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Transporttillstånd

Trafikförordningen (1998:1276)

Samhällsbyggnad Bergslagen
Box 144 7
713 23 Nora
Dispens från bestämmelser om största tillåtna
Bredd

Längd

Bruttovikt,axel-/boggitryck

Sökande
Företagets (motsvarande) namn

Kontaktperson

Utdelningsadress

Postnummer

Telefon

Telefon mobil

Telefax

Ort

E-post

Färdväg
Startort

Adress

Län

Slutort

Adress

Län

Färdväg (Ange färdvägens ändpunkter exakt)

Datum för transporten

Färdväg

Fordon
Dragfordon slag
Lastbil

Dragbil

Annat fordon

Påhängsvagn

Annat fordon

Släpfordon slag
Släpvagn

Registreringsnummer

Aktuellt kopplingsavstånd, cm

Fordonslängd (utan last), cm

Registreringsnummer

Aktuellt kopplingsavstånd, cm

Fordonslbredd (utan last), cm

Last
Slag

Lastens tyngdpunkt från släpets 1:a axel, cm

Längd, cm

Bredd, cm

Höjd, cm

Vikt, kg

Bredd, cm

Höjd, cm

Bruttovikt, kg

Transport
Längd, cm

När transporten är tung eller lång ska kopia av registreringsbevis bifogas

cm
cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm
=

ton

ton

ton

=

cm
ton

Sökandens underskrift
Ort och datum

Post- och besöksadress
Samhällsbyggnad Bergslagen

Box 144, 713 23 Nora

Namnteckning

Telefon/fax
0587-55 00 00 vxl
0

E-post/www
forbund@sbbergslagen.se
http://www.sbbergslagen.se

Uppgifterna behandlas enligt *'P5. www.datainspektionen.se

Bankgiro
5507-0858

Organisationsnr:
222 000-1487
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INFORMATION

Transporttillstånd

Trafikförordningen (1998:1276)

Undantag från bestämmelserna om största tillåtna längd, bredd och vikt
Varningsbil •

Transporten ska åtföljas av en varningsbil enligt följande punkter.
• En varningsbil skall köras ca 200 meter framför eller, vid färd på väg med mittremsa, mitträcke
eller liknande cirka 200 meter bakom transporten.
Vid färd inom tättbebyggt område bör avståndet vara kortare. En varningsbil får åtfölja högst tre
transportfordon eller fordonståg.
• Varningsbilen skall vara en personbil eller lastbil med en totalvikt av högst 4,5 ton. Inget fordon
får kopplas till varningsbilen.
• Föraren av varningsbilen skall inneha körkort med behörigheten B och C eller likvärdig utländskt
körkort som gäller i Sverige.
• Varningsbilen skall vara försedd med varningsskyltar enligt fig. 3. Skyltarna skall vara placerade
högre än vindrutans övre kant och vara väl synliga framifrån och bakifrån.
• Varningsbilen skall vara försedd med minst en varningslykta som avger blinkande orangegult ljus.
Lyktan skall uppfylla kraven i 26 kap. i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:22) om bilar och
släpvagnar som dras av bilar. Vid färd i dagsljus bör lyktan vara påslagen endast när transporten
inkräktar på ett annat körfält.
• Det skall finnas annan radioförbindelse än telefon mellan varningsbilen och transportfordonet.
Samtal skall kunna föras mellan fordonen på ett språk som båda parter förstår.
Flera lastenheter får inte placeras bredvid varandra om bredden därmed överstiger 260 centimeter
eller efter varandra om längden överstiger 24,0 / 25,25 meter.

Varningsskyltar (utformning)
(Transportfordon)

(Transportfordon)
Fig 1

Rekommenderad
skyltstorlek
1280x410 mm

Fig 2
Bård
Fluorescerande röd
b = 55 mm

Breddmarkeringsskyltar (framåtriktade)
Höger
Vänster röd fluorescerande
vit reflekterande

Postadress
Samhällsbyggnad Bergslagen
Box 114, 713 23 Nora

8ppgifterna behandlas enligt *'P5.

Fig 3
Fält
Teflekterande gult

Text
Typsnitt: VV-typ TRATEX
Färg: Svart
Storlek: 170 / 124 mm

Rektangulära reflexanordningar
Fig 5
Baktill på släpvagn eller last på släpvagn

Fig 4
--100 mm

(Varningsbil)

b > 200 mm
h > 700 mm
Telefon/fax
0587-55 00 00 vxl
0

Fig 6
Baktill på bil eller last på bil
E-post/www
forbund@sbbergslagen.se
http://www.sbbergslagen.se
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