Dispenstransporter
Tunga, breda och långa transporter

ATT TÄNKA PÅ FÖRE TRANSPORTEN
Informationen i den här broschyren
vänder sig till alla som planerar att
genomföra en tung, bred, lång eller hög
transport på det allmänna vägnätet.
För ytterligare upplysningar – kontakta
något av Vägverkets regionkontor. Se
broschyrens baksida.

• Ansökan om dispenstransport skickas till Vägverket,
som fattar beslut om transporten. Om transporten
bara berör en kommun, skickas ansökan till kommunen som fattar beslut.
• Transporten ska vara försedd med den utmärkning
som fastställts i beslutet.
• Varningsbilen och dess förare ska uppfylla de krav
som anges i beslutet.
• Innan färden påbörjas ska föraren förvissa sig om att
färdvägen är framkomlig med hänsyn till vägarbeten,
hinder i höjd- och sidled m.m.
• Vägtransportledare eller polis ska kontaktas i god tid
då eskort krävs. För polis gäller minst sju arbetsdagar
innan den dag då transporten ska ske.
• Beslutet med eventuella bilagor ska alltid medföras
under färd.
• Transporten får endast ske inom beviljad giltighetstid.
• Det är ofta klokt att kontrollväga transporten innan
den påbörjas. Vägverket kan även begära kontrollvägning av transporter.
• Kontakta det regionkontor som utfärdat beslutet om
något är oklart.
• Väghållaren ska kontaktas om vägmärken eller andra
trafikanordningar måste flyttas tillfälligt.
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ALLMÄNT
Det är Vägverkets regioner eller kommunerna
som prövar ansökningar om undantag (dispens)
från trafikförordningen (1998:1276) när det gäller
breda, långa och tunga transporter.
Bestämmelser om fordons vikt och dimensioner finns i 4 kap. trafikförordningen (1998:1276).
Undantag får medges om det behövs av särskilda
skäl och när transporten kan ske utan fara för trafiksäkerheten, skada på vägen eller någon annan
avsevärd olägenhet.
Vägverkets regioner ger också information och
råd till enskilda, företag, polisen, kommuner m.fl.
om fordon, fordonskombinationer, odelbar last,
färdvägar, regler och transportvillkor.

från Vägverkets webbplats www.vv.se som en
PDF-fil där ansökan kan skrivas in digitalt.
Möjlighet finns att ansöka om transportdispens
direkt via Vägverkets webbplats. För detta behövs
kundnummer och lösenord som kan erhållas från
något av Vägverkets regionkontor.
En förutsättning för dispens är att det
som ska transporteras är odelbart!

För att undvika fördröjning i handläggningen, är det viktigt att ansökningsblanketten är fullständigt ifylld.

ANSÖKAN OM DISPENS
Om transporten berör enbart en kommun ska ansökan skickas till kommunen. Om flera kommuner
blir berörda av transporten, skickas ansökan till
Vägverkets regionkontor i den region där färden
startar.
Ansökningsblankett kan beställas från Vägverkets regionkontor. Den går också att hämta

Vid transport som är bredare än 450 cm, längre än
30 meter eller högre än 450 cm ska ett färdvägsintyg bifogas ansökan. I detta intygas att transporten kan ske utan hinder i sid- eller höjdled.
Registreringsbevis bifogas endast för fordon
som är registrerat utanför Sverige.
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HANDLÄGGNING
En grundläggande förutsättning för dispens är att
det som ska transporteras är odelbart. Prövning
av ansökan sker med hänsyn till trafiksäkerhet,
bärighet på broar och vägar, framkomlighet och
fordonets/fordonskombinationens lämplighet för
transporten.
Handläggningstiden är normalt ungefär tre
arbetsdagar. Vid transport som kräver eskort av
vägtransportledare eller polis blir handläggningstiden längre. Det kan bli aktuellt exempelvis när
bredden överstiger 450 cm, längden är mer än 35
meter eller om bruttovikten är hög.
När eskort krävs, ska sökanden i god tid kontakta vägtransportledare. Om inte vägtransportledare finns tillgänglig kontaktas polismyndigheten
i det län där färden startar. Kontakt med polis bör
ske minst sju arbetsdagar före planerad transportdag.
För att ansökan ska kunna behandlas i tid,
bör den vara det aktuella regionkontoret
tillhanda senast tre arbetsdagar före planerad transportdag.
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VILLKOR FÖR
DISPENSTRANSPORTER.
Följande förutsättningar gäller normalt för att få
utföra dispenstransporter av olika slag.

TRANSPORTTIDER
I varje dispensbeslut anges normalt när transporten inte får utföras.

LÅNG TRANSPORT
24 – 30 meter

• när sikten är nedsatt*

Längre än 30 meter • i mörker

BRED TRANSPORT
261 – 310 cm

• inga tidsrestriktioner

311 – 350 cm

• i mörker måndag till fredag
kl. 06.00 – 09.00 och måndag till
torsdag kl. 15.00 – 20.00
• fredag efter kl. 15.00
• dag före sön- och helgdag
kl. 10.00 – 18.00
• sön- och helgdag kl. 12.00 – 20.00
• vid andra tillfällen då intensiv
trafik kan förutses.

Bredare än 350 cm • i mörker

• när sikten är nedsatt*

• när sikten är nedsatt*

• fredag efter kl. 15.00

• fredag efter kl. 15.00

• dag före sön- och helgdag
kl. 10.00 – 18.00

• dag före sön- och helgdag
kl. 10.00 – 18.00

• sön- och helgdag kl. 12.00 – 20.00

• sön- och helgdag kl. 12.00 – 20.00

• vid andra tillfällen då intensiv
trafik kan förutses.

• vid andra tillfällen då intensiv
trafik kan förutses.

*exempelvis vid dimma, tätt snöfall eller snörök
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UTMÄRKNING AV SKYLTAR

UTFORMNING AV SKYLTAR

I varje dispensbeslut anges vilka villkor som gäller för den aktuella transporten. Normalt gäller de
villkor som visas här.

VARNINGSSKYLTAR
Rekommenderad
storlek: 1 280 x 410 mm

BRED TRANSPORT
261 – 310 cm

• utmärkning

Bård: Fluorescerande
röd, b= 55 mm

311 – 450 cm

• utmärkning och varningsbil

Fält: Reflekterande gult

Bredare än 450 cm

• utmärkning, varningsbil
och eskort

Text: Typsnitt VV-typ
TRATEX, svart, storlek
170/124 mm

LÅNG TRANSPORT
24 – 30 meter

• utmärkning

30 – 35 meter

• utmärkning, varningsbil
och styrbara axlar

Längre än 35 meter

• utmärkning, varningsbil
och styrbara axlar samt
eskort

BREDDMARKERINGSSKYLTAR

(Transportfordon)

(Transportfordon)

(Varningsbil)

(Framåtriktade)

Storlek: 200 x 700 mm
Kulörer: röd fluorescerande, vit reflekterande

REKTANGULÄRA
REFLEXANORDNINGAR

Baktill på släpvagn eller last på släpvagn

Baktill på bil eller last på bil
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SKYLTAR OCH LYKTOR PÅ
TRANSPORTFORDON
På fordonet ska det finnas varningsskyltar. Skyltarna ska vara väl synliga framifrån och bakifrån.
Den framåtriktade skylten ska vara placerad
under vindrutans nedre kant eller med skyltens
underkant högst två meter över körbanan.
Framtill på fordonet ska det finnas breddmarkeringsskyltar. De ska i sidled vara placerade
så nära fordonets yttre begränsningslinje som
möjligt, lasten inräknad. Skyltarna ska vara väl
synliga framifrån.
Baktill på fordonet ska det finnas rektangulära
reflexanordningar. De ska i sidled vara placerade
så nära fordonets yttre begränsningslinje som
möjligt, lasten inräknad, och de ska vara väl synliga bakifrån. Last på tillkopplat fordon ska vara
markerad som släpfordon. Last på dragfordon ska
vara markerad som bil.

SÄRSKILDA FÖRHÅLLANDEN
Samtliga breddmarkeringsskyltar, rektangulära
reflexanordningar och varningsskyltar ska vara
belysta vid färd i mörker, gryning eller skymning

Skyltarna ska vara väl synliga framifrån och bakifrån

och i övrigt när det är påkallat av väderleken eller
andra omständigheter.
Den yttersta delen av fordonet, lasten inräknad,
ska märkas ut framtill med två lyktor som visar
vitt ljus framåt och med vita reflexer. Baktill ska
utmärkningen göras med två lyktor som visar rött
ljus bakåt och med röda reflexer.
Vita breddmarkeringslyktor framåt och röda
bakåt ska sitta på fordonets yttre begränsningslinje – lasten inräknad. Lyktorna bör placeras
enligt bilderna här ovan.
Fordonet ska vara försett med minst en varningslykta som kan avge blinkande orangegult
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ljus. Vid färd i dagsljus bör lyktan vara påslagen
endast när transporten inkräktar på ett annat
körfält. Vid färd i mörker ska lyktan alltid vara
påslagen om bredden överstiger 310 cm.
Färd i mörker medges normalt inte om
bredden på transporten överstiger 350 cm.
Varningsbilen kan vara en vanlig personbil

VARNINGSBIL
Varningsbilen ska vara en personbil eller lastbil
med högst 4,5 ton totalvikt. Inget annat fordon får
kopplas till varningsbilen.
Varningsbilens förare ska ha körkort med behörigheterna B och C. Varningsbilen ska vara försedd med varningsskyltar, väl synliga framifrån
och bakifrån. Skyltarna ska vara placerade högre
än vindrutans övre kant.
Varningsbilen ska vara försedd med minst en
varningslykta som avger blinkande orangegult
ljus. Lyktan ska vara påslagen vid färd i mörker.
Vid färd i dagsljus bör lyktan vara påslagen endast
när transporten inkräktar på ett annat körfält.
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Direktkontakt ska kunna ske mellan varningsbil
och transportfordon med exempelvis kommunikationsradio. Det räcker inte med mobiltelefon.
Samtal ska kunna föras mellan personer i fordonen på ett språk som båda parter förstår.
En varningsbil får åtfölja högst tre
fordon/fordonståg.

ESKORT AV VÄGTRANSPORTLEDARE ELLER POLIS
Vid bredd över 450 cm, längd över 35 meter samt
vid höga bruttovikter föreskrivs normalt att transporten ska eskorteras av vägtransportledare eller
polis. Eskort kan dock föreskrivas även vid mindre
mått och vikter.
Föraren av transporten har ansvar för att direktkontakt kan upprätthållas med eskorterande
fordon, exempelvis via kommunikationsradio. I
ansvaret ingår också att samtal kan föras mellan
transportfordon, varningsbil och eskorterande
fordon på ett språk som alla parter förstår.

Om en bred, lång eller tung transport även
är hög, ska alltid ett färdvägsintyg bifogas
ansökan. I detta försäkras att transport
kan ske utan hinder i höjdled.

Nödvändiga broavstängningar ska alltid
utföras av vägtransportledare eller polis.

TUNG TRANSPORT
Vid tunga transporter är det ofta nödvändigt att
broar passeras i bromitt samt med reducerad och
jämn hastighet. Bron ska även vara fri från andra
fordon. I varje dispensbeslut anges de brovillkor
som gäller för den aktuella transporten.

HÖG TRANSPORT

Varningsskylt och lyktor

Skylttexten ska vara synlig
även bakifrån

Det åligger alltid transportören att själv förvissa
sig om möjligheterna att ta sig fram när transporten är högre än 450 cm. Eventuella lyft av ledningar och liknande ska göras av behörig personal,
exempelvis ledningsägaren.
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ODELBAR LAST UTAN DISPENS
Transport av odelbar last med en bredd av högst
310 cm, i vissa fall 350 cm, kan ibland få utföras
utan dispens. Det gäller i de fall då förutsättningarna i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2005:102) om
transport av bred odelbar last följs.
Plåtar, skivor, byggplattor och liknande tunna
lastenheter omfattas inte av föreskrifterna. Om
dessa tunna lastenheter måste transporteras liggande, ska särskild ansökan göras om detta.

AVGIFTER

GILTIGHETSTIDER

Vid ansökan om transportdispens hos Vägverkets
regioner ska en ansökningsavgift betalas enligt
följande:

Beslut om dispens från största tillåtna bredd, längd
och vikt gäller normalt högst en månad.
Vid återkommande transporter på viss vägsträcka kan giltighetstiden utsträckas till högst ett år.
Det kan exempelvis gälla för fordon som på grund
av sin funktion måste vara bredare, längre eller
tyngre än vad som är tillåtet enligt grundbestämmelserna.
För långa transporter kan giltighetstiden utsträckas till ett år. Det gäller vid återkommande
transporter av specificerad last på viss vägsträcka
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eller transport av odelbar last med en längd av
högst 30 meter på allmänna vägar.
För tunga transporter kan giltighetstiden utsträckas till ett år vid återkommande transporter
av en last med en bestämd högsta vikt på en viss
vägsträcka eller ett visst vägnät.

Tung transport

1 200 SEK

Bred transport
Då bredden är högst 450 cm
Då bredden överstiger 450 cm

600 SEK
1 200 SEK

Lång transport
Då längden är högst 35 m
Då längden överstiger 35 m

600 SEK
1 200 SEK

OBSERVERA
• Eskort av vägtransportledare eller polis samt
varningsbil, kan även föreskrivas vid andra tillfällen än de som anges i denna broschyr.
• För transporter som är både bredare än 310 cm
och längre än 30 meter föreskrivs normalt två
varningsbilar.
• Transportdispens gäller endast under förutsättning att samtliga villkor som anges i beslutet
följs i sin helhet.

VIKT- OCH DIMENSIONSBESTÄMMELSER
Vikt- och dimensionsbestämmelser finns i informationsbroschyren ”Lasta lagligt”. Den kan
beställas från:
Vägverket, e-post vagverket.webbutiken@vv.se
eller tfn 0243-755 00.
Besök även vår webbplats:
www.vv.se (Transporter & resor/ Yrkestrafik/
Transportdispens).
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Region Norr
Box 809
971 25 LULEÅ
Fax: 0920-24 38 10
Besöksadress:
Sundsbacken 2-4

Region Mälardalen
Box 1140
631 80 ESKILSTUNA
Fax: 016-15 71 30
Besöksadress:
Tullgatan 8

Region Mitt
Box 186
871 24 HÄRNÖSAND
Fax: 0611-441 40
Besöksadress:
Nattviksgatan 8

Region Väst
405 33 GÖTEBORG
Fax: 031-80 11 71
Besöksadress:
Kruthusgatan 17

Region Stockholm
171 90 SOLNA
Fax: 08-28 80 38
Besöksadress:
Sundbybergsvägen 1

Region Skåne
Box 543
291 25 KRISTIANSTAD
Fax: 044-19 50 50
Besöksadress:
Björkhemsvägen 17

2EGION
.ORR

2EGION
-ITT

Region Sydöst
Transportdispenser
handläggs av region
Väst (se ovan).

2EGION
-ËLARDALEN
2EGION
3TOCKHOLM
2EGION
6ËST

2EGION
3YDOST

2EGION
3KÍNE

Vägverket
781 87 Borlänge
www.vv.se. vagverket@vv.se.
Telefon: 0771-119 119. Texttelefon: 0243-750 90. Fax: 0243-758 25.
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