
LOKAL TRAFIKFÖRESKRIFT 
STYRSÖ 
_______________________________________________________________________________________ 

Om förbud mot trafik med motordrivet fordon 
För samtliga gator och vägar på ön gäller förbud mot trafik med motordrivet fordon 
och arbetsfordon med larvfötter av stål. 

Undantag: 

• Tillfälligt besökande fordon Närmast lämpliga väg till och från  
 bilfärjan 

• Moped Dock ej fyrhjulig med sluten kaross, ratt 
 och förbränningsmotor. Med maximal  
 storlek på bredd 1,30 m och längd 2,80 m. 

• Motorredskap klass II (”Golfbil”) Endast med eldrift och med maximal  
 storlek på bredd 1,30 m och längd 2,80 m 

Om fordonsvikt/tryck  

Högsta tillåtna axeltryck BK 3 på samtliga vägar på Styrsö. 

Om fordonshastighet 

Högsta tillåta hastighet är 30 km/tim. 

Styrsö Vägförening 
Box 23, 430 84  STYRSÖ 



Förtydligande av de lokala 
trafikföreskrifterna för Styrsö 
 
Förbud mot trafik med motordrivet fordon 
Privata bilar och motorcyklar är ej tillåtna. Ej heller fyrhjuliga ATV-fordon som är 
registrerade som terräng- eller motorcykel. Endast mopedregistrerade fyrhjulingar är 
tillåtna. 

Tillfälligt besökande fordon 
Ett fordon får framföras utan dispens närmast lämpliga väg till lastplats samt åter till 
bilfärja. Detta för att möjliggöra enstaka transporter för fastighetsägarna.  
Ska fordonet användas för andra transporter på ön ska dispens sökas hos Styrsö 
vägförening. Kontakta kassör Ingvar Börjesson på mobiltelefon 070-556 61 34 eller 
e-post: kontakt@styrsovag.se. Dispens söks genom att fylla i blankett som finns på 
vår sida Dispensinformation. 

Moped 
Fyrhjulig moped med sluten kaross, ratt och förbränningsmotor är inte tillåten. Alla 
övriga mopeder är tillåtna. De ska vara trafikförsäkrade. EU-moped klass 1 kräver 
förarbevis, traktorkort eller körkort. 
Max 130 cm bred och max 280 cm lång. 

Motorredskap klass 2 (Golfbil) 
1. Endast tillåten med eldrift. 
2. Max 130 cm bred och max 280 cm lång. 
3. Ska vara registrerad och skyltad. 
4. Ska vara trafikförsäkrad. 
5. Ska vara försedd med LGF-skylt (långsamtgående fordon). 
6. Fordonet har körkortskrav, dvs traktorkort, MC-kort eller bilkörkort krävs av 

föraren. 
7. Får framföras med 1 medpassagerare. 
8. Med max 145 cm bred och max 320 cm lång som är registrerade på Donsö har 

dispens att framföras på Styrsö.  

Högsta tillåtna axeltryck BK3 
Fordon får framföras med boggi. Max boggitryck är 12 ton. Max axeltryck med enkel 
bakaxel är 8 ton.  
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