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Största mått för specialtransporter enligt kommunikationsministeriets beslut som inte behöver
transporttillstånd. Vägförvaltningen kan bevilja transporttillstånd för alla transporter som
överskrider de allmänt tillåtna massorna (vikt). Även om specialtransporten inte behöver
tillstånd på grund av måtten måste man alltid iaktta bestämmelserna för markering av och
varningsåtgärder för specialtransporten.

Fordon eller kombination, som är
registrerat i EU- eller EES-staat

Höjd
m *)

Bredd
m *)

Längd
m *)

Tillstånd
för större

Lastbil 4,4 4,0
12,0

JA
NEJ

Lastbil, som är byggd för maskintransporter
(utrustad med transporttrall eller liknande)

4,4
3,5 16,0

JA
NEJ

Motorarbetsmaskin 4,4 4,0 20,0 JA
Lastbil och egentlig släpvagn eller
modulkombination, lastens baköverskridande
högst 3 m

4,4 4,0
25,25

JA
NEJ

Lastbil och släpvagn, som är byggd för
specialtransporter

4,4 4,0 27,0**) JA

Lastbil och påhängsvagn 4,4 4,0 30,0 JA
Lastbil och påhängsvagn vid transport av
container

4,3 2,6 18,0 NEJ

Lastbil och bogserad anordning 4,4 4,0 30,0 JA
Torvproduktionsmaskin, traktor och olastad
torvproduktionsbakvagn eller bogserad
anordning, som används till torvproduktion

4,4 4,0 27,0 JA

Traktor och bakvagn vid transport av
arbetsmaskin

4,4 3,5 20,0 NEJ

Traktor och bakvagn vid transport av stolpar 4,2 2,6 20,0 NEJ
Traktor och bakvagn vid transport av båt,
jordbruks- eller väghållningsmaskin eller -
anordning

4,4 4,0 20,0 NEJ

Person- eller paketbil med släpvagn (vid
transport av båt
eller segelflygplan)

4,2 2,6 20,0 NEJ

Lasten får överskrida fordonets konturer inom ramarna för längden i tabellen ***)
Framför fordonet i alla fall 2,0 JA
Bakom enskilt fordon eller lastbil och egentlig släpvagn
eller modulkombination

3,0 JA

Bakom lastbil och egentlig specialtransportsläpvagn,
traktor-, personbils- eller paketbilskombination

4,0 JA

Bakom lastbils- och påhängvagnskombination 6,0 JA

*) Det är bara odelbar last, som kan förorsaka ett större mått eller överskridande, vad är tillåten i
vanliga styckevarotransporter.
**) Specialtransportpåhängsvagn som är överdimensionerat och ej bara övertungt.
***) För större överskridningar kan tillstånd beviljas också inom gränserna för längden i tabellen,
om det är nödvändigt. I ett tillstånd som beviljats av Vägförvaltningen ingår alltid en nödvändig
överskridning framme och bakom, om överskridningen inte har begränsats i tillståndet.


