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NÄR KRÄVS DET INGET SPECIALTRANSPORTTILLSTÅND FÖR FORDON SOM 
REGISTRERATS I EN EU- ELLER EES-STAT?  

1.6.2020, uppdaterad 10.12.2020 
De största dimensionerna för specialtransporter enligt Vägtrafiklagen samt Transport- och kommuni-
kationsverket Traficoms föreskrift som inte kräver transporttillstånd. Även om en specialtransport på 
basis av sina dimensioner inte skulle behöva tillstånd ska föreskrifterna om märkning av och 
varningsåtgärder för specialtransporter alltid iakttas.  
Höjden på 4,40 m som allmänt tillåts på väg gäller för alla fordon i tabellen nedan.  
Högre transporter kräver tillstånd för specialtransport.  

Fordon eller kombination som har registre-
rats i en EU- eller EES-stat 

Bredd 
m 1) 

Längd 
m 1) 

För större dimensioner 
beviljas transporttillstånd 

Lastbil 4,00  Ja 

 13,00 Nej 2) 

Lastbil med en kran som lämpar sig för lastning 
och stödanordningar, om lasten är en båt 

4,00 16,00 
Ja 

Fordonstransportbil 3,50 16,00 Ja 3) 

Ett fordon som drivs av en egen primärmotor 
och som inte är avsedd för transport av laster 

4,00 20,00 
Ja 

Kombination av lastbil och egentlig släpvagn el-
ler kombination av lastbil och flera släpvagnar 

4,00  Ja 

 30,00 Ja 4) 

 34,50 Nej 

Lastbil och egentlig specialtransportsläpvagn 4,00  Ja 
 30,00 Ja 4, 5) 

 34,50 Ja 5) 

Lastbil och påhängsvagn 4,00 40,00 Ja 

Traktor och fordonstransportsläpvagn 3,50  Ja 6) 
 20,00 Nej 

Traktor och släpvagn byggd för transport av båt 4,00 20,00 Ja 

Traktor och olastad (torvproduktions)släpvagn 
eller traktor och släpanordning 

4,00 30,00 
Ja 

Skåpbil 3,50 12,00 Nej 

Last-, person- eller skåpbil och medelaxelsläp-
vagn 

3,50  Ja 7) 

 20,75 Nej 8) 

1) Dimensioner som är större än fordonet eller de som allmänt tillåts på väg godkänns endast för odelade las-
ter 
2) Överskridande av längden är tillåten vid lastning eller lossning om lasten som lossas har transporterats i 
släpvagn. 
3) Tillstånd beviljas för en bredd på högst 4,00 meter och för en längd på högst 18,00 meter. 
4) Måttgränsen på längden på en kombination av lastbil och egentlig släpvagn eller kombination av lastbil och 
flera släpvagnar får vara högst 34,50 meter om bredden är högst 3,50 meter. Om bredden är över 3,50 meter 
är den fria måttgränsen för längden 30,00 meter 
5) Längden ska olastad överskrida den dimension som allmänt tillåts på väg. 
6) Tillstånd beviljas för en bredd på högst 4,00 meter. 
7) Tillstånd Tillstånd beviljas för en bredd på högst 4,00 meter, om släpvagnens bredd överskrider 2,60 meter 
och lasten är högst en meter bredare än släpvagnen 
8)  Kombination av lastbil och släpanordning har en fri längd på 30,00 meter 

 
Huruvida lasten överskrids eller inte har ingen betydelse för beviljande av tillstånd inom ramarna för 
de ovan nämnda fria dimensionsgränserna. Överskridningar av lasten påverkar varningsåtgärderna. 
Närmare information om Traficoms föreskrifter om specialtransporter i punkterna 5.1 och 7.2. 


