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   24.1.2019 
De största dimensionerna för specialtransporter som inte kräver transporttillstånd enligt förordning 
om användning av fordon på väg och Trafiksäkerhetsverket Trafis (nuvarande Transport- och 
kommunikationsverket Traficom) föreskrift. Även om en specialtransport på basis av sina dimensioner 
inte skulle behöva tillstånd ska föreskrifterna om utmärkning av och varningsåtgärder när det gäller 
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 registrerats i 

en EU- eller EES-stat 
Bredd  
m 1)  

Längd  
m 1)  

För större 
dimensioner 

beviljas 
transporttillstånd  

1 
Lastbil  4,00   

13,00  
Ja  

Nej 2) 

2 
Lastbil med en kran som lämpar sig för lastning 
och stödanordningar, när lasten är en båt 

4,00 12,00 Ja 

3 
Fordonstransportbil  3,50 

 
16,00     Ja 3) 

4 
Traktor och fordonstransportsläpvagn 3,50  

20,00 
   Ja 4) 

Nej 

5 
Ett fordon som drivs av en egen primärmotor och 
som inte är avsedd för transport av laster  

4,00  20,00  Ja  

6 
Annan än i 7, 8 eller 12 punkten avsedd 
kombination av lastbil och en eller flera släpvagnar 

4,00   
34,50  

Ja  
Nej  

7 
Lastbil och egentlig specialtransportsläpvagn  4,00      30,00 5) Ja  

8 
Lastbil och påhängsvagn  
 

4,00  40,00  Ja  

9 
Traktor och släpvagn 4,00 

 
20,00 Ja 

10 
Traktor och olastad torvproduktionssläpvagn eller 
traktor och släpanordning  

4,00  30,00 Ja  

11 
Skåpbil 
 

3,50 
 

12,00  
 

Nej  
 

12 
Last-, person- eller skåpbil och medelaxelsläpvagn  
 

3,50 
 

 
20,75 

Ja 6) 
Ja 7) 

 
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. 
Lasten ska markeras enligt föreskriften om specialtransporter om 
– lasten överskrider den bredd som allmänt tillåts på väg eller fordonets bredd med över 0,1 m  
– lasten överskrider fordonets längd med över 1,0 m framtill och med över 2,0 m baktill  
Om det lodräta avståndet från mitten av specialtransportfordonets längst bak belägna axel till fordonets 
eller lastens längst bak belägna del överskrider sex meter ska en varningsbil eller en EKL-bil användas. 

                                            
1) Dimensioner som är större än fordonet eller de som allmänt tillåts på väg godkänns endast för odelade laster. 
2) Överskridning 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 m och för en längd på högst 18 m. 
4) Tillstånd beviljas för en bredd på högst 4 m. 
5) Längden ska olastad överskrida den dimension som allmänt tillåts på väg. 
6) Tillstånd beviljas för en bredd på högst 4 m, om släpvagnens bredd överskrider 2,5 m och lasten är högst en meter 
bredare än släpvagnen. 
7) Överskridning av längden är tillåten för släpanordning 


