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29.1.2019
I tabellen nedan anges de största måtten som är tillåtna i normaltrafik när man transporterar ett fordon på allmänna vägari Finland (författning 1257/1992 jämte ändringar). Transportens höjd, bredd
eller längd får överskrida de mått som nämns i tabellen bara om man transporterar ett odelat föremål.
Finland tillåter att fordon från alla andra EU- och EES-länder använder samma mått i Finland som
finska fordon (punkten EU- och EES-länder i tabellen). För transporter av odelade föremål med fordon från ett EU- eller EES-land tillämpas s.k. fria måttgränser. I detta fall behövs det inget transporttillstånd för transporten, men alla andra författningar och bestämmelser för specialtransporter,
såsom t.ex. markering av transporten samt användning av varningsbilar, gäller för transporten. De
största tillåtna måtten när specialtransporttillstånd inte behövs anges i en separat bilaga (föreskrift
TRAFI74592/03.04.03.00/2015 jämte ändringar).
För fordon och fordonskombinationer från andra än EU- eller EES-länder (t.ex. Schweiz, Turkiet,
Ryssland) tillämpas i Finland de värden för höjd, bredd och längd som är tillåtna i internationell trafik(punkten Ovriga länder i tabellen). Fordon från andra än EU- och EES-länder behöver ALLTID ett
transporttillstånd när måtten i tabellen nedan överskrids.
EU- eller EESländer

Övriga
länder

HÖJD
Alla fordon………………………………………………. 4,40 m

4,00 m

BREDD
Ett fordon som inte är temperaturkontrollerat och
som används i en över 22 m lång fordonskombination samt en buss (exklusive museibuss)….. 2,55 m
Personbil………………………………………………… 2,50 m
Andra fordon ……………………………………………. 2,60 m

-------2,50 m
2,55 m

LÄNGD
Lastbil…………………………………………………… 13,00 m
Släpvagn
Påhängsvagn
 Från kopplingtappen till ändan av släpvagn .. 18,00 m
 Framför kopplingstappen …………………….. 2,04 m
Egentlig släpvagn som används i en fordonskombination som är längre än 22 meter
 Från framaxelns vridningscentrum till
bakersta del …………………………………… 16,00 m
 Framför framaxelns vridningscentrum ……… 2,04 m
Andra släpvagn exklusive dragstång ………………… 12,50 m
Egentlig eller medelaxelsläpvagn
inklusive dragstång…………………………………….. --------

12,00 m

12,00 m
2,04 m

---------------------12,00 m
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LÄNGD
Fordonskombinationer
Lastbil och påhängsvagn …………………………….. 23,00 m
Lastbil och medelaxelsläpvagn
 Totallängd …………………………………….. 20,75 m
 Summan av lastutrymmenas yttre mått …… ------- Från främde delen av lastutrymme till bakre ändan
av släpvagnens lastutrymme ………………………… -------Lastbil och en eller flera släpvagnar
 Totallängd …………………………………….. 34,50 m
 Summan av lastutrymmenas yttre mått …… 29,24 m
Person- eller paketbil och påhängsvagn …………… 16,50 m
Person- eller paketbil och släpvagn ………………… 18,75 m
Andra fordonskombinationer ………………………… 16,50 m

16,50 m
18,75 m
15,65 m
16,40 m
----------------16,50 m
18,75 m
16,50 m

