Fraktbestämmelser för fordon med lastfärjorna Fiskebäck–Södra skärgården
Gäller fr o m 28 april 2017
Nyttofordon på bilfärjan
Från Fiskebäck går främst bilfärjan Ärlan i beställningstrafik med nyttofordon. Beroende på öarnas mycket lågklassiga vägnät är trafik utanför hamnområdena begränsad genom lokal trafikföreskrift. För alla fordon betalas
avgift på bilfärjan enligt fordonstaxan. Alla fordon måste förbokas på tel 0705-696480.
Farligt gods
Transporteras endast under förutsättning att transporten är förbokad och godkänd av Styrsöbolagets kontor eller
besättningen på färjan, senast 1 timma innan avgång. Transport av farligt gods sker enligt bestämmelserna i
ADR/ADR-S. Endast farligt gods med korrekt dokumentation och märkning accepteras för transport.
Vem får köra på öarna?
På samtliga vägar i södra skärgården gäller fordonstrafik förbjuden. Villkoret för transport på bilfärjan och för
fortsatt trafik på öarna är att skriftlig dispens, om sådan krävs, medföljer fordonet och kan visas upp vid ombordkörning i Fiskebäck.
Varje ö med bofast befolkning har en vägförening som har upprättat regler för vilka fordon som får köras på
öarna och i vilka fall dispens måste sökas.
På Donsö och Styrsö krävs ingen skriftlig dispens för fordon med högst bärighetsklass 3 (BK3) för transport
närmast lämpliga väg mellan färjeläget och lossningsstället samt under förutsättning att fordonet inte stannar
över natten på ön.
För ansökan om dispens och övrig information kontakta:
Vägförening
Asperö
Brännö
Donsö
Köpstadsö
Styrsö
Vrångö

Hemsida
www.asperovag.se
www.brannovf.enskildvag.se
www.donsovagforening.se
www.styrsovag.se
www.vrangovagforening.se

Kontaktperson
Lars Toresson
Benny Helamb
Jan-Bertil Karlsson
Ingemar Johansson
Ingvar Börjesson
Håkan Karlsten

Telefon
0704-540908
0702-910452
0701-722707
0703-517953
0705-566134
0734-000174

E-post
toresson.lars@hotmail.se
brannodispens@gmail.com

kontakt@styrsovag.se
ordforanden@
vrangovagförening.se

Tillåtna belastningar på kajer och bryggor
Kaj/brygga
Asperö Norra
Asperö Östra
Brännö Husvik
Brännö Rödsten lastkaj
Donsö
Knarrholmen östra sidan
Kårholmen
Källö

Last
16 ton
24 ton
24 ton
24 ton
24 ton
20 ton
0,5 ton/m2
5,0 ton

Axeltryck
8 ton
8 ton
8 ton
8 ton
8 ton
5 ton
Ej tillåtet
2,5 ton

Boggietryck
Ej tillåtet
16 ton
16 ton
16 ton
16 ton
Ej tillåtet
Ej tillåtet
Ej tillåtet

Köpstadsö
Sjumansholmen
Stora Förö
Styrsö Bratten lastkaj
Styrsö Sandvik
Styrsö Skäret
Styrsö Tången flytbrygga
Vargö
Vrångö Mittvik betongkaj

24 ton
1,0 ton/m2
1,4 ton/m2
24 ton
24 ton
Inget gods
Inget gods
0,5 ton/m2
24 ton

8 ton
1,9 ton
2,2 ton
8 ton
8 ton
Inga fordon
Inga fordon
0,4 ton
8 ton

16 ton
Ej tillåtet
Ej tillåtet
16 ton
16 ton
Inga fordon
Inga fordon
Ej tillåtet
16 ton

Anmärkning
I första hand skall Östra trafikeras.

Får belastas med 0,5 t/m2 + gaffellyftvagn.
Plattform för gods max 3,0 ton. Högra
delen av bryggan får ej belastas.
Gaffeltruck ej tillåten.
Gaffeltruck ej tillåten.

Gaffeltruck ej tillåten.
Tung trafik är ej tillåten på södra inre delen
av kajen.

Där inget gods anges tillåts dock lättare gods som kommer med passagerarbåt. Tabellen är sammanställd av Styrsöbolaget
efter brygghållarnas uppgifter.

Kontakt
Bilfärjan Ärlan:
Godsmottagning:

0705-696480, bilfarjan@styrsobolaget.se
0705-696453, godsmottagningen@styrsobolaget.se

Trafiken utförs av Styrsöbolaget på uppdrag av Göteborgs Stad, Trafikkontoret.

AB Göteborg–Styrsö Skärgårdstrafik. Postadress Box 5085, 426 05 V Frölunda.
Telefon 031-69 64 00. Fax 031-69 42 85.
E-post eva.karlsson@styrsobolaget.se. Hemsida www.styrsobolaget.se

