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Riktlinjer	  för	  motorfordonstrafik	  på	  Äpplarö	  
	  
För	  att	  bevara	  Äpplarö	  som	  en	  lugn	  och	  rofylld	  ö	  med	  minimal	  motorfordonstrafik	  
önskar	  styrelserna	  för	  Byalaget	  och	  Naturvårdsföreningen	  att	  följande	  riktlinjer	  
respekteras	  av	  alla	  som	  vistas	  på	  ön.	  
	  
	  

-‐ Inga	  tunga	  laster	  är	  huvudregeln	  för	  motorfordonstrafiken	  på	  ön.	  Ett	  undantag	  
gäller	  för	  nödvändiga	  transporter	  (se	  nedan	  punkten	  om	  tunga	  transporter).	  
Generellt	  gäller	  en	  maxbelastningen	  på	  300	  kg	  per	  hjulaxel	  d.v.s.	  totalt	  600	  kg	  för	  
en	  fyrhjuling.	  Maxtryck	  på	  ångbåtsbryggan	  är	  5	  ton	  eller	  2,5	  ton	  per	  hjulaxel.	  
	  
För	  transporter	  tyngre	  än	  vad	  som	  ovan	  angivits	  krävs	  tillstånd	  från	  
Äpplarö	  Naturvårdsförening	  och	  Äpplarö	  byalag.	  Det	  är	  beställarens	  
skyldighet	  att	  se	  till	  att	  riktlinjerna	  följs.	  	  

	  
En	  gemensam	  besiktning	  av	  aktuell	  vägsträcka	  ska	  göras	  inför	  beslut	  och	  efter	  
eventuell	  transport.	  Syftet	  är	  att	  fastställa;	  
1. vägavsnittets	  ursprungliga	  skick	  
2. erforderliga	  försiktighetsåtgärder	  inför	  transporten	  
3. eventuella	  skador	  efter	  transporten	  
4. lämpliga	  åtgärder	  för	  återställande	  av	  vägavsnittet	  
Den	  som	  orsakar	  skador	  på	  vägnätet	  bär	  det	  fulla	  ansvaret	  för	  att	  skadorna	  
åtgärdas	  snarast	  möjligt,	  såväl	  ekonomiskt	  som	  praktiskt.	  Åtgärderna	  utförs	  efter	  
samråd	  med	  och	  godkännande	  av	  föreningarna.	  

	  	  	  	  
-‐ Håll	  låg	  hastighet,	  max	  10	  km/h.	  Det	  gäller	  både	  med	  tanke	  på	  säkerheten	  och	  

på	  bullernivån.	  Iaktta	  särskild	  försiktighet	  vid	  skymd	  sikt	  och	  invid	  bostadshus.	  
	  

-‐ Var	  särskilt	  försiktig	  vid	  körning	  i	  samband	  med	  blött	  underlag	  samt	  vintertid	  för	  
att	  så	  långt	  möjligt	  undvika	  markskador	  och	  onödigt	  slitage	  på	  vägnätet.	  

	  
-‐ Nöjeskörning	  är	  inte	  tillåten.	  

	  
För	  allas	  trevnad	  vädjar	  vi	  till	  alla	  på	  ön	  att	  respektera	  riktlinjerna.	  Vi	  vill	  även	  påminna	  
om	  att	  inom	  naturreservatet	  får	  motorfordonstrafik	  endast	  förekomma	  på	  
huvudvägnätet	  och	  att	  extra	  hänsyn	  ska	  tas	  till	  markpåverkan.	  	  
	  
Arrendatorns	  verksamhet	  kräver	  motordrivna	  transporter	  i	  samband	  med	  skogs-‐	  och	  
jordbruk,	  vilket	  regleras	  i	  arrendekontraktet.	  Även	  denna	  verksamhet	  omfattas	  dock	  av	  
ovan	  nämnda	  hänsynstagande.	  
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