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I  FARTBEGRÄNSNING 
 
I följande vattenområden är det förbjudet att framföra skepp eller 
båtar med högre fart än vad som anges i varje särskilt fall. 
 
 
ENKÖPINGS KOMMUN  
 
1 .  Alstasjön  
 
7 knop  i hela sjön.  
Skylthållare: Enköpings kommun.  
 
 
2 .  Enköpingsån   
 
7 knop   inom ett område i Enköpingsån från mynningen vid Haga 
brygga till Enköpings hamn. 
Skylthållare: Enköpings kommun. 
Sjökort: 113. 
 
 
3.  Enköpings hamn   
 
5 knop  inom hamnområdet.  
Skylthållare: Enköpings kommun. 
Sjökort: 113. 
 
 
Mälaren 
 
4. Arnösundet   (delen inom Uppsala län) 
 
7 knop   inom ett område i sundet norr om en rät linje mellan 
punkterna A (5929,62' N, 1708,60' O) och B (5929,65' N, 
1709,88' O) samt söder om en rät linje mellan punkterna C 
(5930,27' N, 1709,63' O) och D (5930,13' N, 1708,58' O), 
Strängnäs och Enköpings kommuner.  
Skylthållare: Enköpings kommun. 
Sjökort: 111 och 113. 
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5. Ekolsundsviken 
 
4 knop   vid passage av järnvägsbron i Ekolsund.  
Läge: 5937,22' N, 1722,98' O. 
Skylthållare: Enköpings kommun. 
Sjökort: 112. 
 
 
6 .  Grönsösund   
 
7 knop   inom ett område mellan Grönsön och Arnön i söder  
begränsat av en linje från den östra udden på skäret Kråkan  
tvärsöver farleden till Grönsön och i norr av en linje från  
Utöhus på Arnön tvärsöver farleden till udden cirka 600 meter 
nordväst om Grönsö slott. 
Läge:5927,97' N, 1714,78' O. 
Skylthållare: Grönsö Säteri AB. 
Sjökort:  111. 
 
 
7 .  Hjulstafjärden 
 
7 knop   inom ett område av 150 meter på vardera sidan om 
landsvägsbron. Österifrån kommande fartyg skall passera genom 
brons norra genomfartsöppning och västerifrån kommande fartyg 
skall passera genom brons södra genomfartsöppning.  Fartyg som 
erfordrar broöppning skall i god tid före ankomsten till bron avge  
två korta och en lång ljudsignal (..-). Passage sker med iakttagande 
av de från bron givna trafiksignalerna. 
Läge:  5931,97' N, 1700,59,79' O. 
Skylthållare: Enköpings kommun. 
Sjökort:  113. 
 
 
8 .  Örsundaån  
 
7 knop   inom ett område från mynningen i Alstasjön till åns utlopp 
i Lårstaviken söder om Husby gård. 
Skylthållare: Enköpings kommun. 
Sjökort:  112. 
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HÅBO KOMMUN 
 
Mälaren 
 
9 .  Ekolsundsviken  
 
4 knop  vid passage av järnvägsbron vid Ekolsund.  
Läge:  5937,22' N, 1722,98' O. 
Skylthållare: Håbo kommun. 
Sjökort:  112. 
 
 
 
KNIVSTA KOMMUN 
 
10. Ramsen 
 
7 knop   i hela sjön – med undantag för Pålsundet mellan sjöarna 
Ramsen och Trehörningen.  
Skylthållare: Knivsta kommun. 
 
 
11. Valloxen 
 
7 knop  i hela sjön.  
Skylthållare: Knivsta kommun.  
 
 
TIERPS KOMMUN 
 
12 .  Ängskärssundet  
 
5 knop   inom södra delen av Ängskärssundet. 
Läge:  6029,76' N, 1803,67' O. 
Skytlhållare: Ängskärs-Skatens fiskehamnsförening. 
Sjökort: 535. 
 
13 .  Alskär - Kalkugnsholmen  
 
5 knop   i farvattnet mellan Alskär och Kalkugnsholmen. 
Läge:  I norr 6032,63' N, 1743,43' 0 och i söder 6032,21' 
N,1743,58' O. 
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Skylthållare: Hästskärs vägförening. 
Sjökort:  534. 
 
 
UPPSALA KOMMUN 
 
14.  Funbosjön  
 
7 knop  i Funbosjön med Enbyleviken och Frötunaviken. 
Skylthållare: Göran Atmer 
 
15 .  Fyrisån  
 
a)   7 knop   för farkoster upp till 10 meters längd inom ett område 
från en punkt 100 meter söder om Ultunabron till en punkt 100 
meter norr om Flottsundsbron. 
Skylthållare: Uppsala kommun. 
Sjökort:  112. 
 
b)  3,5 knop   för farkoster över 10 meters längd inom ett område  
från Uppsala hamnområde till åns utlopp vid Flottsund samt för 
farkoster upp till 10 meters längd inom ett område från 
hamnområdet intill 100 meter söder om Ultunabron och på delen 
100 meter norr om Flottsundsbron till åns mynning. 
Skylthållare: Uppsala kommun 
Sjökort:  112. 
 
 
16 .  Björklinge-Långsjön  
 
7 knop   i hela sjön.  
Skylthållare: Uppsala kommun 
 
 
Mälaren 
 
17 .  Lårstaviken  
 
5 knop   inom ett ca 100 meter brett och ca 200 meter långt 
område vid Wiks folkhögskolas badplats.  
Läge:  5944,27' N, 1727,68' O.  
Skylthållare: Wiks folkhögskola 
Sjökort:  112. 
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18 .  Skarholmsviken  
 
5 knop   inom ett område som i söder begränsas av en linje dragen 
från sydspetsen av Skarholmen till sydspetsen på fastlandet och i 
norr av bron över viken.  
Läge:  5946,97' N, 1737,58' O. 
Skylthållare: Uppsala Segelsällskap. 
Sjökort: 112. 
 
 
19 .  Vårdsätraviken  
 
7 knop  inom ett område norr om en tänkt linje dragen mellan den 
yttersta udden vid Bodarna och udden på Ekolsnäs på motsatta si-
dan av viken. 
Läge:  5947,47' N, 1736,78' O. 
Skylthållare: Bodarnas villaägareförening, Vårdsätra 
villaägareförening samt Granebergs fiskevårdsförening. 
Sjökort:  112. 
 
 
20. Näsviken 
 
5 knop  i hela Näsviken, begränsat av en tänkt rät linje mellan udden 
på Bodarna gård (Läge:  59°46,10´N, 17°36,55´O) och Ytternäs udde 
(Läge: 59°46,95´N,17°36,50´O) på motsatta sidan av viken. 
Skylthållare: Bodarnas villaägareförening. 
 
21. Trehörningen  
 
a)  5 knop  i Pålsundet mellan sjöarna.  
 
b)  7  knop  i hela sjön - med undantag för Pålsundet mellan 
Trehörningen och Ramsen. 
Skylthållare: Uppsala kommun. 
 
 
 
ÄLVKARLEBY KOMMUN  
 
22 .  Bodaån  
 
5 knop   inom ett område från Rotskärs sydspets till Myrholmens 



   
 
  7 
  

 

nordspets i Dalälven. 
Skylthållare: Skutskärs motorbåtsklubb. 
Sjökort: 534. 
 
 
23 .  Dalälven  
 
a)  7 knop   inom ett område från Karl XIII:s bro i söder till den 
plats ca 500 meter norr om Sandörens nordligaste udde där en 
elkabel korsar älven. 
 
b)  7 knop   inom ett område i söder begränsat av latitudsparallel- 
len 6037,06' N (genom pumpstationen vid Tallmon) och i norr av 
en linje Älgudden (6038,46' N, 1728,18' O)  -  Kläckgrunds norra 
udde (6038,68' N, 1727,23' O) - Häcksörens norra udde  
(6038,9' N, 1726,23' O. 
Skylthållare: Älvkarleby kommun. 
Sjökort:  534.  
 
 
24. Långsand 
  
5 knop   i sjötrafikleden till och från småbåtshamnen i Långsand 
och i själva hamnområdet. Fartbegränsningen gäller i öster till och 
från en punkt där sjötrafikleden skär longitudparallellen 17º33,7' E 
och i väster till och med småbåtshamnen. 
Skylthållare: Långsands Samfällighetsförening  
Sjökort: 534 
 
 
 
ÖSTHAMMARS KOMMUN 
 
 
25 .  Farleden Öregrund - Gräsö   
 
7 knop  för fartyg över 10 meters längd inom ett område i farleden, 
begränsat i norr av en linje mellan udden i position 6021,06' N,  
1826,8' O och det västra av de 2 fasta röda ensljusen i position 
6020,49' N, 1826,68' O samt i söder av en linje vid den södra 
telegrafkabeln mellan fastlandet och Domarskäret. 
Skylthållare: Östhammars kommun. 
Sjökort:  535 och 536. 
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26 .  Forsmarksåns sjösystem 
 
5 knop   i  Norra och Södra Åsjön samt Bruksdammen i 
Forsmarksåns sjösystem. 
Skylthållare: Östhammars kommun 
 
 
27 .  Gimo damm  
 
7 knop   inom ett område som utgörs av Hammarviken med an-
gränsande vattenområden innanför en linje, dragen mellan norra 
gaveln på det yttersta huset på Uddnäs och runstenen på Bengtsudd 
(Tempeludden).  
Skylthållare: Östhammars kommun. 
 
 
28 .  Hamnområdet i Östhammar  
 
5 knop   inom ett område som begränsas av en linje i höjd med 
Källörsgrundet och Krutuddens sydspets. (Se även 60.) 
Läge:  6015,46' N, 1822,87' O och 6015,66' N, 1823,17' O. 
Skylthållare: Östhammars kommun. 
Sjökort:  536. 
 
 
29 .  Länsösundet  
 
5 knop   inom ett område mellan Frebbenholmens norra udde och 
Bastuörens södra udde. 
Läge: Inom ett område som i sydost gränsar till linjen mellan 
6013,31'N, 1826,87' O och 6013',46 N, 1827,17' O och i  
nordväst gränsar till linjen mellan 6014,46' N, 1725,37' O och 
6014,56' N, 1825,57' O. 
Skylthållare: Länsö fritidshusägarförening och Länsö norra 
intresseförening. 

Sjökort:  536. 
 
 
30 .  Sandikafjärden  
 
7 knop   inom ett område norr om bron till Fagerön. 
Läge:  Norr om en linje 6013,06' N, 1824,97' O.  
Skylthållare: Kavarö byalag. 
Sjökort:  536.  
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31. Sunnanöfjärden  
 
7 knop   innanför en linje mellan Furuskärs och Dotterskärs öst- 
ligaste uddar. 
Läge:  Furuskärs östligaste udde 6019,01' N, 1828,47' O. 
Skylthållare: Östhammars kommun. 
Sjökort: 536. 
 
 
32. Ulfsnäs gård - Brännskärsverkarna  
 
7 knop  inom ett område mellan Ulfsnäs gård och Brännskärs- 
verkarna som i norr begränsas av en linje 6019,16' N, 1826,32' O 
och i söder av en linje 6017,96' N, 1829,97' O. 
Skylthållare: Kavarö byalag. 
Sjökort:  536. 
 
 
 
II FÖRBUD MOT VATTENSKIDÅKNING 
 
I följande vattenområden är vattenskidåkning förbjuden under tid 
som anges i varje särskilt fall .  
 
 
 
 

ENKÖPINGS KOMMUN 
 
33 .  Alstasjön  
 
Förbud gäller 1 maj - 30 september vid Alstabadet  utmed en 
ca 130 meter lång strandsträcka och ca 100 meter ut i vattnet. 
Förbudsområdet utmärks med gula bojar.  
Skylthållare: Enköpings kommun 
 
 
Mälaren 
 
34. Ekolsundsviken ,  norra delen  
 
Förbud gäller 1 maj - 30 september vid Nyladabadet  utmed en  
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ca 95 meter lång strandsträcka och ca 100 meter ut i vattnet.  
Förbudsområdet utmärks med gula bojar.  
Läge:  5938,55' N, 1723,52' O. 
Skylthållare: Enköpings kommun. 
Sjökort:  112. 
 
 
35 .  Ekolsundsviken  
 
Förbud gäller 1 maj - 30 september vid Fånöbadet  utmed en 
ca 110 meter lång strandsträcka och ca 100 meter ut i vattnet. 
Förbudsområdet utmärks med gula bojar.  
Läge: 5934,78 N, 1722,51 O. 
Skylthållare: Enköpings kommun. 
Sjökort:  112. 
 
 
36.  Husby holme   
 
Förbud gäller 1maj - 30 september vid Koffsanbadet  utmed en  
ca 60 meter lång strandsträcka och ca 100 meter ut i vattnet.  
Förbudsområdet utmärks med gula bojar. 
Läge: 5932.30 N, 177,99' O. 
Skylthållare: Enköpings kommun 
Sjökort: 111 och 113. 
 
 
37. Bälsundaviken 
 
Förbud gäller 1 maj - 30 september vid Kullabadet  utmed en  
ca 50 meter lång strandsträcka och ca 100 meter ut i vattnet.  
Förbudsområdet utmärks med gula bojar. 
Skylthållare: Enköpings kommun.  
Sjökort:  112. 
 
 
38 .  Svinnegarnsviken  
 
a)  Förbud gäller 1 maj - 30 september  vid Bredsandsbadet   
utmed en ca 400 meter lång strandsträcka och ca 100 meter ut i 
vattnet.  Förbudsområdet utmärks med gula bojar. 
Läge:  5935,27' N, 173,89' O. 
Skylthållare: Enköpings kommun. 
Sjökort:  113. 
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b)  Förbud gäller 1maj - 30 september  vid Strandbadet  
utmed en ca 80 meter lång strandsträcka och ca 100 meter ut i 
vattnet.  Förbudsområdet utmärks med gula bojar.  
Läge:  5934,77' N, 170,94' O 
Skylthållare: Enköpings kommun. 
Sjökort:  113. 
 
 
39 .  Torsviviken  
 
Förbud gäller 1 maj - 30 september vid Önbadet  utmed en ca 80 
meter lång strandsträcka och ca 100 meter ut i vattnet.  
Förbudsområdet utmärks med gula bojar.  
Läge:  5929,03' N, 1722,23' O 
Skylthållare: Enköpings kommun 
Sjökort:  111. 
 
 
 
III FÖRBUD MOT TRAFIK MED MASKINDRIVEN FARKOST 
gällande hela året 
 
I nedan angivet vattenområde är det förbjudet att framföra 
maskindriven farkost. 
 
 
 
ENKÖPINGS KOMMUN 
 
Mälaren 
 
40 .  Sundet mellan Västra Märsön och Stora Kalvholmen 
(Korshålet) .  
Förbudsområdet utmärks med gula bojar. 
Läge:  5931,47' N, 1659,48' O.  
Skylthållare: Västra Märsöns tomtägarförening.  
Sjökort: 113. 
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IV  FÖRBUD MOT TRAFIK MED MASKINDRIVEN FARKOST 
gällande del av året 
 
I följande vattenområden är det förbjudet att framföra 
maskindriven farkost under den tid som anges i varje särskilt fall. 
 
 
ENKÖPINGS KOMMUN 
 
41 .  Alstasjön 
 
Förbud gäller 1 maj - 30 september vid Alstabadet  utmed en  
ca 130 meter lång strandsträcka och ca 100 meter ut i vattnet.  
Förbudsområdet utmärks med gula bojar. 
Skylthållare: Enköpings kommun. 
 
 
Mälaren 
 
42 .  Ekolsundsviken, norra delen  
 
Förbud gäller 1 maj - 30 september vid Nyladabadet  utmed en  
ca 95 meter lång strandsträcka och ca 100 meter ut i vattnet.  
Förbudsområdet utmärks med gula bojar. 
Läge: 5938,55' N, 1723,52' O. 
Skylthållare: Enköpings kommun. 
Sjökort:  112. 
 
 
43 .  Ekolsundsviken 
 
Förbud gäller 1 maj - 30 september vid Fånöbadet  utmed en  
ca 110 meter lång strandsträcka och ca 100 meter ut i vattnet.  
Förbudsområdet utmärks med gula bojar. 
Läge: 5934,78' N, 1722,51' O. 
Skylthållare: Enköpings kommun. 
Sjökort:  112. 
 
 
44 .  Husby holme   
 
Förbud gäller 1 maj - 30 september vid Koffsanbadet  utmed en  
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ca 60 meter lång strandsträcka och ca 100 meter ut i vattnet.  
Förbudsområdet utmärks med gula bojar. 
Läge: 5932.30' N, 177,99' O. 
Skylthållare: Enköpings kommun. 
Sjökort:  111 och 113. 
 
 
45 .  Bälsundaviken 
 
Förbud gäller 1 maj - 30 september vid Kullabadet  utmed en 
ca 50 meter lång strandsträcka och ca 100 meter ut i vattnet. 
Förbudsområdet utmärks med gula bojar. 
Läge: 5940,16' N, 1728,29' O. 
Skylthållare: Enköpings kommun. 
Sjökort:  112. 
 
 
46. Svinnegarnsviken  
 
a)  Förbud gäller 1 maj - 30 september  vid Bredsandsbadet   
utmed en ca 400 meter lång strandsträcka och ca 100 meter ut i 
vattnet.  Förbudsområdet utmärks med gula bojar.  
Läge:  5935,27' N, 1703,89' O. 
Skylthållare: Enköpings kommun. 
Sjökort:  113. 
 
b)  Förbud gäller 1 maj - 30 september  vid Strandbadet  
utmed en ca 80 meter lång strandsträcka och ca 100 meter ut i 
vattnet.  Förbudsområdet utmärks med gula bojar. 
Läge:  5934,77' N, 170,94' O. 
Skylthållare: Enköpings kommun. 
Sjökort:  113. 
 
 
47 .  Torsviviken  
 
Förbudet gäller 1 maj - 30 september  vid Önbadet  utmed en  
ca 80 meter lång strandsträcka och ca 100 meter ut i vattnet.  
Förbudsområdet utmärks med gula bojar. 
Läge:  5929,03' N, 1722,23' O. 
Skylthållare: Enköpings kommun. 
Sjökort: 111. 
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KNIVSTA KOMMUN 
 
48. Kungshamns-Morga naturreservat  
 
a)  Förbud gäller 1 maj - 30 september  vid Morga hage 
från stranden och 200 meter ut i vattnet.  Förbudsområdet utmärks 
med gula bojar. 
Läge:  5945,17' N, 1738,08' O. 
Skylthållare: Knivsta kommun.  
Sjökort: 112. 
 
b)  Förbud gäller 1 maj - 30 september  vid Oxtorget  
från stranden och 200 meter ut i vattnet.  Förbudsområdet utmärks 
med gula bojar. 
Läge:  5945,87' N, 1737,78' O 
Skylthållare: Knivsta kommun 
Sjökort:  112. 
 
 
49. Valloxen  
 
a)  Förbud gäller 1 maj - 30 september  vid Brunnbybadet  från 
stranden och 200 meter ut i vattnet.  Förbudsområdet utmärks med 
gula bojar. (Se även 11.) 
Skylthållare: Knivsta kommun. 
 
b)  Förbud gäller 1 maj - 30 september  vid Särstabadet   
från stranden och 200 meter ut i vattnet.  Förbudsområdet utmärks 
med gula bojar. 
Skylthållare: Knivsta kommun. 
 
 
 
UPPSALA KOMMUN 
 
50 .  Funbosjön  
 
Förbud gäller 1 maj - 30 september vid Funbobadet  
från stranden och 200 meter ut i vattnet.  Förbudsområdet utmärks 
med gula bojar. 
Skylthållare: Uppsala kommun. 
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51 .  Hosjön  
 
Förbud gäller 1 maj - 30 september vid Hosjöbadet  
från stranden och 200 meter ut i vattnet.  Förbudsområdet utmärks 
med gula bojar. 
Skylthållare: Uppsala kommun 
 
 
52 .  Björklinge-Långsjön   
 
a)  Förbud gäller 1 maj - 31 augusti  vid Sandvikens  badplats från 
stranden och 200 meter ut i vattnet.  Förbudsområdet utmärks med 
gula bojar. 
Skylthållare: Uppsala kommun. 
 
b)  Förbud gäller 1maj - 31 augusti  vid Sjöhagens badplats  
från stranden och 200 meter ut i vattnet.  Förbudsområdet utmärks 
med gula bojar. 
Skylthållare: Björklinge sommarstugeförening 
 
 
53. Lötsjön   
 
Förbudet gäller 1 maj - 30 september  vid Borgardalsbadet  
från stranden och 200 meter ut i vattnet.  Förbudsområdet utmärks 
med gula bojar. 
Skylthållare: Uppsala kommun. 
 
 
Mälaren 
 
54 .  Dalbyviken 
 
Förbud gäller 1 maj - 30 september vid Dalbybadet  
från stranden och 200 meter ut i vattnet. Förbudsområdet utmärks 
med gula bojar. 
Läge:  5945,27' N, 1735,08' O. 
Skylthållare: Uppsala kommun. 
Sjökort:  112. 
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55 .  Lårstaviken  
 
Förbud gäller 1 maj - 31 augusti  vid Wiks folkhögskolas bad- 
plats  på en ca 150 meter lång strandsträcka och ca 100 meter ut  
i vattnet.  Förbudsområdet utmärks med gula bojar.  
Läge:  5944,07' N, 1727,78' O. 
Skylthållare: Wiks Folkhögskola. 
Sjökort:  112. 
 
 
56 .  Skarholmsviken  
 
Förbud gäller 1 maj - 30 september vid Lyssnaängsbadet   
från stranden och 200 meter ut i vattnet.  Förbudsområdet utmärks 
med gula bojar.  
Läge:  5946,97' N, 1737,98' O. 
Skylthållare: Uppsala kommun 
Sjökort:  112. 
 
 
57 .  Testen  
 
Förbud gäller 1 maj - 30 september vid Testenbadet   
från stranden och 200 meter ut i vattnet.  Förbudsområdet utmärks 
med gula bojar. 
Skylthållare: Uppsala kommun. 
 
 
58 .  Trehörningen  
 
Förbud gäller 1 maj - 30 september vid Fjällnora badplats från 
stranden och 200 meter ut i vattnet.  Förbudsområdet utmärks med 
gula bojar.  
Skylthållare: Uppsala kommun. 
 
 
 
ÖSTHAMMARS KOMMUN 
 
59 .  Gimo damm  
 
Förbud gäller 1 maj - 30 september vid Gimo badplats   
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från stranden och 100 meter ut i vattnet.  Förbudsområdet utmärks 
med gula bojar.  
Skylthållare: Östhammars kommun  
 
 
60 .  Krutudden - Klackskär (f.d.   Alören - Terrilören) 
 
Förbud gäller I juni - 30 september vid området runt Krutudden 
fram till och med Klackskärsbadet  från stranden och 100 meter 
ut i vattnet. Förbudsområdet utmärks med gula bojar.  
Läge: 60º15,96'N, 18º24,37'O. 
Skylthållare: Östhammars kommun 
Sjökort:  536. 
 
 
61 .  Sandikafjärden  
 
Förbud gäller 1 maj - 30 september vid Sandika badplats  
från stranden och 100 meter ut i vattnet.  Förbudsområdet utmärks 
med gula bojar.  
Läge:  60l3,66' N, 1824,37' O. 
Skylthållare: Sandika byamän. 
Sjökort:  536. 
 
 
 
V   ANKRINGSFÖRBUD 
 
Det är förbjudet att ankra, dyka samt fiska med krok eller  
förankrade redskap i följande vattenområden. 
 
 
ENKÖPINGS KOMMUN 
 
Mälaren 
 
62 .  Bryggholmen – Hornö 
 
Inom ett område av 150 meter på ömse sidor om en undervattens-
kabel för elektrisk högspänningsledning i allmänna farleden mellan 
Bryggholmen och Hornö. 
Läge:  5932,17' N, 1708,78' O. 
Skylthållare: Vattenfall Sveanät AB. 
Sjökort: 111.  
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63 .  Grönsösund  
 
Inom ett område av 150 meter på ömse sidor om en undervattens 
kabel för elektrisk högspänningsledning i allmänna farleden i den 
smalare delen av sundet mellan Grönsö och Arnö. 
Läge:  5928,82' N, 1713,68' O. 
Skylthållare: Vattenfall Sveanät AB. 
Sjökort:  111. 
 
 
64 .  Hjulstafjärden  
 
Inom ett område av 150 meter på ömse sidor om landsvägsbron. 
Läge:  5931,79' N, 1700,39' O 
Skylthållare: Enköpings kommun. 
Sjökort:  113. 
 
 
65. Torsviviken 
 
Inom ett område som är ca 180 meter långt och ca 100 meter brett 
till skydd för en vattenintagsledning.  Ledningen går vinkelrätt mot 
strandlinjen i en bäring av ca 63 .  
Läge:  5929,12' N, 1721,43' O. 
Skylthållare: Torgun Johansson. 
Sjökort: 111. 
 
 
66 .  Enköpingsån  
 
Inom ett vattenområde av Enköpingsån om 25 meter på ömse sidor 
från landfästena om två undervattenskablar, teleledning, rikskabeln 
Enköping-Strängnäs  
Läge:  5936,80 N, 1703,57' O. 
Skylthållare: TELIA  
Sjökort:  113. 
 
 
67 .  Örsundaån  
 
a)  Inom ett område av 50 meter på ömse sidor om en undervat-
tenskabel för elektrisk högspänningsledning i farleden vid 
Salnecke. 
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Läge:  5944,22' N, 1720,48' O. 
Skylthållare: Vattenfall Sveanät AB. 
Sjökort: 112. 
 
b)   Inom ett område av 50 meter på ömse sidor om en 
undervattenskabel för elektrisk högspänningsledning som lagts  
ned öster om väg 568 inom Örsundsbro samhälle. 
Läge:  5944,22' N, 1718,78' O. 
Skylthållare: Vattenfall Sveanät AB. 
Sjökort:  112. 
 
 
 
HÅBO KOMMUN 
 
Mälaren 
 
68 .  Norra Björkfjärden  
 
Inom ett område som är ca 590 meter långt och ca 100 meter 
brett till skydd för vattenintagsledningar. 
Läge:  ca 5932,07' N, 1728,97' O. 
Skylthållare: Håbo kommun. 
Sjökort: 111 och 112. 
 
 
69 .  Vattunödsviken  
 
Inom ett område som är ca 270 meter långt och ca 100 meter brett,  
till skydd för en sjövärmeväxlare (kollektor). Sjövärmeväxlaren 
vid Lastberget sträcker sig i 166  från landfästet och ut i sjön. 
Läge:  5933,65' N, 1726,26' O.  
Skylthållare: Statsanställdas förbund.  
Sjökort:  112. 
 
 
TIERPS KOMMUN 
 
70 .  Nusandsviken  
 
Inom ett område av 200 meter på ömse sidor om en elektrod- 
kabel som lagts ut från Nusandsviken 6036,03' N, 1757,83 O  
till punkten 6036,8' N, 1758,31', O och ett kvadratiskt område 
inom punkterna 6036,8' N, 1758,31' O - 6036,79' N,  
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1758,96' O - ost ön Källen 6037,16' N, 1758,98' O - 6037,17' 
N, 1758,33' O. 
Skylthållare: Svenska Kraftnät AB 
Sjökort:  534. 
 
 
71. Ön Björn  
 
Inom ett område av 200 meter på ömse sidor om en undervattens-
kabel för elektrisk kraftöverföring, som lagts ut mellan fastlandet  
och ön Björn parallellt med och omkring 50 meter väst om tidigare 
nedlagd telefonkabel. 
Läge:  6036,96' N, 1759,77' O. 
Skylthållare: Bottenhavets sjötrafikområde. 
Sjökort:  534 och 535. 
 
 
 
UPPSALA KOMMUN 
 
72 .  Fyrisån  
 
a)   Inom ett område av 100 meter nedströms Islandsbron till skydd 
för undervattenskablar för elektrisk högspänningsledning. 
Skylthållare: Vattenfall Sveanät AB 
Sjökort:  112 
 
b)  Inom ett område av 100 meter på ömse sidor av  
undervattenskablar för elektrisk högspänningsledning mitt för 
gränsen mellan Stadsparken och Studenternas idrottsplats. 
Läge:  5951,07' N, 1738,75' O. 
Skylthållare: Vattenfall Sveanät AB  
Sjökort:  112. 
 
c)  Inom ett område av 100 meter på ömse sidor om rörledning 
nedlagd mitt för Lantmännens silo. 
Läge:  59º50, 95'N, 17º38,86'O 
Skylthållare: Uppsala kommun 
Sjökort:  112  
 
d)  Inom ett område av 100 meter på ömse sidor om en undervat-
tenskabel för elektrisk högspänningsledning mellan Uppsala 
kommuns reningsverk i Kungsängen och Stallängsgatan. 
Läge:  5950,61' N, 1739,22' O. 
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Skylthållare: Vattenfall Sveanät AB 
Sjökort:  112. 
 
e) Inom ett område av 150 meter norr om Vindbron och av 50 
meter söder om Vindbron till skydd ett kabelförband för elektrisk 
högspänningsledning samt jordkabel för teleförbindelse.  
Läge:  5949,90' N, 1739,68' O. 
Skylthållare: Vattenfall Sveanät AB samt TELIA 
Sjökort:  112. 
 
f)  Inom ett område av 100 meter på ömse sidor om ett kabelför- 
band för elektrisk högspänningsledning vid Ultuna lantbruksuniversitet. 
Läge:  5948,82' N, 1740,25' O. 
Skylthållare: Vattenfall Sveanät AB. 
Sjökort:  112. 
 
g) Inom ett område av 100 meter på ömse sidor om en undervat-
tenskabel för elektrisk högspänningsledning 50 meter väster om 
Flottsundsbron. 
Läge:  5947,24' N, 1739,70' O. 
Skylthållare: Vattenfall Sveanät AB 
Sjökort:  112. 
 
 
 
ÄLVKARLEBY KOMMUN 
 
73. Dalälven 
 
a)   Rotskärsbron  
Inom ett område av 25 meter på ömse sidor om en vatten- och 
spillvattenledning vid nya Rotskärsbron strax nedströms tvärs över 
Bodaån. 
 
b)  Älvskär 
Inom ett område av 25 meter på ömse sidor om en vatten- och 
spillvattenledning vid Älvskär tvärs över Dalälven. 
 
c)  Tallmon 
Inom ett område av Dalälvens östra strand 25 meter på ömse sidor 
om en spillvattenledning och rakt motsatta  
västra stranden 125 meter nedströms och 25 meter uppströms vid 
Tallmon. 
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d)  Mon 
Förbud mot ankring inom ett område av 25 meter på ömse sidor om 
en vattenledning vid Mon tvärs över Dalälven. 
 
e)  Tegelbruket  
Inom ett område av 25 meter på ömse sidor om en vattenledning 
vid Tegelbruket tvärs över Dalälven. 
 
f)  Sand 
Inom ett område av 25 meter på ömse sidor om en vatten- och 
spillvattenledning vid Sand tvärs över Dalälven. 
 
g)  Lanforsen 
Inom ett område av 25 meter på ömse sidor om en vatten- och 
spillvattenledning vid Lanforsen tvärs över Dalälven. 
Skylthållare: Älvkarleby kommun  
Sjökort: 534  
 
 
 
ÖSTHAMMARS KOMMUN 
 
74. Farleden Öregrund - Gräsö  
 
Inom ett område av 150 meter på ömse sidor om två kraftkablar i 
allmänna farleden mellan Öregrund och Gräsö,  
Läge:  60º 19,77' N, 18º28,00' O och 60º20,03' N, 18º29,20' O 
Skylthållare: Vattenfall Sveanät AB. 
Sjökort:  535 och 536 
 
 
75 .  Färjläget Öregrund - Gräsö  
 
Inom ett område av 100 meter på ömse sidor om färjleden. 
Läge:  Landfästet i Öregrund 6020,45' N, 1826,77' O. 
Landfästet på Gräsö 6020,76' N, 1827,67' O. 
Skylthållare: Vägverket Region Mälardalen. 
Sjökort:  535och 536 
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76 .  Öregrundsgrepen  
 
a) Inom ett område av 100 meter på ömse sidor om en 
undervattenskabel mellan fastlandsdelen av Öregrund och en punkt 
på stranden norr Dummelgrunds fyr. 
Läge:  6020,76' N, 1826,87' O.  
Skylthållare: TELIA. 
Sjökort:  535 och 536. 
 
b)  Inom ett område av 100 meter på ömse sidor om vatten- och 
avloppsledningar i allmänna farleden i Öregrundsgrepen mellan 
Öregrund och Gräsö. 
Läge:  Vid Öregrund 6020,44' N, 1826,46' O,. 
utanför Dummelgrund 6020,54' N, 1826,7' O, 
vid Gräsö 60º21,06' N, 18º 26,86' O. 
Skylthållare: Upplandsstiftelsen. 
Sjökort:  535 och 536. 
 
 
77 .  Öskatarna - Territorialgränsen  
 
Inom ett område av 200 meter på ömse sidor om en likströmskabel 
från Öskatarna 6024,74' N, 1809,72' O till punkten 6029,06' 
N,1814,57' O, och ett område av 500 meter på ömse sidor om 
kabeln från sistnämnda punkt till punkten 6040,56' N, 1846,17' O 
på svenska territorialgränsen. 
Skylthållare: Svenska Kraftnät AB. 
Sjökort:  535.  
 
 
 
VI   TILLTRÄDESFÖRBUD 
  
 
78. Gyproc AB:s hamnområde i Bålsta i Håbo kommun 
 
Inom Gyproc AB:s hamnområde gäller förbud för obehörig 
båttrafik kring fartyg som använder hamnanläggningen.  
Gyproc AB svarar för att genom skyltning informera om aktuellt 
förbudsområde. 
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79.  Hargs hamn AB:s hamnområde i Hargshamn i Östhammars 
kommun 
 
Inom Hargs hamn AB:s hamnområde gäller förbud för obehörig      
båttrafik kring fartyg som använder hamnanläggningen. 
Hargs hamn AB svarar för att genom skyltning informera om 
aktuellt förbudsområde. 
  
 
 
VII   VINTERTRAFIKFÖRESKRIFTER 
 
Under tid då vattnet är isbelagt  i farvatten där övergångsställen 
över isrännor anordnas, får på en skyddssträcka av 100 meter på 
ömse sidor om övergångsstället endast en isränna tas upp 
och begagnas. 
 
Inom skyddssträckan får fartyg inte framföras med högre fart än 
5 knop  och fartygsmöte är där förbjudet. Fartyg skall vid  
passerande av övergångsställe framgå med lägsta möjliga fart .  
 
Undantag  från vad sålunda föreskrivits medges endast för det fall, 
att svårare isanhopning eller annat hinder gör det omöjligt att 
iaktta föreskrifterna.  Det åligger befälhavare på fartyg som 
framförs i isränna att, då fartyget nalkas skyddssträcka, genom  
ljudsignal  eller på annat lämpligt sätt i god tid tillkännage att 
fartyget skall passera. 
 
Isbro, isstege, båt eller annan anordning för övergång över isränna 
skall omedelbart efter begagnandet dras upp på isen, så att 
sjötrafiken i isrännan inte hindras. Vid tillfälligt hinder att 
avlägsna anordning för övergång över isränna och i trängande fall, 
såsom vid sjuktransport eller dylikt, bör den, som ombesörjer 
transporten över isrännan, för att stoppa annalkande fartyg vid 
dager svänga en röd  flagga  och under mörker svänga en lanterna  
visande fast rött sken i  riktning mot fartyget. 
 
Det  åligger  vederbörande kommun eller andra, som har intresse att 
upprätthålla isväg över farled, att till ledning för passerande  
fartyg, då gångbar is bildats och isväg stakats över farleden, 
utmärka  övergångsställe  sålunda: Inom skyddssträckan skall på  
ömse sidor om isrännan  sättas upp väl synliga ruskor, som skall  
vara så höga att de inte blir översnöade.  Vid övergångsstället 
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skall på vardera sidan av isrännan sättas upp en ca 2 meter hög 
orangemålad stång , som är försedd med vita ljusreflexer.  
 
 
ENKÖPINGS KOMMUN 
 
Mälaren 
 
80 .  Farleden mellan Arnö - Oknö  
 
Båtar får inte framföras då farleden är belagd med varaktig is väs- 
ter om longitudparallellen 1715,28' O och söder om 
latitudparallellen 5930,97' N.  
Skylthållare: Enköpings kommun. 
Sjökort:  111. 
 
 
81 .  Hjulstafjärden  
 
5 knop  inom ett område av 20 meter från Kyrkegrunds dykdalb- 
fyr under tid, då vattnet är isbelagt kring fyren 
Läge:5931,77' N, 1701,29' O. 
Skylthållare: Enköpings kommun 
Sjökort:  113 
 
 
82.  Farleden Södertälje-Västerås- Köping 
 
Enligt gemensamt beslut den 14 november 2001 (03FS2001:69) av 
länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, Södermanlands och 
Västmanlands län, varje länsstyrelse för sitt läns del, gäller 
föreskrifter om fartbegränsning för maskindrivna fartyg med en 
längd över 30 meter till högst 12 knop  på Mälaren vintertid i 
allmänna farleden Södertälje-Västerås-Köping, farledsnr 901, 902, 
903 och 904.  
 
Fartbegränsningen gäller årligen från tiden för isläggning till tiden 
för islossning på sträckan Vickbergs fyr – S Björkfärden – 
Prästfjärden – Hjulstabron – St Sandskär – Västerås – Köping, allt 
i den mån inte lägre fartgränser är föreskrivna. Länsstyrelsen anger 
efter samråd med Sjöfartsverket (Mälarens sjötrafikområde i 
Södertälje) årligen i särskilda beslut, dels  den dag från vilken  
fartbegränsningen skall gälla respektive upphöra att gälla, dels  
inom vilken del av farleden som fartbegränsningen skall gälla. I  
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sida sträcker sig fartbegränsningen till närmaste land. Även om 
farleden går på viss sida om en ö omfattas följande fjärdar i sin 
helhet av fartbegränsningen nämligen Södra Björkfjärden, 
Prästfjärden, Norra Björkfjärden, Grönsöfjärden, fjärden runt 
Minsgrundet, Gisselfjärden, Norrfjärden, Granfjärden, Ridöfjärden, 
Fulleröfjärden, Västeråsfjärden, Blacken, Lilla Blacken och 
Galten. 
    Det ankommer på Sjöfartsverket (Mälarens sjötrafikområde i 
Södertälje) att genom sitt trafikinformationssystem eller på annat 
lämpligt sätt informera berörd fartygsbefäl under aktuell tidsperiod 
om fartbegränsningen. Länsstyrelserna kan komma att föreskriva 
att fartbegränsningen skall utmärkas med sjövägmärken 
 
 
 
ÖSTHAMMARS KOMMUN 
 
83 .  Sundet mellan Öregrund - Gräsö 
 
Särskilda bestämmelser: Under tid, då vattnet i sundet är isbelagt,  
får isränna i sundet tas upp endast ost och nord om Dummelgrund. 
Fartyg får vid färd till eller från Öregrunds hamn inte framföras i 
annan farled än den söder om Dummelgrund belägna. 
Läge:ca 6020,76' N, 1727,07' O. 
Sjökort 535 och 536 
 
 
 
VIII ANSVARSBESTÄMMELSER 
 
Den som bryter mot föreskrift som är beslutad med stöd av 2 kap.  
2 § sjötrafikförordningen dömes till böter (5 kap. 1 §). 
 
 
UTMÄRKNING MED SJÖVÄGMÄRKEN 
 
Som villkor för tillämpningen av varje föreskrift gäller att 
sjövägmärken varigenom förbudet tillkännages skall finnas 
uppsatta. 
 
Sjövägmärkena (anslag, tavlor eller skyltar) skall finnas uppsatta 
på lämpliga platser på stränderna invid eller i närheten av den 
farled förbudet avser med sådan riktning åt farleden att  
anslagen/förbudstavlorna kan väl iakttas därifrån av sjöfarande.  
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Beträffande ankringsförbuden gäller att förbudstavlor skall finnas 
uppsatta vid ledningars/kablars landfästen. Badplatsernas yttre 
begränsningslinjer skall markeras med gulfärgade bojar, om 
möjligt försedda med kryssformade topptecken, förankrade var för 
sig med ett inbördes avstånd av ca 30 meter. 

Sjöfartsverket fastställer utformningen av sjövägmärken med stöd 
av 2 kap. 5 § sjötrafikförordningen.  

Enligt 2 kap. 6 § tredje stycket sjötrafikförordningen svarar 
vederbörande kommun för att ett sjövägmärke som en länsstyrelse 
har föreskrivit om sätts upp och underhålls. Länsstyrelsen kan dock 
besluta att enskild i vars intresse föreskriften är meddelad skall 
sätta upp och underhålla märket. 

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 2 kap. 6 § tredje stycket andra 
meningen sjötrafikförordningen att sjövägmärken skall sättas upp 
och underhållas av de i vars intresse föreskriften är meddelad.  

Beslutet träder i kraft den 1 mars 2006. 

 

Anders Björck 

 

 Kerstin Lagerlöf 


	Sjötrafikföreskrifter-2005-1.pdf
	Uppsala läns författningssamling 

	Sjötrafikföreskrifter-2005-2
	Sjökort: 111 och 113.
	Skylthållare: Bodarnas villaägareförening.
	Sjökort: 534. 
	Sjökort: 536.

	ENKÖPINGS KOMMUN
	Skylthållare: Wiks Folkhögskola.
	Förbud gäller I juni - 30 september vid området runt Krutudden
	Mälaren



