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I villkoren nedan framgår de mest centrala delarna av författningarna som gäller specialtransporter samt andra vill-
kor som ställs på transporten. I det utfärdade tillståndet kan det även finnas specialvillkor för tillståndet i fråga. 
 
Med specialtransportförordning avses Kommunikationsministeriets förordning om specialtransporter och special-
transportfordon (FFS 786/2012), vilken är tillämplig på Åland genom 1 § landskapsförordning (1993:104) om for-
dons konstruktion, utrustning, skick, användning och belastning. Med vägtrafiklagen och förkortningen VTLÅ avses 
vägtrafiklag (1983:27) för landskapet Åland. 
 
Alla specialtransporttillstånd som rör landsvägar och bygdevägar på Åland beviljas av Infrastrukturavdelningen vid 
Ålands landskapsregering. Ska transporten köras på kommunala eller enskilda vägar ska respektive väghållare kon-
taktas.  
 

1. ALLMÄNNA VILLKOR FFS (786/2012) 16, 38-39 §§ 
Fordon som specialtillstånd gäller för ska vara godkänt för trafik. När fordon framförs på väg får inte den 
axel-, boggi- eller totalvikt som anges i fordonsregistret, kopplingsintyget eller transporttillståndet över-
skridas. Om en släpvagn som har godkänts för specialtransport kopplas till en dragbil, ska kopplingen vara 
godkänd vid kopplingsbesiktning. 

 
Specialtransporttillstånd gäller enbart vid specialtransporter och för den i tillståndet angivna rutten. Mått 
och vikt på transporten ska finnas med i tillståndet. Om en transport avviker från den i tillståndet angivna 
rutten gäller inte specialtransporttillståndet utan de allmänna bestämmelserna om användning av fordon på 
väg. 
 
Under transport ska specialtransporttillståndet, inklusive bilagor eller en kopia av dessa, finnas med. Hand-
lingarna ska på begäran visas upp för polisen. 

 
Specialtransporttillstånd kan upphävas helt eller för en viss tid om: 

- bestämmelser och föreskrifter kring specialtransporter inte följs, 
- specialtransporttillståndets föreskrivna villkor inte följs och/eller 
- förutsättningar för att beviljas tillstånd inte längre uppfylls.  

 
 

2. FAKTORER SOM BEGRÄNSAR TRANSPORTEN FFS (786/2012) 34 § VTLÅ 10 § 
2.1 Anordningar på vägen 
Innan specialtransport genomförs ska tillståndshavaren undersöka rutten och skriva en färdbeskrivning där 
det framgår hur transport ska ske och var problem kan uppstå. Därefter ska tillståndshavaren kontakta väg-
jouren för att komma överens om de eventuella ändringar i vägens konstruktioner eller i anordningar längs 
vägen som fordras för transporten. 
 
Några exempel på ändringar är att lyfta trafikportaler, lösgöra elektrifierade belysningsstolpar och anord-
ningar för trafikstyrning, avlägsna räcken, ändra anslutningar, bygga ramper för att ta sig över refuger och 
förstärka vägkroppen. Utan väghållarens medgivande får anordningar för trafikstyrning eller vägmärken 
som inte är elektrifierade tillfälligt nedmonteras vid transportens förbifart, om de omedelbart monteras till-
baka och ingen maskin behövs för arbetets utförande. 
 
Observera att Åland har flera begränsningar i vägnätet som inte kan kringgås genom ett specialtransporttill-
stånd, t.ex. viktbegränsade broar och tunneln vid Färjsundet. Information om dessa finns på Ålands land-
skapsregerings hemsida, http://www.regeringen.ax/infrastruktur-kommunikationer/vagar-broar-hamnar-
farleder/begransningar-vagnatet 
 
2.2 El- och telefonledningar 
Tillståndshavaren ska, innan transporten sker, ta reda på höjderna för el- och telefonledningar längs rutten 
samt vid behov komma överens med ledningsägarna om vilka åtgärder som transporten fordrar.  
 
2.3 Vägarbeten 
Tillståndshavaren ska ta reda på samt ta hänsyn till de vägarbeten som utförs längs transportsträckan och 
vara medveten om hur detta påverkar transporten. 

  



  VILLKOR FÖR 
  SPECIALTRANSPORTTILLSTÅND 

  Gäller fr.o.m. 01.01.2017 

Dessa tillståndsvillkor ska medföras under transporten.   2 (7) 

2.4 Dimension- och viktbegränsningar  
Tillståndsinnehavaren ska ta reda på om det finns exempelvis dimensionsbegränsade tunnlar, färjor och 
viktbegränsade broar längs planerad rutt. De viktbegränsningar som anges med vägmärken ska följas, om 
inte undantag har beviljats i specialtransporttillståndet. Den rutt som specificerats i specialtransporttillstån-
det utgör inte ett sådant undantag.  
 
2.5 Fordonets placering på körbanan 
Användning av vägrenen vid specialtransport bör undvikas. Om flera specialtransporter med stor övervikt 
kör i samma riktning över en bro måste den efterföljande transporten invänta att föregående transport har 
kommit över bron. 

 
3. ANSVAR FÖR KOSTNADER OCH SKADOR FFS (786/2012) 40 §, VTLÅ 10 § 

För att förhindra att specialtransporten orsakar skador och olägenheter ska den utföras med särskild försik-
tighet samt beakta väglags- och väderleksförhållanden. Ålands landskapsregering och polisen kan vid be-
hov begränsa transporten på vägen. 
 
Vägunderhållet ansvarar för sedvanliga vägunderhållsåtgärder på landskapets vägar. Om tillståndsinneha-
varen önskar åtgärder utöver dessa, såsom extra sandningar och plogningar eller liknande, är dessa åtgärder 
avgiftsbelagda och måste begäras i god tid före transporten utförs. 
 
Tillståndshavaren bekostar de ändringar i vägens konstruktioner eller i anordningar längs vägen som 
fordras för transporten och som tillståndshavaren och vägunderhållet har kommit överens om att ska utfö-
ras. Om icke-elektrifierade anordningar för trafikstyrning eller vägmärken inte har monterats tillbaka ome-
delbart på sin plats efter att specialtransporten har passerat, eller om de har monterats felaktigt, utför 
vägunderhållet arbetet på tillståndshavarens bekostnad. 
 
Tillståndshavaren bekostar samtliga skador som specialtransporten förorsakar anordningar och konstruk-
tioner inom vägområdet. Specialtransporttillstånd är ett tillstånd att använda vägnätet på ett sätt som i annat 
fall är förbjudet. Det är inte en försäkran om att transporten kan ske utan hinder. 
 
Tillståndshavaren ska omedelbart meddela Ålands landskapsregerings vägjour, telefon 0457 529 5060, om 
specialtransporten skadar konstruktioner eller anordningar på vägområdet eller om en trafikanordning ska-
das, rubbas eller på annat sätt ändras och inte kan återställas. 

 
4. LASTNING FFS (786/2012) 17 och 19 §§ 

Om lastning av ett odelat föremål kan ske på olika sätt som alla överskrider gränsvärden, ska man i första 
hand undvika att transporten blir för bred och i andra hand att transporten blir för hög. Långa föremål ska 
först och främst transporteras i påhängsvagn, höga föremål i fordon av låg konstruktion eller i jumbotrailer 
och breda föremål, vid behov, lastade ovanpå snedstöd för att undvika överbred last. 
 
Vid samma transport får flera odelade föremål transporteras endast om de odelade föremålen, också fri-
stående, skulle orsaka att de allmänt tillåtna måtten (längd, bredd, höjd) överskrids. De på vägen allmänt 
tillåtna mått- eller viktvärdena får inte överskridas genom att föremålen som transporteras placeras på, 
bredvid eller efter varandra. 
 
Styckegods får transporteras tillsammans med det odelade föremålet om inte den last som utgörs av annat 
gods överskrider de mått som allmänt tillåts på väg eller gör att de odelade föremålen ytterligare överskri-
der de mått som allmänt tillåts på väg. 

  



  VILLKOR FÖR 
  SPECIALTRANSPORTTILLSTÅND 

  Gäller fr.o.m. 01.01.2017 

Dessa tillståndsvillkor ska medföras under transporten.   3 (7) 

5. VARNINGSÅTGÄRDER OCH UTRUSTNING                FFS (786/2012) 21, 25 - 29 och 32 §§ 
5.1 Varningsåtgärder 
Utifrån transportens mått fastställs minimikravet för de varningsåtgärder som krävs i form av varningsbilar 
och trafikdirigerare (se tabell 1 nedan). I tabellen anges om varningsbil /-bilar ska köra framför eller bakom 
transporten. Ett undantagsfall är då varningsbil /-bilar körs på en väg där dubbelriktad trafik är förbjuden 
och där varningsbilarna ska köra bakom transporten. Vid behov kan tillståndsmyndigheten ställa andra vill-
kor i specialtransporttillståndet när det gäller varningsåtgärder. 

Tabell 1. Av tabellen framgår minsta mängd varningsåtgärder vid transport. Tabellen grundar sig på 27 och 32 §§  
i specialtransportförordningen. Tabellen är hämtad från NTM:s tillståndsvillkor för specialtransporttillstånd. 

 
5.2 Varningsbil 
Person-, paket-, eller lastbil med en egenvikt på högst fyra ton får användas som varningsbil. 
 
5.3 Varningsskylt 
Varningsskylt ska användas på varningsbil. Varningsskylt ska även användas baktill på en över 25,25 m 
lång transport, om varningsbil inte behövs bakom transporten. Varningsskyltar används så att varning först 
sker för bredd, sedan för längd och sist för höjd.  
 
Varningsskyltar används enligt nedan då transporten är: 
 

• över 3,5 m bred (längd och höjd är obetydlig) 

 

• över 3 m men högst 3,5 m bred och transportens längd samtidigt är över 25,25 m eller 

• högst 3 m bred och transportens längd samtidigt är över 30 m 

 

• enbart högre än måttgränserna för normal trafik. 

 
5.4 Varningslampor 
Specialtransportfordon och varningsbil ska vara utrustade med minst två varningslampor som avger blin-
kande orangegult ljus. En traktor ska vara utrustad med minst en motsvarande varningslampa.  
 
Varningslampor används då det är nödvändigt att varna den övriga trafiken för att undvika uppenbar fara. 
De ska även användas när transporten körs avvikande från trafikreglerna. Varningslampor ska inte använ-
das på en transport som är högre än 4,4 meter eller på en varningsbil som kör framför en lång transport, när 
transporten körs enligt trafikreglerna. 
 
 
 

BRED 
TRANSPORT 

LÅNG 
TRANSPORT 

HÖG 
TRANSPORT 
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5.5 Användning av anordning för att mäta fri höjd 
När transportens höjd överstiger 4,4 m ska en anordning för att mäta den fria höjden användas i varningsbi-
len framför. 
 
5.6 Varningsbilens personal och kommunikationsutrustning 
Trafikdirigerare får framföra varningsbil. Förare i varningsbil och i specialtransportfordon ska ha radio-  
eller telefonkontakt med varandra. Kommunikationsspråket ska vara gemensamt och det ska finnas en per-
son som talar svenska i minst en varningsbil. 
 
5.7 Trafikdirigerare 
Endast den som har giltig körrätt, behörighet och som är körduglig får fungera som trafikdirigerare för 
specialtransporter. Behörighet ska kunna intygas med ett särskilt kort (s.k. EKL-kort). Om transporten 
avviker från trafikreglerna krävs det alltid trafikdirigering, även om transportens mått inte förutsätter det. 
Trafikdirigerare får inte samtidigt vara förare av specialtransportfordonet. 
 
5.8 Trafikdirigerarens klädsel 
Trafikdirigerares klädsel ska vara väl synlig samt försedd med reflexer. Synliga varselkläder enligt standard 
SFS-EN 471/SFS-EN ISO 20471 klass 3 ska användas.  
 
5.9 Ledande trafikdirigerare 
Om flera trafikdirigerare finns med vid transporten ska, innan transport påbörjas, en av dem utses till le-
dande trafikdirigerare. Den ledande trafikdirigeraren eller polisen ska under transporten bestämma var var-
ningsbilar ska vara placerade i enlighet med Tabell 1 och i förhållande till specialtransporten.  
 
5.10 Vägmärke F1 
För att stanna den övriga trafiken ska vägmärke F1, Förbud mot fordonstrafik, i miniatyrformat (Ø 450 
mm) användas. I mörker eller dunkelt ljus ska motsvarande trafikmärke, upplyst inifrån eller tillverkat med 
LED-teknik (Ø 200 mm), användas. 

 

6. GRUPP AV SPECIALTRANSPORTER FFS (786/2012) 33 § 
Specialtransport får framföras i grupper med högst sex transportenheter. Framför och bakom gruppen ska 
minst en varningsbil och trafikdirigerare finnas. En separat varningsbil och trafikdirigerare ska även finnas 
framför och bakom varje enskild transportenhet i gruppen som är bredare än 6 m. I en grupp av fyra eller 
fler transportenheter ska det dessutom finnas en varningsbil och en trafikdirigerare bakom två på varandra 
följande transportenheter. Det lägsta antalet varningsbilar och trafikdirigerare fastställs utifrån bredd eller 
längd på den största transportenheten i gruppen. 
 
Vid en transport som enbart överskrider höjden 4,4 meter och som består av högst tre transportenheter 
räcker det med en varningsbil samt en trafikdirigerare framför transporten.  
 

7. HASTIGHETSBEGRÄNSNING FFS (786/2012) 30 § 
Högsta tillåtna hastighet för en specialtransport är 60 km/h om: 
• Transportens bredd är över 3,5 meter, 
• vikten på en axel med fyra däck överskrider 13 ton, 
• vikten på en axel med åtta däck överskrider 20 ton eller 
• vikten på en axellinje med minst fyra däck och minst två pendelaxlar överskrider 14 ton. 

Vid övertunga transporter begränsas hastigheten till 40 km/h om: 
• vikten på en fordonsaxel med fyra däck överskrider 15 ton, 
• vikten på en axel med åtta däck överskrider 23 ton eller 
• vikten på en axellinje med minst fyra däck och minst två pendelaxlar överskrider 16 ton. 

Förutom dessa hastighetsbegränsningar gäller även förbudsmärken för hastigheter och maximalt angivna 
hastigheter för fordonet i fordonsregistret. Därtill får inte den högsta tillåtna körhastigheten för ett enskilt 
fordon som kopplats till fordonskombinationen överskridas. 
 
 
 

BRED 
TRANSPORT 
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8. TIDSBEGRÄNSNINGAR 
Tidpunkten för transporten ska väljas så att den allmänna trafiken störs så lite som möjligt. Tidsbegräns-
ningar regleras i tillståndet och kan justeras enligt överenskommelse med Ålands polismyndighet. 

 
9. UTMÄRKNING AV SPECIALTRANSPORTER 

• Fordonskranar och övriga fordon som inte är avsedda för transport av lasten markeras enligt nedan i till-
lämpliga delar. Trafiksäkerheten ska beaktas. 

• Förutom de lampor och reflexer som fordonet fått godkända för trafik ska transporten därtill markeras på 
följande sätt: 

 
 
 

9.1 Utmärkningar framtill 
9.1.1 Transportens bredd högst 4 m 

 

1. Är bredden högst 3,5 m ska signalstänger som markerar lastens bredd monteras på 
dragbilen antingen framtill eller bakom förarhytten. 
 

2. På stängerna ska vita 100 x 200 mm reflexer och lampor som avger orangegult ljus 
fästas. Vid över 3 m breda transporter ska två lampor placeras ytterst, ovanpå 
varandra. 
 

3. Är lasten bredare än 3,5 m ska lampor och reflexer fästas vid själva lasten. 
 

4. På transportfordonet ska varningslampor som avger roterande eller blinkande 
orangegult ljus användas, samtidigt som varningslampor ska användas på varnings-
bilen. 

 
 
 
 

9.1.2 Transportens bredd över 4 m 
Punkt 3 och 4 gäller även då transportens bredd är över 4 m, se 9.1.1. 

 

5. Är avståndet längre än 1 m mellan dragfordonets egna främre positionslampor och 
de yttersta lamporna på lasten, ska ytterligare lampor monteras med ett mellanrum 
på högst 1 m. Tilläggslamporna ska avge ett orangegult ljus. 
 

6. Identifieringsskyltar motsvarande den största bredden ska monteras. Skyltarna ska 
placeras så att åtminstone en del av dem följer formen på lastens nedre hörn vågrätt 
och lodrätt. Skyltarna ska uppfylla kraven i E-reglemente nr 70 och vara försedda 
med växelvisa röda och gula diagonala fält. De röda fälten på de framåtriktade iden-
tifieringsskyltarna får vara målade med fluorescerande röd färg istället för röd re-
flekterande färg. 
 

7. Är transporten bredare än 7 m ska det yttersta hörnet nere till vänster framtill på las-
ten märkas ut med en varningslampa som är fäst vid lasten eller identifieringsskyl-
ten. Höjden där varningslampan får placeras är högst 1,9 m ovan mark. Ljuset ska 
vara orangegult och får vara blinkande. 
 

8. Den del av lasten som är bredare än 4 m på över 1,9 m höjd ska utmärkas på behö-
rigt sätt. 
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9.2 Utmärkningar baktill 
9.2.1 Transportens bredd högst 4 m 
1. Är transport längre än 15,5 m ska identifieringsskylt för lång transport finnas. Det 

räcker att placera motsvarande identifieringsskyltar för bred transport vid transport 
bredare än 4 m. 
 

2. På lastens bredd ska röda reflexer finnas. På släpvagn eller släpanordning ska dessa 
vara triangelformade och på fordon ska dessa vara av annan form. 
 

3. På lastens bredd ska lampor som avger rött, kontinuerligt ljus finnas. Vid transport 
som är bredare än 3 m ska två lampor sitta ytterst, ovanpå varandra. Om avståndet är 
längre än 1 m mellan fordonets egna bakre positionslampor och de yttersta lamporna 
på lasten, ska ytterligare lampor monteras med ett mellanrum på högst 1 m. 
 

4. Om varningslampan som framtill avger ett blinkande eller roterande ljus inte syns 
bakåt ska en sådan varningslampa även placeras baktill på lasten. Denna lampa an-
vänds tillsammans med varningslampa på varningsbilen. Om varningsbil används 
bakom transporten behövs dock inte lampan. 

 
 
 
 

9.2.2 Transportens bredd över 4 m 
Punkt 1, 2, 3 och 4 gäller även då transportens bredd är över 4 m, se 9.2.1. 

 

5. Är avståndet längre än 1 m mellan fordonets egna bakre positionslampor och de yt-
tersta lamporna på lasten, ska ytterligare lampor som avger rött ljus monteras med 
ett mellanrum på högst 1 m. 
 

6. Identifieringsskyltar motsvarande den största bredden ska monteras. Skyltar ska pla-
ceras så att åtminstone en del av dem följer formen på lastens nedre hörn vågrätt och 
lodrätt. Skyltar ska uppfylla kraven i E-reglemente nr 70 och vara försedda med 
växelvisa röda och gula diagonala fält samt på fordonskombination med röd bård på 
gul botten. 
 

7. Är transport bredare än 7 m ska det yttersta hörnet nere till vänster bak på lasten 
märkas ut med en varningslampa som är fäst vid lasten eller identifieringsskylten. 
Höjd där varningslampan får placeras är högst 1,9 m ovan mark. Ljuset ska vara 
orangegult och får vara blinkande. 
 

8. Den del av lasten som är bredare än 4 m på över 1,9 m höjd ska utmärkas på behö-
rigt sätt. 
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på fordon      bakom på kombinationen 
 

        L = längd minst 1130 mm och högst 2300 mm. 
        Bredd på diagonalrandig identifieringsskylt för fordon är minst 130 mm och 
        högst 150 mm. 
        Bredd på identifieringsskylt med röd bård för fordonskombination är minst 
        195 mm och högst 230 mm. 

 
 
 

9.3 Utmärkningar på sida 
Sidolampor ska fästas vid lastens nedre del med 2-6 m avstånd. Den främre och den 
bakre lampan får sitta högst 1 m från lastens ytterkant. (Se bild nedan.) 

 
 

9.4 Generella anvisningar för lampor och reflexer 
Fram- och baktill ska glödlamporna ha en effekt på 15-21 W och på sidorna 4-10 W, el-
ler motsvarande ljuseffekt. Lampor och reflexer ska vara placerade på en höjd om 0,35-
1,5 m. Identifieringsskyltar eller lampor och reflexer på en släpanordning får placeras på 
en höjd om högst 2,1 m. 

 

 

 

TELEFONNUMMER:  

Ålands landskapsregering  +358 18 25 000 (vx) 
Vägjouren +358 457 529 5060 
Ålands polismyndighet +358 527 100 (vx) 

 
 

 

 

 


