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Transportstyrelsens allmänna råd  
om undantag för färd med tunga fordon; 

beslutade den 24 juni 2009.  

Transportstyrelsen beslutar följande allmänna råd.  

Allmänt 

1    Dessa allmänna råd gäller prövning av ansökningar om undantag från 

bestämmelser om fordons eller fordonstågs vikt i 4 kap. 12 och 13 §§ 

trafikförordningen (1998:1276) och i lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 

1 § andra stycket 19 samma förordning. 

 

2     I 13 kap. 3–5 §§ trafikförordningen (1998:1276) finns bestämmelser om 

vilka myndigheter som prövar ansökningar om undantag, under vilka 

förutsättningar undantag får medges. Där finns också bestämmelser om att 

undantag får förenas med särskilda villkor. 

Definitioner 

3    De beteckningar som används i dessa allmänna råd har samma betydelse 

som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och i förordningen 

(2001:651) om vägtrafikdefinitioner. 

Ansökan 

4    En ansökan om undantag från bestämmelserna om fordons eller 

fordonstågs vikt bör vara skriftlig.  

 

5    En ansökan bör innehålla  

– sökandens (företagets eller motsvarandes) namn, adress, telefon- och 

telefaxnummer samt e-postadress,  

– kontaktperson,  

– transportens start- och slutpunkt, som inom tätort bör anges med 

gatuadress eller motsvarande, 

– önskad färdväg, 

– önskat datum för färden eller färderna, 
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– fordonets eller fordonstågets registreringsnummer, 

– fordonets eller fordonstågets samtliga axelavstånd, 

– fordonets eller fordonstågets samtliga axeltryck, 

– lastens vikt, och 

– avsändarintyg (intyg där lastens avsändare anger vikten). 

Prövning av ansökan 

6    Undantag bör endast medges för färd med 

– ett fordon eller fordonståg med en odelbar last,  

– ett olastat fordon eller fordonståg med större vikter än som följer av 4 

kap. 12 trafikförordningen (1998:1276),eller 

– ett fordon eller fordonståg, som inte består av en bil eller en bil med 

släpvagn eller släpvagnar, med delbar last vid korsande av väg som inte är 

enskild.  

Undantag bör inte medges för färd med odelbar last som utan avsevärda 

olägenheter kan transporteras med annat eller andra fordon utan att tillåtna 

vikter överskrids. 

Undantag bör inte medges från bestämmelserna i 4 kap 12 § 4 b trafik-

förordningen (1998:1276). 

 

7    Undantag för färd med tungt fordon bör medges endast för fordon som 

på grund av sin funktion har större tjänstevikt än den högsta bruttovikt som 

medges för fordonet enligt 4 kap 12 § trafikförordningen (1998:1276. 

 

8    Undantag bör inte medges för högre vikter än det för fordonet högsta 

tillåtna axeltrycket, boggitrycket och trippelaxeltrycket bestämt med ledning 

av uppgiften i det senaste registreringsbeviset om den garanterade axel-

belastningen. 

Samråd m. m.  

Väghållningsmyndigheter 

9    Innan beslut att medge undantag meddelas bör berörda kommunala 

väghållare och statliga väghållningsmyndigheter ges tillfälle att yttra sig i 

ärendet. 

 

10    Innan undantag medges från lokala trafikföreskrifter med särskilda 

trafikregler om axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt med 

begränsning till lägre vikter än som följer av 4 kap. 12 § trafikförordningen 

bör samråd ske med den myndighet som har bemyndigande att meddela 

sådana föreskrifter. 
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Plankorsningar 

11    Om ett fordon eller fordonståg, vars bruttovikt överskrider 100 ton, 

måste passera en plankorsning med järnväg bör järnvägens ägare (normalt 

Banverket) ges tillfälle att yttra sig innan undantag medges. 

Giltighetstider  

12    Ett undantag enligt 13 kap. 3 § trafikförordningen (1998:1276) bör 

normalt ges en giltighetstid av högst en månad och gälla för en färd. Giltig-

hetstiden för undantag för mer än en färd bör inte överstiga fem år. 

Innehåll i beslutet 

13    Beslutet bör innehålla följande uppgifter:  

– Kapitel och paragraf för de förordningsbestämmelser undantaget 

omfattar samt förordningens rubrik och författningsnummer. 

– Eventuella undantag från lokala trafikföreskrifter. 

– Eventuella undantag av säkerhets- eller framkomlighetsskäl från 3 kap. 

7 § första och andra stycket, 9 § första och tredje stycket, 11 § och 12 § 

första stycket 3, 9 kap. 1 § första stycket 1 och 2 och 2 § trafikförordningen 

(1998:1276). 

– Fordonets eller fordonstågets registreringsnummer.  

– Fordonets eller fordonstågets samtliga axelavstånd. 

– Högsta medgivna axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck och brutto-

vikt. 

– Beskrivning av lasten. 

– Färdens start- och slutpunkt, inom tätort med gatuadresser eller 

motsvarande,  

– Färdväg (eller ett visst vägnät).  

– Giltighetstid. 

– Förbehåll om att beslutet kan återkallas. 

Om undantag medges för färd med mobilkran bör det även anges som 

villkor att föraren ska inneha körkort som ger rätt att köra tung lastbil. 

 

14    Beslutet bör dessutom förenas med villkor att 

– medgivandet bara gäller under förutsättning att villkoren i beslutet 

följs, 

– beslutet, eller en kopia av det, ska medföras vid färd och på tillsägelse 

visas upp för polisman eller bilinspektör, 

– föraren, innan färden påbörjas, ska förvissa sig om att färdvägen är 

framkomlig med hänsyn till vägarbeten, höjd- eller sidohinder m.m. samt 

när färd får ske. 

 

15    En kopia av beslutet bör sändas till berörda myndigheter. 

___________ 
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På Transportstyrelsens vägnar 

 

STAFFAN WIDLERT 

 Anita Jormsjö 

 (Vägtrafikavdelningen) 
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