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 Utkom från trycket 

Kungörelse den 3 maj 1993 

med föreskrifter om ändring av fartbegränsnings-

område inom Karlstads hamn, Karlstads kommun; 
 

utfärdad den 27 april 1993. 

 

Länsstyrelsen i Värmlands län kungör med stöd av 2 kap 2 § 

sjötrafikförordningen att en högsta fart av 5 knop skall gälla inom ett 

vattenområde som i norr begränsas av en linje dragen tvärs över 

Klarälven genom Borgmästarholmens nordspets, samt i öster och 

söder av linjer dragna genom Klarälvens östra älvgrenars utlopp i 

Hammarösjön, Oljehamnens södra lossningspir, lysbojen Röskärs-

grund Norra - Röskärs nordspets - Tuvans sydöstra udde. 

Den som vill överklaga Länsstyrelsens beslut skall skriva till 

Regeringen, Kommunikationsdepartementet. Skrivelsen skall dock 

skickas eller lämnas till Länsstyrelsen i Värmlands län, 651 86 

Karlstad, senast den 27 maj 1993. 

Beslutet hålls tillgängligt hos Länsstyrelsen under tiden t o m den 6 

maj 1993. 

____________ 

 

Denna kungörelse träder i tillämpning då Länsstyrelsens beslut 

vunnit laga kraft och föreskriften tillkännagivits genom uppsättandet 

av tavlor i enlighet med bilaga till detta beslut (se omstående sida). 

 

INGEMAR ELIASSON 

 

       Ulla-Britta Nilsson 

 

 

 

 

 

 



17 FS 1993:12 

2 

Tavla för utmärkning av fartbegränsning inom område för 

sjötrafik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tavlan skall utföras i 2 mm aluminiumplåt med bakåtvikt kant och 

i någon av följande storlekar. 

1 020 x 1 020 mm 

1 530 x 1 530 mm (normalstorlek) 

2 040 x 2 040 mm 

Tavlans färger enligt TSV färglikare FVT 0.0.4 

 

 vit färg nr 1 röd färg nr 7 

 

Baksida grå färg nr 3. 

Siffror i svart färg skall utföras enligt TSV text 170/124  1.1.0.3.5 

siffror. 

Sifferstorleken anpassas linjärt till tavlans storlek. 

Bårdens bredd skall vara 1/10 av tavlans höjd. 

Reflekterande ytbeläggning skall vara av slagtåligt och väder-

beständigt material med en reflektionsförmåga på minimum: 

rött 1,2 MCD/lux, vitt 7 MCD/lux 

Tavlan skall monteras med minst 1 000 mm horisontellt avstånd 

mellan fästpunkterna. 
   

 
     Länsstyrelsens tryckeri, Karlstad 1993 


