Märkenas inbördes avstånd ca 100 meter. Enslinjens riktning 072º-252º.

4.  Vid ledningarnas landfäste på Verkö placeras det främre märket på samma läge,
56º10,40'N, 15º38,20'E, som i beslutet tidigare nämnd förbudstavla. Märkenas inbördes avstånd 
ca 120 meter. Enslinjens riktning: 186º-006º.
 
5.  Vid ledningens landfäste på Hästö placeras det främre märket på samma läge, 56º10,48'N,
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15º37,10'E, som i beslutet tidigare nämnd förbudstavla. Märkenas inbördes avstånd minst
50 meter. Enslinjens riktning 300º–120º.

Ensmärken ska ha följande utseende:
Vita, med röda bårder försedda triangulära, liksidiga märken med ett främre, nedre märke, som 
skall ha en av spetsarna vänd uppåt samt ett bortre övre märke, som skall ha en av spetsarna 
vänd nedåt och vara placerat på sådant avstånd från respektive främre märke som framgår av det 
föregående så att båda märkena tillsammans utvisar respektive ledningars huvudsträckningar i 
vattnet.

14. Gullberna – Verkö  

Inom ett område av 50 meter på ömse sidor om en undervattenskabel dragen mellan Gullberna 
och Verkö.

Skyltar ska finnas vid ledningens landfästen.

15.  Länsman – Verkö (Norra Backe) 

Inom ett område av 50 meter på ömse sidor om en undervattenskabel som sträcker sig från 
Länsman till Verkö (Norra Backe).

Lägen: a) Länsman 56º10,94'N, 15º38,35'E
b) Verkö 56º10,76'N, 15º38,44'E

Affärsverken ansvarar för utplacering och underhåll av förbudstavlorna.

16.  Hästö – Kalsholmen 

Inom ett område av 50 meter på ömse sidor om en rörledning som sträcker sig från Hästö till 
Kalsholmen

Lägen: a) Hästö 56º10,47'N, 15º37,09'E
b) Kalsholmen 56º10,17'N, 15º36,92'E

Vid rörledningens landfäste på Hästö och vid den punkt där en tänkt förlängning av 
rörledningens raka sträckning skulle träffa Kalsholmen, ska förbudstavlor för förbud mot 
ankring finnas.

Vidare ska förbudsområdets sträckning mot Hästöviken markeras genom två triangulära ens-
tavlor på Hästö 50 meter väster om rörledningen så att tavlorna hållna över ens markerar 
förbudsområdets västra gräns. Den nedre av dessa tavlor ska förses med från farvattnet väl 
synlig text: ”Västlig gräns för ankringsförbud”.

17. Hästö – Kalsholmen 

Inom ett område av 50 meter på ömse sidor om en undervattenskabel som sträcker sig från 
Hästö till Kalsholmen

Lägen: a) Hästö 56º10,72'N, 15º37,63'E
b) Kalsholmen 56º10,15'N, 15º37,00'E

Affärsverken ansvarar för utplacering och underhåll av förbudstavlorna.
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18. Hästö (Lastbrokajen) – Vämö (Saltsjöbadsvägen)

Mellan Hästö (Lastbrokajen) och Vämö (Saltsjöbadsvägen) inom ett område av 50 meter på 
ömse sidor om fördämningen som finns markerad i gällande sjökort.

Rörledningar är förlagda på sjöbottnen norr och söder om fördämningen.

Lägen: a) Vämö: 56º10,50'N, 15º36,50'E 
b) Hästö: 56º10,50'N, 15º36,85'E

19. Hästö – Vämö 

Inom ett område av 50 meter på ömse sidor om en undervattenskabel dragen mellan Hästö och 
Vämö.

Lägen: a) Vämö: 56º10,42'N, 15º36,39'E 
b) Hästö: 56º10,51'N, 15º36,69'E

Affärsverken ansvarar för utplacering och underhåll av förbudstavlorna.

20. Hästö (Coldinuudden) – Verkö – Gullberna 

Inom ett område av 50 m på ömse sidor av en rörledning mellan Hästö (Coldinuudden) och en 
befintlig rörledning mellan Verkö och Gullberna, som finns markerad i gällande sjökort.

Läge ca: a) Hästö 56°10,73'N, 15°37,57'E
b) Gullberna 56°11,28'N, 15°37,97'E
c) Verkö 56°10,40'N, 15°38,03'E

21. Verkö (Näsudden) - Knösö 

Inom ett område av 50 meter på ömse sidor om en undervattenskabel som sträcker sig från 
Verkö (Näsudden) till Knösö

Lägen: a) Verkö (Näsudden) 56º09,81'N, 15º39,40'E
b) Knösö 56º09,90'N, 15º39,85'E

Affärsverken ansvarar för utplacering och underhåll av förbudstavlorna.
 
22.  Inom ett område av 100 meter på ömse sidor om de undervattenskablar som 

nedlagts mellan Knösö och Ringö, mellan Knipehall och Säljö samt mellan Säljö 
och Fäjö.

23. Inom ett område av 50 meter på ömse sidor om en undervattenskabel med 
sträckning Knipehall – Säljö – Knösö – Knipehall 

Inom ett område av 50 meter på ömse sidor om undervattenskablar dragna mellan Knipehall, 
Säljö och Knösö.

Lägen: a) Knipehall 56º10,58'N, 15º40,54'E 
b) Säljö 56º10,29'N, 15º40,53'E
c) Säljö 56º09,90'N, 15º40,44'E
d) Knösö 56º09,90'N, 15º40,36'E
e) Knösö 56º10,42'N, 15º40,20'E
f) Knipehall 56º10,59'N, 15º40,50'E

Affärsverken ansvarar för utplacering och underhåll av förbudstavlorna.
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24. Möcklö – Trummenäs 

Inom ett område av 50 meter på ömse sidor om undervattenskabeln Möcklö – Trummenäs.

Lägen: a) Trummenäs 56°09,11'N, 15°44,13'E
b) Möcklö 56°08,47'N, 15°44,93'E

E.ON Sverige ansvarar för utplacering och underhåll av förbudstavlor. 

25. Östra delen av Kyrkfjärden och farleden i Möcklösund.

Inom ett område av 50 meter på ömse sidor om de undervattenskablar som är nedlagda i östra 
delen av Kyrkfjärden och i farleden i Möcklösund.

Lägen: Kabeln i Kyrkfjärden:
a) Senoren 56°07,69'N, 15°43,35'E
b) Sturkö 56°06,70'N, 15°42,39'E
Kabeln i Möcklösund:
a) Möcklö 56°08,46'N, 15°44,94'E
b) Senoren 56°08,38'N, 15°44,15'E

E.ON Sverige ansvarar för utplacering och underhåll av förbudstavlor. 

26. Möcklösund, nordväst om Möcklösundsbron

Inom ett område av 50 meter på ömse sidor om kabeln i Möcklösund, nordväst om 
Möcklösundsbron.

Lägen: a) Möcklö 56°08,46'N 15°44,94'E
b) Senoren 56°08,28'N, 15°44,55'E

E.ON Sverige ansvarar för utplacering och underhåll av förbudstavlor. 

27. Möcklö – Senoren, sydost om Möcklösundsbron

Inom ett område av 50 meter på ömse sidor om kabeln mellan Möcklö - Senoren, sydost om 
Möcklösundsbron

Lägen: a) Möcklö 56°08,34'N, 15°45,08'E
b) Senoren 56°08,00'N, 15°45,05'E

E.ON Sverige ansvarar för utplacering och underhåll av förbudstavlor. 

28. Hästholmen – Öppenskär – Inlängan, Ungskär – Utlängan – Stenshamn, Senoren 
– Svenön – Ytterön

Inom ett område av 50 meter på ömse sidor om undervattenskablarna med sträckning:

a) Hästholmen56º04,61'N, 15º46,11'E - Öppenskär 56º04,32'N, 15º46,58'E 
b) Öppenskär 56º04,32'N, 15º46,58'E - Inlängan 56º03,90'N, 15º46,25'E
c) Ungskär 56º02,39'N, 15º48,17'E - Utlängan 56º02,09'N, 15º47,86'E
d) Utlängan 56º01,50'N, 15º46,94'E - Stenshamn 56º01,65'N, 15º46,82'E
e) Senoren 56º06,50'N, 15º45,93'E - Svenön 56º06,45'N, 15º45,99'E
f) Svenön 56º06,18'N, 15º46,19'E - Ytterön 56º06,00'N, 15º46,41'E
E.ON Sverige ansvarar för utplacering och underhåll av förbudstavlor. 
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29. Skönstavik – Trossö 

Inom ett område av 50 meter på ömse sidor om en undervattenskabel för el mellan Skönstavik 
och Trossö.

Ensmärken som visar kabelns hela sträckning och tavlor som anger ankringsförbudet ska finnas 
på följande platser:

a) Skönstavik
b) V Myrholmen
c) Ö Ramsö
d) Ö Dragsö
e) Borgmästarekajen

Affärsverken ansvarar för utplacering och underhåll av förbudstavlorna.

30. Stumholmssundet

Inom ett område av 10 meter på ömse sidor om den rörledning som är nerlagd i 
Stumholmssundet från den västra kajen till en punkt 25 meter rakt öster ut.

Ledningen ligger ca 21 meter söder om Stumholmsbron.

Läge: 56°09,65'N, 15°35,75'E

31. Gullberna – Verkö 

Inom ett område av 100 meter på ömse sidor om undervattenskablar från Gullberna till Verkö.

Lägen: a) Gullberna 56°11,28'N, 15°37,93'E
b) Ost om Enholmen 56°11,07'N, 15°38,26'E
c) Verkö 56°10,39'N, 15°37,99'E

d) Gullberna 56°11,28'N, 15°37,96'E
e) Ost om Enholmen 56°11,08'N, 15°38,32'E
f) Verkö 56°10,60'N, 15°38,28'E

Affärsverken ansvarar för utplacering och underhåll av förbudstavlorna.

32. Till skydd för en slang i havet utanför fastigheten Hästö 3:37, Karlskrona 
kommun

Område: En punkt 12,5 meter norr om bryggan vid fastigheten Hästö 3:37 och 75 meter ut 
i havet i huvudsak ostlig riktning.

Fastighetsägaren till Hästö 3:37 ansvarar för utplacering och underhåll av 
förbudstavlorna.
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33. Sturkö – Tjurkö

Inom ett område av 20 meter på ömse sidor om en undervattenskabel mellan Sturkö och Tjurkö

Lägen: a) Tjurkö 56°06,57'N, 15°38,06'E
b) Sturkö 56°06,53'N, 15°38,53'E

E.ON Sverige ansvarar för utplacering och underhåll av förbudstavlor. 
 
34. Långören - Torhamns udde 

Inom ett område av 20 meter på ömse sidor om en undervattenskabel mellan Långören-
Torhamns udde

Lägen: a) Torhamn 56°04,81'N, 15°50,33'E
b) Långören 56°03,90'N, 15°49,25'E

E.ON Sverige ansvarar för utplacering och underhåll av förbudstavlor. 

35. Långören – Mellanskär och Stora Kullö – Ungnabben 

Inom ett område av 20 meter på ömse sidor om en undervattenskabel vid Ungskär

Lägen: a) Långören 56°03,65'N, 15°49,06'E
b) Mellanskär 56°03,08'N, 15°48,65'E
c) Stora Kullö 56°02,70'N, 15°48,28'E
d) Ungnabben 56°02,41'N, 15°48,17'E

E.ON Sverige ansvarar för utplacering och underhåll av förbudstavlor. 

36. Käringen – Inlängan 

Inom ett område av 20 meter på ömse sidor om en undervattenskabel mellan Käringen och 
Inlängan

Lägen: a) Käringen 56°01,81'N, 15°46,84'E
b) Inlängan 56°03,14'N, 15°46,38'E

E.ON Sverige ansvarar för utplacering och underhåll av förbudstavlor. 

37. Nabben på Tjurkö – Sanda på Sturkö 

Inom ett område av 20 meter på ömse sidor om en undervattenskabel mellan Nabben på Tjurkö 
och Sanda på Sturkö

Lägen: a) Sanda 56°07,21'N, 15°39,06'E
b) Nabben 56°07,47'N, 15°37,82'E

E.ON Sverige ansvarar för utplacering och underhåll av förbudstavlor.
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38. Långanäs på Möcklö – Tockatorp på Sturkö

Inom ett område av 20 meter på ömse sidor om en undervattenskabel mellan Långanäs på 
Möcklö och Tockatorp på Sturkö

Lägen: a) Långanäs 56°08,47'N, 15°44,94'E
b) Tockatorp 56°07,18'N, 15°40,47'E

E.ON Sverige ansvarar för utplacering och underhåll av förbudstavlor.

39. Utlängan - Utklippan

Inom ett område av 50 meter på ömse sidor om en undervattenskabel som sträcker sig från 
Utlängan till Utklippan.

Lägen: a) Utlängan 56º00,89'N, 15º46,81'E
b) Utklippan 55º57,29'N, 15º42,27'E

Affärsverken ansvarar för utplacering och underhåll av förbudstavlorna.

F Förbud mot vattenskidåkning

I sundet mellan Haglö och fastlandet är det förbjudet att åka vattenskidor under tiden 1 juni–
31augusti inom ett område som begränsas av nedan linjer:

Lägen: a) Från Haglö nv udde 56º10,16'N, 15º30,51'E –
b) Till fastlandet, Skavkulla brygga 56º10,23'N, 15º30,32'E -
c) Från södra udden på Skillingenäs 56º09,99'N, 15º31,70'E -
d) Till Gissavarparnas n ö udde 56º09,72'N, 15º31,55'E -
e) Från Gissavarparnas v udde 56º09,80'N, 15º31,27'E -
f) Till Haglöholm 56º09,80'N, 15º31,22'E.
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G Förbud mot vistelse eller passage

1. Utanför Trossö (SAAB Kockums)

Inom ett vattenområde utanför Trossö (SAAB Kockums) som är begränsat av 
sammanbindningslinjer mellan punkterna nedan gäller förbud mot ankring, dykning och fiske:

Lägen: a) 56°09,58ʹN, 15°34,16ʹE
b) 56°09,59ʹN, 15°34,12ʹE
c) 56°09,38ʹN, 15°34,02ʹE
d) 56°09,30ʹN, 15°34,03ʹE
e) 56°09,27ʹN, 15°34,09ʹE
f) 56°09,30ʹN, 15°34,18ʹE
g) 56°09,20ʹN, 15°34,61ʹE
h) 56°09,11ʹN, 15°34,85ʹE
i) 56°09,25ʹN, 15°34,84ʹE
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Sjöar och andra vattendrag

J Förbud mot trafik med maskindrivet fartyg

I nedan angivna sjöar gäller förbud mot trafik med maskindrivet fartyg under hela året om inte 
annat anges.

Karlskrona kommun ansvarar för utplacering och underhåll av förbudsskyltar om inte annat 
anges.

1. Stora Alljungen

Förbud mot förbränningsmotorer. Högsta tillåtna fart 3 knop.

2. Sillhövden

Sillhövdingens fiskevårdsområde ansvarar för utplacering och underhåll av förbudstavlor.

3.      Färskesjön
4. Stora Havssjön
5. Stora Åsjön
6. Skärsjön
7. Stora Skälen
8. Björkerydssjön

K Fartbestämmelser gällande hela året

I nedan angivna sjöar är det förbjudet att framföra maskindrivet fartyg med högre fart än 5 
knop. 

1. Mörtsjön
2. Hörnen
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RONNEBY KOMMUN
Ronneby kommun ansvarar för utplacering och underhåll av skyltning om inget annat anges.

Kustområdet

A Fartbestämmelser gällande hela året

I nedan angivna farvatten är det förbjudet att framföra maskindrivet fartyg med högre fart än 5 
knop (område 1 och 3) respektive 7 knop (område 2).

1. Ronnebyån och Ronnebyhamn samt farvattnen kring Karön och Steköarna

Områden: Ronnebyån och Ronnebyhamn samt området norr om linjer dragna:

Lägen: a) från fyren Sandviken 56°10,39'N, 15°18,42'E 
b) till Ronnebyhamns västra udde 56°10,43'N, 15°18,00'E
c) till Killingsholmens sydöstra udde 56°09,94'N, 15°17,56'E därifrån 
d) till Karöns sydöstra udde 56°09,82'N, 15°17,28'E samt 
e) från Karöns sydvästra udde 56°09,66'N, 15°16,80'E
f) till Lilla Eköns södra udde 56°09,57'N, 15°16,48'E därifrån
g) till fyren på Y Steköns sydligaste udde 56°09,52'N, 15°16,09'E vidare
h) till Svaneviks sydöstra udde 56°09,91'N, 15°15,40'E.
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2. Sundet mellan fastlandet och Saltärna/Stickelön

Område: Sundet mellan fastlandet och Saltärna/Stickelön

Lägen: a) 56°09,07'N, 15°08,60'E
b) 56°09,00'N, 15°08,60'E
c) 56°08,80'N, 15°08,80'E
d) 56°08,80'N, 15°09,20'E
e) 56°08,80'N, 15°09,36'E
f) 56°08,97'N, 15°10,33'E
g) 56°09,08'N, 15°10,50'E
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3. Nord Spjutsö

Område: I öster begränsat av en linje dragen 

Lägen: a) Från Kajeskärvets södra udde 56°08,94'N, 15°04,18'E
b) Till Spjutsö nordöstra udde 56°08,73'N, 15°04,37'E 

Område: I väster begränsat av en linje dragen

Lägen: a) Från Kajeskärvets södra udde 56°08,94'N, 15°04,18'E
b) Till Spjutsö nordvästra udde 56°08,75'N, 15°04,06'E

Karlshamns fiskevårds- och sportfiskeklubb ansvarar för utplacering och underhåll av 
förbudstavlor.

B Fartbestämmelser gällande del av året

I nedan angivna farvatten är det förbjudet att framföra maskindrivet fartyg tiden 1/5-30/9 med 
högre fart än 5 knop.

1. Edstorpsviken

Område: Edstorpsviken norr om latitudsparallellen genom sydligaste udden på
Köpegårdsudden.

Läge: 56°10,92'N, 15°03,75'E 
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2. Garnanäsviken

Område: Garnanäsviken norr om latituden. 
Läge: 56°09,25'N

3. Ett område väster och norr Kidö

Område och läge:  
Gräns i sydväst: en linje i 270° från Kidö sydudde på 56°10,18'N, 15°24,08E.

Gräns i nordost: en linje i 45° från Kidö nordudde på 56°10,50'N, 15°24,30'E.

4. Järnaviks hamn

Område: Allt vattenområde norr om latitudsparallellen 50 m. syd om försvarets 
betongbrygga.

Läge: ca 56°10,70'N, 15°04,20'E
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C Föreskrifter gällande badplatser tiden 1/5 – 30/9

Förbud mot trafik med maskindrivet fartyg, segelfartyg samt segelbräda gäller inom utmärkt 
område vid nedan angivna badplatser.

1. Järnaviks badplats

Läge: 56°10,47'N, 15°04,67'E 

2. Saxemara södra badplats

Läge: 56°09,46'N, 15°13,81'E 

3. Saxemara norra badplats

Läge: 56°09,64'N, 15°14,02'E 

4. Ekenäs badplats

Läge: 56°10,30'N, 15°16,81'E 

5. Gökalv

Läge: 56°08,62'N, 15°17,33'E 

6. Slättanäs badplats

Läge: 56°10,43'N, 15°23,71'E 

7. Millegarne badplats

Läge: ca 56°08,00'N, 15°19,09'E

8. Kuggeboda badplats

Läge: 56°08,65'N, 15°22,66'E

9. Karö badplats

Läge: 56°09,92'N, 15°17,31'E

10.  Slätthammar badplats

Läge: 56°08,85'N, 15°26,47'E
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E Ankringsförbud, övriga

I nedan angivna vattenområden gäller till skydd för undervattenskabel, rörledning eller liknande 
anordning förbud mot ankring.

1. Vattenområden invid Skallatoft, Karön, Saltärna, Svängstaholmen

Inom ett område av 100 meter på ömse sidor om de undervattenskablar som nedlagts dels 
mellan ön Skallatoft och Karön, ca 56°10,00'N, 15°17,20'E, dels i Saltärna sund mellan 
fastlandet och nordostspetsen av ön Saltärna, ca 56°09,05'N, 15°10,50'E, och dels mellan öarna 
Svängstaholmen och Saltärna ca 56°09,10'N, 15°09,70'E.

2. Sköneviken

Inom ett område av 100 meter på ömse sidor om undervattenskabel som nedlagts i
Sköneviken.

Lägen: a) Västra landfästet 56°09,60'N, 15°11,20'E 
b) Östra landfästet 56°09,65'N, 15°11,40'E

3. Vattenområdet invid Yttre och Inre Stekön

Inom ett område av ca 100 meter på ömse sidor av ledningarna mellan Yttre och Inre Stekön

Läge: a) Yttre Stekön 56°09,95'N, 15°16,19'E
b) Inre Stekön 56°10,00'N, 15°16,16'E

4. Ekenäs – Yttre Stekön – Inre Stekön och Yttre Stekön - Björkeskärvet

Inom ett område av 100 meter på ömse sidor om de undervattenskablar som nedlagts dels 
mellan viken vid Ekenäs västra sida - Yttre Steköns nordöstra udde - viken vid sydöstra
Inre Stekön, dels Yttre Steköns nordvästra udde - Björkeskärvets östra sida.

Lägen: a) 56°10,40'N, 15°16,80'E
b) 56°09,93'N, 15°16,40'E
c) 56°10,08'N, 15°16,30'E
d) 56°09,90'N, 15°16,00'E
e) 56°09,91'N, 15°15,90'E 
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Sjöar och andra vattendrag

J Förbud mot trafik med maskindrivet fartyg

I nedan angivna sjöar gäller förbud mot trafik med maskindrivet fartyg under hela året. Ronneby 
kommun ansvarar för utplacering och underhåll av förbudsskyltar.

1. Skärsjön
2. Listersjön
3. Sännen
4. Härstorpssjön
5. Hallsjön
6. Stora Angsjön

K Fartbestämmelser gällande hela året

I nedan angivna sjöar och vattendrag är det förbjudet att framföra maskindrivet fartyg med 
högre fart än 5 knop.

1. Nässjön
2. Rötlången
3. Bräkneån

Område: Från Bräkneåns mynning till bron vid Björstorp. 
Läge: 56°10,32'N, 15°07,30'E = mynningen.

Mörtströmmens fiskevårdsområde ansvarar för utplacering och underhåll av förbudstavlorna 
gällande Bräkneån.
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KARLSHAMNS KOMMUN
Karlshamns kommun ansvarar för utplacering och underhåll av skyltning om inte annat anges.

Kustområdet

A Fartbestämmelser gällande hela året

I nedan angivna farvatten är det förbjudet att framföra maskindrivet fartyg med högre fart än 5 
knop.

1. Pukaviksbukten

Område: I väster begränsat av strandlinjen samt norr och väster om en linje dragen:

Lägen: a) Från Vadholmens nordspets 56°09,30'N, 14°40,91'E
b) Till nordvästra spetsen av Magleholm 56°09,61'N, 14°41,24'E
c) Till en punkt på fastlandet 56°09,96'N, 14°41,47'E

Förbudsskyltar utplaceras och underhålls dels av Karlshamns kommun och dels av
Sölvesborgs kommun.
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2. Karlshamns hamnområde

Område: Vattenområdet väster om en linje från nordspetsen på Boön (Rönnehallen) till 
Knektaskärs västudde och vidare av en linje från norra delen av Kastellholmen 
och en position på östra piren. Begränsningen gäller även Sternö Vindhamn och 
vattnet väster om Boön samt Mieån.

Lägen: a) Boön (Rönnehall) 56°09,22'N, 14°51,65'E
b) Knektaskär 56°09,48'N, 14°51,81'E
c) Kastellet 56°09,66'N, 14°51,97'E
d) Östra piren 56°09,78'N, 14°51,91'E

3. Väggaviken, Vägga fiskehamn och Solskensviken

Område: Norr om vågbrytaren 

Läge: 56°09,30'N, 14°53,10'E 

4. Svaneviks båthamn

Område: Svaneviken i öster begränsad av vågbrytaren och en linje dragen från dennas 
nock till fastlandsudden nord därom.

Lägen: a) Vågbrytaren 56°09,27'N, 14°53,62'E 
b) Fastlandsudden 56°09,33'N, 14°53,58'E

5. Guöviken

Område: Inre Guöviken norr om en linje dragen i öst-västlig riktning. 

Läge: 56°11,20'N
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6. Matvik

Område: Vid Matvik norr om en linje dragen i ostvästlig riktning genom Horsö och Kalvö 
syduddar till fastlandet på vikens båda sidor.

Lägen: a) 56°09,86'N, 14°59,35'E
b) 56°09,85'N, 14°58,08'E

7. Köpegårdaviken

Område: I inre Köpegårdaviken norr om en linje dragen i öst-västlig riktning över en 
punkt i strandlinjen belägen ungefär 200 meter öster om allmänna badplatsen i 
Köpegårda.

Lägen: a) 56°11,18'N, 15°02,68'E
b) 56°11,17'N, 15°03,03'E 
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B Fartbestämmelser gällande del av året

I nedan angivna farvatten är det förbjudet att framföra maskindrivet fartyg tiden 1/5-30/9 med 
högre fart än 5 knop (område 1, 2, 4-7) respektive 7 knop (område 3). För område 5 gäller 
fartbestämmelsen 15/5 – 31/8.

1. Brunnsviken

Område: Norr om linjen Skorpehåla - Ljungholmens sydöstra strand. 

Lägen: a) Skorpehåla 56°09,36'N, 14°44,30'E
b) Ljungholmen 56°09,30'N, 14°43,90'E 

2. Edstorpsviken

Område: Edstorpsviken norr om latitudsparallellen genom sydligaste udden på
Köpegårdsudden.

Läge: 56°10,92'N, 15°03,75'E 
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3.  Matviksfjärden

Gäller endast skepp, med undantag av skärgårdstrafikens fartyg som utför kollektivtrafik och 
som trafikerar området.

Område: I norr: En linje dragen i ostvästlig riktning genom Horsö och Kalvö syduddar till 
fastlandet på ömse sidor samt stranden från Matvik västvart till Stora Sonaholm.

I väster: Stora Sonaholms östra strand samt en linje från sistnämnda holmes 
sydudde till Nastensö västudde.

I söder: Nastensö norra strand, en linje dragen från öns ostudde till V Bokö 
västudde. V Bokö norra strand, en linje dragen från V Bokö nordostudde till 
Ideholmens västudde samt Ideholmens västra och Ö Bokö norra stränder.

I öster: En linje dragen från Ö Bokö ostudde till fastlandsudden öster om Horsö 
sydudde.

Lägen: Nordgränsen: a) 56°09,86'N, 14°59,35'E
b) 56°09,85'N, 14°58,08'E
c) 56°09,42'N, 14°56,25'E

Västgränsen: d) 56°09,42'N, 14°56,25'E
e) 56°09,14'N, 14°55,95'E

Sydgränsen: f) 56°09,14'N, 14°55,95'E 
g) 56°09,11'N, 14°56,43'E
h) 56°09,26'N, 14°57,00'E
i) 56°09,30'N, 14°57,88'E
j) 56°09,34'N, 14°58,08'E
k) 56°09,29'N, 14°59,03'E

Ostgränsen: l) 56°09,29'N, 14°59,03'E
m) 56°09,86'N, 14°59,35'E 
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4. Bjärnösund

Område: Innanför en linje dragen från en punkt 100 meter nordväst Bjärnösunds vägbrygga 
till Bjärnö nordvästra strand och från Bjärnösunds sydöstra udde till Bjärnö 
nordöstra strand.

Lägen ca: a) 56˚10,90'N, 15˚03,66'E - 56˚10,85'N, 15˚03,63'E 
b) 56˚11,02'N, 15˚03,23'E - 56˚10,94'N, 15˚03,00'E

Enskild person ansvarar för utplacering och underhåll av skyltar.

5. Tärnö

Fartbegränsningen gäller i Tärnö hamn söder om en linje med följande positioner:

Lägen: a) 56°07,45'N, 14°57,57'E 
b) 56°07,48'N, 14°58,75'E

Enskild person ansvarar för utplacering och underhåll av skyltar.
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6. Tärnö skärgård

Område: Fartbegränsningen gäller mellan öarna Kalvholmen, Källareholmen och Styrsö.

Lägen: a) 56°08,33'N, 14°57,95'E
b) 56°08,32'N, 14°58,05'E
c) 56°08,42'N, 14°58,18'E
d) 56°08,49'N, 14°58,12'E
e) 56°08,53'N, 14°58,04'E
f) 56°08,51'N, 14°57,95'E

Enskild person ansvarar för utplacering och underhåll av skyltar.
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7. Hallö

Område: Fartbegränsning gäller runt ön Hallö enligt en linje dragen mellan nedan 
positioner.

Lägen: a) 56°08,51'N, 14°57,93'E
b) 56°08,55'N, 14°57,91'E
c) 56°08,69'N, 14°57,95'E
d) 56°08,75'N, 14°58,03'E
e) 56°08,85'N, 14°57,87'E
f) 56°08,82'N, 14°57,82'E
g) 56°08,87'N, 14°57,59'E
h) 56°08,94'N, 14°57,50'E
i) 56°08,84'N, 14°57,24'E
j) 56°08,76'N, 14°57,21'E
k) 56°08,68'N, 14°57,31'E
l) 56°08,67'N, 14°57,34'E
m) 56°08,63'N, 14°57,40'E
n) 56°08,58'N, 14°57,46'E
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C Föreskrifter gällande badplatser tiden 1/5 – 30/9

Förbud mot trafik med maskindrivet fartyg, segelfartyg samt segelbräda gäller inom utmärkt 
område vid nedan angivna badplatser.

1. Sternö Sandviks badplats

Läge: 56°08,72'N, 14°50,30'E 

2. Kolleviks badplats

Läge: 56°09,60'N, 14°53,82'E

3. Elleholm badplats

Läge: 56°09,48'N, 14°44,37'E

4. Stilleryds badplats

Läge: 56°09,70'N, 14°48,80'E

5. Vägga Havsbad

Läge: 56°09,65'N, 14°52,71'E

6. Nytäppets badplats

Läge: 56°10,05'N, 14°58,73'E

7. Köpegårdas badplats

Läge: 56°11,39'N, 15°02,66'E
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D Ankringsförbud till skydd för militära anordningar

Inom nedan angivna områden gäller förbud mot ankring och icke-militär dykning.

1. Vid inloppet till Järnavik

Inom nedan angivet område vid inloppet till Järnavik råder förbud mot ankring och icke-militär 
dykning.

Lägen: a) Tjärö södra udde 56°09,59'N, 15°03,12'E – 
b) Gyöns nordvästra udde 56°09,64'N, 15°03,61'E – 
c) Gyöns sydvästra udde 56°09,31'N, 15°03,68'E – 
d) Kajeskärvet 56°08,99'N, 15°04,10'E – 
e) Spjutsö 56°08,59'N, 15°04,19E
f) St Borren 56°08,32'N, 15°03,30'E – 
g) grundet Tellakullen 56°08,54'N, 15°02,11'E – 
h) Högaholms östra udde 56°09,67'N, 15°02,13'E – 
i) Tjärö södra udde 56°09,59'N, 15°03,12'E.
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2. Vid inloppet till Karlshamn

Inom nedan angivet område vid inloppet till Karlshamn råder förbud mot ankring och icke-
militär dykning.

Lägen: a) 56°09,48'N, 14°52,52'E -   
b) 56°09,48'N, 14°51,80'E - 
c) 56°09,72'N, 14°51,80'E -  
d) 56°09,80'N, 14°52,25'E - 
e) 56°09,48'N, 14°52,52'E.
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E Ankringsförbud, övriga

Inom nedan angivna vattenområden gäller till skydd för undervattensledning, sjökabel eller 
liknande anordning förbud mot ankring.

1. I Pukaviksbukten inom ett område av 150 m på ömse sidor om en ca 5 600 m 
lång rörledning från Mörrums Bruk.

Rörledningen markeras med utprickning enligt system A med specialmärken, prickar och 
lysprickar med gult kryssformat topptecken på följande lägen:

Lägen:
a) 56°08,03'N, 14°46,04'E
b) 56°08,30'N, 14°47,24'E
c) 56°08,16'N, 14°48,04'E
d) 56°07,45'N, 14°47,49'E
e) 56°07,19'N, 14°48,04'E
f) 56°07,34'N, 14°47,53'E
g) 56°07,14'N, 14°47,57'E

Södra Cell Mörrum ansvarar för underhåll och utplacering av förbudstavlor.

2. Mellan Kastellet och en punkt sydväst om utvandrarmonumentet på fastlandet.

Inom ett område av 100 meter på ömse sidor om en undervattenskabel mellan Kastellet och en 
punkt sydväst om utvandrarmonumentet på fastlandet.

Läge: 56°09,65'N, 14°51,90'E

3. Y Ortholmen – fastlandet

Inom ett område av 100 meter på ömse sidor om undervattenskabeln mellan Y Ortholmen – 
fastlandet.

Lägen: a) Yttre Ortholmen 56°09,12'N, 14°53,30'E 
b) Fastlandet 56°09,15'N, 14°53,50'E

4. Matvik – V Bokö – Hallö – Y Ekö

Inom ett område av 50 meter på ömse sidor om undervattenskablarna med sträckning Matvik – 
V Bokö – Hallö – Y Ekö.

Lägen: a) Matvik 56°09,58'N, 14°57,07'E - V Bokö 56°09,42'N, 14°57,22'E
b) V Bokö 56°09,14'N, 14°57,67'E - Hallö 56°08,81'N, 14°57,81'E’
c) Hallö N 56°08,79'N, 14°57,58'E’
d) Hallö 56°08,56'N, 14°57,74'E - Y Ekö 56°0,96'N, 14°58,51'E
e) Y Ekö 56°07,85'N, 14°58,53'E - Tärnö 56°07,42'N,14°58,61'E

E.ON Sverige ansvarar för utplacering och underhåll av förbudstavlor.
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5. Matvik – Östra Bokö, Östra Bokö – Ekö, Ekö – Joggesö och Joggesö – Tärnö

Inom ett område av 50 meter på ömse sidor om undervattenskabeln mellan Matvik – Östra 
Bokö, Östra Bokö – Ekö, Ekö – Joggesö och Joggesö – Tärnö

Lägen: a) Matvik 56°09,93'N, 14°58,11'E
b) Ö Bokö 56°09,47'N, 14°58,34'E
c) Ö Bokö 56°09,33'N, 14°58,34'E
d) Ekö 56°08,80'N, 14°58,73'E
e) Ekö 56°08,80'N, 14°58,72'E
f) Joggesö 56°08,34'N, 14°58,68'E
g) Joggesö 56°08,34'N, 14°58,68'E
h) Tärnö 56°07,43'N, 14°58,63'E

E.ON Sverige ansvarar för utplacering och underhåll av förbudstavlor.

6. Norra delen av Edstorpaviken

Inom ett område av 50 meter på ömse sidor om undervattenskabeln över norra delen av 
Edstorpaviken.

Lägen: a) Västra 56°11,55'N, 15°02,91'E
b) Östra 56°11,57'N, 15°03,10'E

E.ON Sverige ansvarar för utplacering och underhåll av förbudstavlor. 

7. Bjärnö – Tjärö 

Inom ett område av 100 meter på ömse sidor om undervattenskabeln i sundet mellan Bjärnö och 
Tjärö.

Lägen: a) Bjärnö 56°10,63'N, 15°03,21'E
b) Tjärö 56°10,40'N, 15°02,96'E

E.ON Sverige ansvarar för utplacering och underhåll av förbudstavlor. 

8. Till skydd för undervattenskabel mellan Karlshamn och Polen

Förbudet gäller inom följande områden

1. 20 m på ömse sidor om en linje mellan följande positioner.
a) 56°08,22' N, 14°50,23'E, Stärnö, Ö. Hålavik -
b) 56°08,05' N, 14°50,30' E (= ca 350 m ut från landfästet)

Tavla finns på land.

2. 100 m på ömse sidor om en linje syd om Stärnö mellan följande positioner 

Lägen: a) 56°08,05'N, 14°50,30'E -
b) 56°07,83'N, 14°50,72'E -
c) 56°07,51'N, 14°52,17'E -
d) 56°07,55'N, 14°52,97'E.

En gul prick (med radarreflektor och ljusreflexer) är utlagd ca 100 m syd om kabeln, position ca 
56°07,56'N, 14°51,50'E. 
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3. 200 m på ömse sidor om en linje mellan följande positioner.
a) 56°07,55'N, 14°52,97'E sydost om Laknallarna -
b) 56°04,59'N, 14°58,73'E syd Tärnö -
c) 55°59,01'N, 14°59,98'E - 
d) 55°49,79'N, 15°01,97'E, territorialgränsen.

Kabeln ligger, mellan Laknallarna och Tärnö, inom en sektor som bildas av två tavlor på 
Stärnös sydöstra strand och vardera ens Kölöverkets norra skorsten. Tavlornas position är 
56°08,44'N, 14°51,44'E respektive 56°08,37'N, 14°51,34'E.

Från syd Tärnö till territorialgränsen följer kabeln ungefär fyren Tärnös vitröda sektorgräns i 
bäring 354°, som också är utmärkt med en nedre tavla till fyren.

9. Till skydd för rörledning från Södra Cell Mörrum ut i Pukaviksbukten

Rörledningens läge visas i sjökort. Förbudet gäller 50 m på ömse sidor om en linje mellan 
följande positioner.

Lägen: a) 56°09,05'N, 14°45,83'E –
b) 56°08,06'N, 14°45,98'E –
c) 56°07,77'N, 14°47,54'E –
d) 56°07,17'N, 14°47,95'E –
e) 56°06,76'N, 14°47,83'E.

10. Till skydd för rörledning i Hälleryds skärgård

Ankringsförbud gäller längs med ledningsdragningen i Hälleryds skärgård enligt nedan karta.
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11. Sonaholm – Nastensö 

Inom ett område av 50 meter på ömse sidor om undervattenskabeln mellan Lilla Sonaholm - 
Nastensö

Lägen: a) L Sonaholm 56°09,46'N, 14°56,06'E
b) Nastenö 56°09,14'N, 14°56,14'E

E.ON Sverige ansvarar för utplacering och underhåll av förbudstavlor.

12. Västra Bokö 

Inom ett vattenområde mellan strandlinje och linje som dras mellan följande positioner:

Lägen: 56°09,44'N, 14°57,53'E
56°09,50'N, 14°57,38'E
56°09,45'N, 14°57,25'E
56°09,42'N, 14°57,13'E
56°09,35'N, 14°57,03'E
56°09,32'N, 14°57,00'E
56°09,24'N, 14°57,00'E

Västra Bokös Samfällighetsförening ansvarar för utplacering och underhåll av 
förbudstavlor.
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G Förbud mot vistelse eller passage

Förbud för obehörig trafik gäller i de vattenområden som framgår nedan. 

1. Kölöhamnen

Vattenområdet vid Kölöhamnen inom ett område utanför hamnanläggningen som begränsas av 
en linje som löper mellan följande positioner:

Lägen: a) 56°09,29'N, 14°49,76'E
b) 56°09,29'N, 14°49,69'E
c) 56°09,23'N, 14°49,51'E
d) 56°09,17'N, 14°49,47'E
e) 56°09,17'N, 14°49,49'E

E.ON Värmekraft Sverige AB ansvarar för skyltningen.
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2. Stilleryd och Oxhaga

Vattenområden vid hamnomnrådena Stilleryd och Oxhaga inom den avgränsning som utgörs av 
en rät linje mellan följande koordinater.

Lägen: a) 56°09,63'N, 14°48,97'E
b) 56°09,21'N, 14°48,93'E
c) 56°09,21'N, 14°49,31'E
d) 56°09,36'N, 14°49,79'E
e) 56°09,39'N, 14°49,77'E

Karlshamns hamn AB ansvarar för skyltningen.
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3. Sutudden

Vattenområdet vid hamnområdet Sutudden inom den avgränsning som utgörs av en rät linje 
mellan följande koordinater.

Lägen: a) 56°09,60'N, 14°51,51'E
b) 56°09,60'N, 14°51,56'E
c) 56°09,48'N, 14°51,75'E
d) 56°09,30'N, 14°51,49'E
e) 56°09,33'N, 14°51,41'E
f) 56°09,34'N, 14°51,42'E

Karlshamns hamn AB ansvarar för skyltningen.



51

4. Elleholm

Vattenområdet vid hamnområdet Elleholm inom den avgränsning som utgörs av en rak linje 
mellan följande koordinater:

Lägen: a) 56°09,35'N, 14°43,64'E
b) 56°09,34'N, 14°43,71'E
c) 56°09,42'N, 14°43,72'E
d) 56°09,43'N, 14°43,64'E

Schweden Splitt AB ansvarar för skyltningen.

H Särskilda upplysningar

Enligt länsstyrelsens beslut den 5 april 1976 (FS 1976:16) och den 4 oktober 1976
(FS 1976:28) gäller särskilda bestämmelser om båttrafiken inom naturreservaten Tjärö
och Eriksberg samt inom naturvårdsområdet Eriksberg. Kungörelser finns tillgängliga hos
länsstyrelsen och Polismyndigheten.

I Förbud mot brytande av isränna

Förbud mot isbrytning gäller i den allmänna farleden genom Matviksfjärden, sydost Karlshamn 
mellan longituderna 14°57,50'E och 14°58,10'E. Östra gränsen för förbudet utgörs av en tänkt 
sydlig linje över farleden från den kabelskylt som i Matvik markerar landfästet för kabel mellan 
Matvik och Ö. Bokö. Förbudet gäller under tiden 20 december – 31 mars under förutsättning att 
isläggning sker som kan bli varaktig och då isen är bärig mellan fastlandet och öarna syd därom. 
I tveksamma fall ska Karlshamns lotsstation kontaktas i god tid för besked.
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Sjöar och andra vattendrag

J Förbud mot trafik med maskindrivet fartyg

I nedan angiven sjö gäller förbud mot trafik med maskindrivet fartyg under hela året. 

Långasjön

K FARTBESTÄMMELSER GÄLLANDE HELA ÅRET

I nedan angivna sjöar och andra vattendrag är det förbjudet att framföra maskindrivet fartyg 
med högre fart än 5 knop.

1. Norra Öllesjön
2. Södra Öllesjön
3. Nedre Mörrumsån

Område: Söder om vägbron vid E22 till åns mynning vid latitud 56°09,30'N. Dock får 
farten inom området öster om ön, som är belägen mellan broarna i Elleholm inte 
överstiga 3 knop.
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SÖLVESBORGS KOMMUN
Sölvesborgs kommun ansvarar för utplacering och underhåll av skyltning om inte annat anges.

Kustområdet

A Fartbestämmelser gällande hela året

I nedan angivna farvatten är det förbjudet att framföra maskindrivet fartyg med högre fart än
5 knop.

1. Hällevik

Område: Hälleviksviken norr om en linje dragen i ost–västlig riktning från södra 
pirarmens landfäste mot udden på Kråknabbslandet.

Lägen: a) Södra pirarmen 56°00,52'N, 14°41,75'E
b) Kråknabbslandets udde 56°00,52'N, 14°42,92'E
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2. Inre delen av Pukaviksbukten

Område: Från Alholmens ostliga udde till Vadholmens sydliga udde. Vidare från 
Vadholmens norra udde till Magleholms nordvästra spets och därifrån till en 
punkt på fastlandet.

Lägen: a) Från Alleholmens ostliga udde 56°09,08'N, 14°40,62'E
b) Till Vadholmens sydliga udde 56°09,18'N, 14°40,87'E
c) Från Vadholmens norra udde 56°09,31'N, 14°40,91'E
d) Till Magleholms nordvästra spets 56°09,61'N, 14°41,24'E
e) Fastlandet 56°09,96'N, 14°41,47'E

Förbudsskyltar utplaceras och underhålls dels av Karlshamns kommun och dels av Sölvesborgs 
kommun.
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3. Sölvesborgsviken

Område: Sölvesborgsviken i det vattenområde som finns innanför en tänkt linje mellan 
nedan positioner:

Lägen: a) 56°01,69'N, 14°34,52'E
b) 56°01,40'N, 14°34,98'E. 
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B Fartbestämmelser gällande del av året

I nedan angivna farvatten är det förbjudet att framföra maskindrivet fartyg tiden 1/5–30/9 med 
högre fart än 5 knop.

1. Valjeviken

Område: Norra och östra delen av Valjeviken innanför en linje dragen mellan följande 
punkter.

Lägen: a) 56°02,31'N, 14°33,16'E 
b) 56°02,63'N, 14°33,20'E 
c) 56°03,09'N, 14°32,90'E
d) 56°03,35'N, 14°32,10'E (Bromölla kommun)
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2. Tredensborgshalvön

Område: Vattenområdet vid Bräknelyckan samt mellan och innanför Månsaholmen, 
Hylleskärv, Ö Tredenborgsholmen och upp till ytterhamnsområdet. Området 
begränsas i väster, söder och öster av linjer dragna mellan följande punkter.

a) västudden av Tredenborgshalvön mellan Bräknelyckan och Hermans Heja 
b) Månsaholmens nordvästra udde
c) Månsaholmens sydvästra udde 
d) skäret söder om Månsaholmen
e) södra udden på det sydligaste av Sandskären
f) norra udden på Hylleskärv
g) en punkt i vattnet cirka 120 meter sydost om Tredenborgsholmen
h) Ö Tredenborgsholmens södra udde
i) Ö Tredenborgsholmens östra udde
j) sydostligaste delen av ytterhamnsområdet

Lägen: a) 56°02,15'N, 14°33,21'E 
b) 56°01,96'N, 14°32,88'E 
c) 56°01,70'N, 14°32,85'E 
d) 56°01,60'N, 14°33,00'E 
e) 56°01,38'N, 14°33,23'E 
f) 56°01,36'N, 14°33,75'E 
g) 56°01,40'N, 14°34,13'E
h) 56°01,55'N, 14°34,28'E
i) 56°01,60'N, 14°34,30'E
j) 56°01,69'N, 14°34,53'E
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3. Norjesund

Område: Ett område utanför badstranden vid Norje och Norjeboke, jämväl omfattande 
Norjesund uppströms ca 700 meter till bron i Norje, i nordost och nord begränsad 
av följande linjer.

Lägen: a) 56°07,51'N, 14°40,68'E
b) 56°07,55'N, 14°40,84'E
c) 56°07,30'N, 14°41,63'E 

4. Västra Torsö

Område: Ett område i norra V Torsöviken, utanför badstranden vid Västra Torsö, som 
begränsas av följande linjer.

Lägen: a) 56°00,10'N, 14°37,20'E
b) 56°00,15'N, 14°38,41'E
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5. Hörviken

Område: Ett område mellan Krokås hamn och Hörvik som begränsas av följande linje.

Lägen: a) 56°02,98'N, 14°45,51'E
b) 56°02,62'N, 14°45,70'E
c) 56°02,58'N, 14°46,10'E

6. Sandviken

Område: Ett område mellan följande linjer i norra Sandviken.

Lägen: a) 56°01,01'N, 14°35,43'E
b) 56°00,83'N, 14°36,55'E
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C Föreskrifter gällande badplatser tiden 1/5 – 30/9

Förbud mot trafik med maskindrivet fartyg, segelfartyg samt segelbräda gäller inom utmärkt 
område vid nedan angivna badplatser.

1. Tredenborgsbadet

Område: Badområdet på ömse sidor om Tredenborgsnabben, inom ett område som i öster, 
söder och väster begränsas av linjer dragna mellan följande punkter

Lägen: a) en punkt på stranden rakt väster om Falkaholmens norra udde 
b) en punkt i vattnet cirka 100 meter ost om punkt a 
c) en punkt i vattnet cirka 120 meter sydost om Tredenborgsholmen 
d) Tredenborgsholmens norra udde
e) Hylleskärs norra udde
f) norra udden på det mellersta av Sandskären
g) en punkt vid stranden, norr om nyssnämnda skär. 

Punkterna b) och c) markeras med bojar.

Lägen: a) 56°01,80'N, 14°34,02'E 
b) 56°01,80'N, 14°34,13'E 
c) 56°01,58'N, 14°34,15'E 
d) 56°01,51'N, 14°33,96'E 
e) 56°01,36'N, 14°33,75'E 
f) 56°01,55'N, 14°33,35'E 
g) 56°01,76'N, 14°33,30'E
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2. Sandviken

Område:  Nordost om en linje dragen mellan följande punkter.

Lägen: a) 56°01,18'N, 14°35,73'E
b) 56°00,98'N, 14°36,56'E

3. Norje havsbad

Lägen: a) 56°07,66'N, 14°40,50'E 
b) 56°07,65'N, 14°40,57'E 
c) 56°07,60'N, 14°40,77'E 
d) 56°07,51'N, 14°40,67'E

Punkterna b) och c) markeras med bojar. 
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4. Hälleviks badstrand 

Inom linjer mellan stranden vid Hanöhus restaurangbyggnads östra gavel och en punkt

Lägen: a) 56°00,65'N, 14°42,50'E
b) 56°00,56'N, 14°42,85'E
c) och till en punkt där en tänkt förlängning av Hälleviksbadets staket i öster 
träffar stranden.

5. Hörvikens badplats

Lägen: a) 56°02,60'N, 14°45,65'E 
b) 56°02,62'N, 14°45,69'E 
c) 56°02,56'N, 14°45,82'E 
d) 56°02,54'N, 14°45,80'E

Punkterna b) och c) markeras med bojar. 
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E Ankringsförbud, övriga

I nedan angivna vattenområden gäller till skydd för undervattensledning, sjökabel eller liknande 
anordning förbud mot ankring. 

1. Inom ett område om 100 meter på ömse sidor om de rörledningar, som är 
nedlagda inom den i Blekinge län belägna delen av Saxaviken. Dessutom inom 
ett område om 50 meter på ömse sidor om rörledning och undervattenskabel, som 
nedlagts i Sölvesborgsviken enligt nedanstående sträckning.

Saxaviken
Landfästet på västra stranden; 56°02,62'N, 14°32,00'E (600 meter Ö Edenryd).

Två triangulära, vita tavlor, försedda med röd bård, vars enslinje utvisar ledningens sträckning 
över viken. Under den nedre enstavlan en förbudstavla för förbud mot ankring.

Landfästet på östra stranden; 56°02,56'N, 14°33,38'E

Två triangulära, vita tavlor, försedda med bård vars enslinje utvisar ledningens sträckning. 
Under den nedre tavlan en förbudstavla i likhet med tavlan på västra stranden.

Sölvesborgsviken
Ledningarna och kabeln utmärks i likhet med ledningen i Saxaviken. 

Rörledning vid Sölvesborgs reningsverk. 
Landfäste 56°02,65'N, 14°34,81'E.
Ledningens sträckning ca 100 meter ostvart.

Rörledning söder om Ljunganabben. 
Landfäste 56°02,31'N, 14°35,95'E. 
Ledningens sträckning ca 300 m västvart.

Undervattenskabel tvärs viken norr om Kaninholmen. 
Östra landfästet 56°03,02'N, 14°36,20'E. 
Västra landfästet 56°03,14'N, 14°35,50'E.

Enstavlor och text ska vara väl synliga från farleden. 

2. Inom ett avstånd av 100 meter på ömse sidor om en ca 300 meter lång rörledning 
utlagd i sydostlig riktning (145°) från stranden nordost om Nogersunds hamn.

Vid rörledningens landfäste (med läget 56°00,25'N, 14°44,28'E) ska sättas upp en förbudstavla 
för förbud mot ankring samt två triangulära, vita tavlor försedda med röd bård, vars enslinje 
utvisar ledningens sträckning i vattnet.

3. Hanö – Nogersund 

Inom ett område av 50 meter på ömse sidor om undervattenskabeln mellan Hanö och 
Nogersund.

Lägen: a) Nogersund 56°00,31'N, 14°44,37'E
b) Hanö 56°00,65'N, 14°50,14'E

E.ON Sverige ansvarar för utplacering och underhåll av förbudstavlor.
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Sjöar och andra vattendrag

J Förbud mot trafik med maskindrivet fartyg

I nedan angiven sjö gäller förbud mot trafik med maskindrivet fartyg under hela året. 
Sölvesborgs kommun ansvarar för utplacering och underhåll av förbudstavlor. 

Siesjö
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OLOFSTRÖMS KOMMUN

Olofströms kommun ansvarar för utplacering och underhåll av skyltning om inget annat anges.

Sjöar

J Förbud mot trafik med maskindrivet fartyg

Förbud mot trafik med maskindrivet fartyg gäller hela året i sjön Halen söder om en linje dragen 
från en punkt 100 meter norr om Strandplanen till udden Ahlstedts näs.

K Fartbestämmelser gällande hela året

I nedan angivna sjöar är det förbjudet att framföra fartyg med högre fart än 5 knop.

1. Orlunden

Orlundens fiskevårdsförening ansvarar för utplacering och underhåll av förbudstavlor

2. Slagesnässjön

3. Raslången

Olofströms kommun ansvarar för utplacering och underhåll av förbudstavlor beträffande den del 
av sjön som ligger inom Olofströms kommun.

L Fartbestämmelser gällande del av året

I nedan angivna delar av sjön Halen är det förbjudet att framföra maskindrivet fartyg under 
tiden 1/5–30/9 med högre fart än 5 knop.

Område 1: Öster om Hallasundet
Område 2: Norr om en linje dragen från Sibbakärrs södra udde - Stora Norröns nordligaste 

udde – Feröns norra udde – till en punkt på fastlandet i Åkerhagaviken rakt väster 
ut.

M Föreskrifter gällande badplats tiden 1/5 – 30/9

Förbud mot trafik med maskindrivet fartyg, segelfartyg samt segelbräda gäller inom utmärkt 
område vid sjön Halens allmänna badplats.

Området begränsas i norr av Kärleksstigens anslutning till Strandvägen och i söder av 
bergsudden.
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