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FRORD 

Dessa anvisningar är avsedda fbr de som behöver och utfr 

specialtransporter längs ailmänna vägar samt fbr behandlare 

av tillstndsansökningar. 

D. anvisningarna gjorts har utltanden av organisationer, 

som representerar specialtransportutförare och -behövare 

sarnt polisen beaktats. Förutom väg- och vattenbyggnads-

styrelsen har anvisningarna godkänts av rörliga polisen, 

Suomen Kuorma-autoliitto (Finlands Lastbilsförbund), Suomen 

Maarakentajien Keskusliitto (Finlands schaktentreprenörers 

centralförbund) och Industrins Centralförbund. 

Dessa anvisningar ersätter heit de 1.9.1981  godkända an-

visningarna "Erikoiskuljetukset yleisillä teillä. Kuljetus- 

luvan hakeminen ja kuljetuksen suorittaminen" (pubiikation 

TVH 742012, Helsinki 1981) Dessutom upphäver dessa anvisningar 

de 28.3.1978  godkända anvisningarna "Erikoiskuljetukset ylei-

sillä teillä. Toirnintaperiaatteet kuljetuslupahakemusten 

käsittelyssä" (pubiikation TVH 742011, Helsinki 1978) till 

de delar de gamia anviningarna st.r 1 strid med de nya 

anvisningarna. 

Dessa anvisningar p svenska är en översättning av motsvarande 

anvisningar p finska: "Erikoiskuljetukset yleisillä teillä. 

Kuljetusluvan hakeininen ja kuljetuksen suorittaminen", 

TVH 742012, Helsinki 1983. 
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SPECIALTRANSPORTER (DISPENSTRASPORTER) PÄ ALLMNNA VGAR 

0. ÄLLMÄNT 

Med en specialtransport (dispenstransport) menas ± dessa anvis-

ningar en sadan vägtransport, ± vilken tminstone en av de 

i § 33 i fordonsförordningen stadgade vikterna eller 1 § 3.4 
och 35 stadgade huvudm.tten överskrids eller orn fordonets 
last är större än stadgat 1 § 59 rnoment 3 1 fordonsförordningeri. 

För utförande av en specialtransport bör p nedan beskrivet 

sätt frnsett 1 punkt 2 nämnda undantag skaffas ± § 65 eller 
66 i fordonsförordningen förutsatt tillst&nd (dispens), som 

± dessa anvisningar benämns transportti11stnd. 

Den myndighet, sorn bestämrner om transportti11st.nd för special-

transport utreder utgende frn väg- och trafikförh.11andena 

samt uppgifter om transportfordonen möjligheterna att 

genornföra transporten samt uppställer de vilikor och 

bestämmelser, som bör följas för att transporten skall f. 

utföras. 

Dessa anvisn±ngar syftar p,  att precisera och förtydiiga den 

praxis, som följs vid ansökan om transportti11st.nd för 

utförande av specialtransporter p ailmänna vägar, vid be-

handling av ti11stndsansökningen samt vid utförande av special-

transporter. Genom att följa anvisningarna skapas förut-

sättningar för en enhetlig och smidig behandling av transport-

ti11stndsansökningarna och ett frikt±onsfritt genomförande 

av specialtransporterna. 

1. NR BEHt5VS TRANSPORTTILLSTÄND 

Transportti11stnd behövs frtnsett undantagen 1 punkt 2 för 

genomförande av specialtransport. Enhigt detta behövs 

transportti11st.nd frnsett nämnda undantag d. 1 följande 

punkter ± fordonsförordningen stadgade rn.tt eiler vikter 

dverskrids: 



Vikter 

$3 § 

1. Fordon ftr mte framföras p& väg, om 
dess fastställda eller i registret antecknade 
axeltryck eller, d derta tryck inte r fast-
ställt särskilt för sig, om det faktiska axel-
trycket överstiger 10 ton der om boggitrycket 
överstiger: 

a) för tvaxIad boggi 16 ton der, om 
axelavstndet i boggin är minst 2,50 meter, 
20 ton; och 

b) för treaxlad boggi 18 ton eller, om 
axe1avstndet i boggin är minst 2,25 nieter, 
20 ton der, om boggins axelavst.nd är minst 
2,70 meter, 22 ton. 

2. Totalvikten för motordrivet fordon eller 
därtiil kopp!at släpfordon eller av dessa bildad 
fordonskombination fr inte överstiga den vikt, 
som Ms när till 20 ton läggs 190 kg för 
varje pbörjad 10 cm, varmed avst&ndet mel-
lan fordonets eller fordonskombinationens yt-
tersta axlar övertiger 2,50 meter. Fordoris-
kombinationens tota!vikt far dock uppg till 
högst 48 ton. 

3. Bil och därtiil kopplad släpvagns sam-
rnanJagda totalvikt f3r dock inte överstiga den 

som fs cncrn att beräkna ett ton för 
varje 4,4 o'vart av dragbilens motors eri-
!igt ECE., ISO- eiler DIN-systetoet uppmätta 
etfckt. 

4. Med band försett fordons totalvikt far 
vara högst 20 ton. 

5. Vid körning till bro eller färja fr total-
vikten för fordon der därtili koppiat sliip-
fordon inte överstiga den med vägmärkc angiv-
n* b1tfötm*c för bion, och den saminn1agda 
totalvikten för ddan fordonskomhin*tion fAx 
ej bdller övsti* fä4ans  fitstställda bärför- 

1i11VU$lL t 

3 § 

L Motordrivet fordons största tiiltna Iängd 
är 12 meter. 1 fraga om buss är dock den 
största tiU.tna Iängden 13 meter och i fr.ga om 
busi med ledkonstruktion 18 rneter. 

2. Enadad egentlig släpvagris största tilat-
na längd, frAnsett dess kopplingsanordning, är 
S meter och annan släpvagrts motsvarande 
längd högst 12,5 meter. 

3. Fordonskombinations 	största 	tillatna 
ärigd iir 16 meter med Löljande undantag: 

a) längden för en fordonkombination, som 
bddas av lastbil och en twa- eller fleraxlad 
egvntlig slpvagn, far v.ra bögt 22 meter; 

b) 1ändcn for en fordorrskombinttion, SOni 
hilda a', lastbil och en specie}lr för transport 
v stolpar der motsvarande l3nga föremi av-

sedd pahängsvagn f3.r vra höst 20 rrieter; och 
c) längden. för en kombination, som bildas 

av traktor och tvl säpvagnar fAr vara högst 
18 rreter.  

35 § 

1. Foedoos 3törsta tillatna höjd är 4 meter 
och bredd 2,5 meter. 

2. Till bil koppiat släpfordon fAx endast pA 
vilikor, som bestäms av ministeriet eller av he:-
siktningsställe i eriighet med ministeriets ari-
visningr, vara bredare än dragbilen. 

3. Vid fastställande av fordons bredd be-
aktas inte backstegel der körriktningsljus och 
inte heller tillfäiligt monterade anordningar pa 
fordon, som aiwänds vid väghallning. 

Fordons last 
59 § 3 moment 

Fordon fAr inte lastas sa, att lsten i 
sidled skjuter ut över fordonets kaross eller 
1astutrynne der sA, att fordonets tiliarna 
höjd pA väg överskrids. Last fAx, inom ramen 
för fordonets eller fordonskombinadonens till-
lAtna längd pA väg, skjuta ut över fordonets 
giinalinje frarntill bögat en meter och baktiil 
högst tv meter. 



Tabeli 1 . Fordonskombinationens största til1tna totalvikts 

beroende p. avst&ndet rnellan de yttersta axlarna 

( 33 moment 2 1 fordonsförordningen). 

P1xelav- 

Totalvikt (kg) 

4xe1avstndets tillskott 1 rneter 
stnd 

(m) 0,01- 0,11- 0,21- 0,31- 0,41- 0,51- 0,61- 0,71- 0,81- 0,91- 

10,00 34 440 34 630 34 820 35 010 35 200 35 390 35 580 35 770 35 960 36 150 

11,00 36 340 36 530 36 720 36 910 37 100 37 290 37 480 37 670 37 860 38 050 

12,00 38 240 38 430 38 620 38 810 39 000 39 190 39 380 39 570 39 760 39 950 

13,00 40 140 40 330 40 520 40 710 40 900 41 090 41 280 41 	470 41 660 41 850 

14,00 42 040 42 230 42 420 42 610 42 800 42 990 43 180 43 370 43 560 43 750 

15,00 43 940 44 130 44 320 44 510 44 700 44 890 45 080 45 270 45 460 45 650 

16,00 45 840 46 030 46 220 46 410 46 600 46 790 46 980 47 170 47 360 47 550 

17,00 47 740 47 930 48 120 

(Exempel. Om avstndet rnellan de yttersta axlarna är 

15,51 In,är den största ti11tna totalvikten 44 890 kg). 

2. NÄR BEHtVS TRANSPORTFILLSTÄND INTE 

Avvikande fr.n den allmänna regein behövs transportti.11stand inte 1 följande 

fali: 

(Fordonsförordningen 36 §) 

1. Traktor och rnotorrechkap, vars bredd 
är större än 2,5 meter, men dock inte över 
tiger 3 meter, fr kiras p  väg vid flytt-

ning av traktorn eller motorredskapet fran en 
arbetsplats till en annan, e1kr i s&viceyfte. 

2. Vid uppiniitning cv traktors störct bredd 
beaktas inte tiilkoppiat arbetsredskap oc6 ut-
bredningshjul. 

3. Till ttaktor f.r kopptas ett släpfordon, 
vars bredd är högt 2,5 rneter, oavsett oni 
bredd översliger traktorns bredd. Till trktor, 
vars bedd överstiger 2,5 meter, fr dock kopp.-
las en släpanordning mcd högst samma bredd 
som traktorn p vilikor, att släpanordningen 
inte framförs p väg annat an vid flyttning 
frAn 	arbetsplzts till en 3nnan, elier ervic- 
3yfte. 

(Fordonsförordningen 37 § 1 och 2 
momenten) 

1. PA mctorred.skap, m anviinch vid väg-
hllning eller skördebärgning, tillärnpas inte 
bestämmelserna i 34 och 35 SS rörande hu-
vudmtten. Redskap fr dock inte uppenbart 
äventyra den övriga trafiken. 

2. För släpnordningar, vilka används i 
lantbruk eller för väghIlning, tillämpas inte 
dc bestämnielser, som begränsar fordonets 
bredd, sframt alla skiiliga tgärder för elimi-
nerande av överbredd har vidtagits och bredden 
inte uppenbart äventyrar den övriga trafiken 
och siframt dc överbreda anordningarna har 
tnäxkts pa sätt som minLteriet bestämmer. 
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(Fordonsförordningen 1 § 3 moment) 

3. Denna förordning tillämpas inte p s-
dana staten tilihöriga fordon och anordningar 
som konstruerats för särskilda inilitära ända-
mAl. (1 praktiken har försvarakten 
ansökt an transrtti11st 	för sina 
överstora och övertunga transporter)  

(Beslut om verkställighet av fordons-
förordningen 188 § 1 moment) 

1. För spccialtransporter godkänd p1iängs-
vagn fir utan särskilt tiilsr%,d användas för 
transport av stolpar der motsvarande Inga 
föremi 1  om kombinationen av phängsvagn 
och dess dragbil inte ar längre än 20 m och 
svida pMängsvagnens och fordonskornbinatio. 
nens höjd, bredd eller vikt inte överskrider de 
i 33-35 och 40 SS fordonsförordningen srad-
gade värdena, och fastän fordonskombinationen 
inte uppfyller det i 39 S 2 mom. fordonsförord-
ningen avsedda vändbarhetskravet. Under dessa 
förutsättningar fAr Uglastphängsvagn användas 
utan särskilt tillstrid även för transport av 
s3dana i höjdled odeibara förem3i och contai-
ners, vilkas transport vid användningen av en 
kortare släpvagn skulle förutsätta överskridande 
av den i 35 S fordonsförordningen stadgade 
höjden. 

3. TILL VEM RI KTAS TRANSPORTT 1 LLSTANIDSANSt)KAN 

TiI1stind för avvikande av bestämmelserna i fordonsförordningen kan beroende 

p fail hevillas av följande myndigheter. 

(Forclons förordningen 65 §) 
	

(Fordonsförordningen 66 §) 

1. Ministeriet kan medgiva undantag frn 
stadgandena i 12-27, 33-44, 47 och 58-
62 §S. 

2. Kommun kan, efter att ha hört vedet-
börande väghllare och polisen, medgiva undan-
tag fr.n stadgandena i 33-35 SS inom kom-
munens omrde. 

1. Vig- och vattenbyggnadsstyrelsen kari 
för viss tid bevilja tillständ att pt ailmän 
väg använda sdant fordon eller fordonskom-
bination eller transportera sadan last, soni 
avviker frn stadgandena i 33-3 SS och 
59 S 3 mom. 

2. Av vdg- och vattenbyggnadsstyrelsen för-
ordnad vägmyndighet kari för viss tid bevilja 
i 1 moni. avsett ti11stnd för utförandct av 
en bestämd transport p allrnän väg moni sitt 
ornrde. 

3. Polisen kan efter att ha hört veder-
börande viighillare bevilja i 1 moni. avsett 
tillstnd för bestämd tid för utförandet av tifi-
fällig transport inom sitt distrikt. 



Ytterligare bör de, som behöver specialtransporter vid 

behov för användande av enskild väg skaffa tillstnd av väg-

h&ilaren, för överskridande av plankorsningar statsjärn-

vägarnas tillstnd och för underskridande av lgt belägen 

ledning elverkets eller televerkets tillstnd. 

Trafikrninisteriet beviljar 1 ailmänhet endast dispens för 

användande av frn det vanliga avvikande transportfordon. 

Eftersom de av trafikministeriet beviljade dispenserna i 

alimänhet är bestende och hela riket omfattande, är de med 

dylika dispenser till.tna avvikelserna frn vikter och mtt 

rätt sm. Trafikministeriets dispenser kommer vanligen p. 

fraga endast för registrering av till konstruktionen avvikande 

fordon, det egentiiga transport.tillst.ndet bör 1 dessa fail 

ansökas om av de förutnämnda myndigheterna. 

Väg- och vattenbgnadsstyrelsen (VVS, TVHp. finska) och 

vattenbygnadsdistrikten avgör transporttillstndsansöknjngarna 

ang&ende specialtransporter p. ailmänna vägar 1) utgende 

därvid frn, att överenskommelse om utförandet av special-

transporten 1 tid före genomförandet av transporten träffas 

med övriga parter, som kornmer p. fraga. 

Till väg- och vattenbyggnadsstyrelsen riktas 

i. Alla transporttillstndsansdkningar, som gäller övertunga 

transporter, som äger rum inom tv eller fiera väg- och 

vattenbyggnadsdistrikt. 

2. 3dana transporttillstndsansbkn1rigar, som gäller andra 

än övertunga transporter och sorn äger rum inom tv eller 

- 	fiera väg- och vattenbyggnadsdistrikt och soni ur sökandens 

1) Ailmän väg är väg, där väg- och vattenbyggnadsverket 

(VVV, TVL p finska) är väghllare. De av städerna upp-

rätthllna gatorna och av kommunerna upprätthllna 

byggnadsplanevägarria är inte här syftade ailmänna vägar. 
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synpunkt av praktiska skäl är lättare att koncentrera till 

väg- och vattenbyggnadsstyrelsen än skicka till fiera 
väg- och vattenbyggnadsdistrikt. 

Till väg- och vattenbyggnadsdistrikten riktas 

1. Alla transporttillstndsansökningar, soin gäller special-

transporter, som äger rum inom endast ett väg- och vatten-
byggnadsdis trikt. 

2. Transporttillst.ndsansökningar för transporter som äger 

rum inom flera väg- och vattenbyggnadsdistrikt (beträffande 
ifrgavarande distrikt), och som ur sökandens synpunkt av 
praktiska skäl är lättare att skicka till väg- och vatten-
byggnadsdistrikten. Om transporten är övertung, fr antalet 

distrikt dock vara högst tv. 

Sdana transporttillstndsansökningar, sorn gäller tv. eller 

fiera väg- och vattenbyggnadsdistrikt och som inte gäller 

övertunga transporter, kan allts. riktas enhigt ovannämnda 

princip alternativt till väg- och vattenbyggnadsstyrelsen 
eller väg- och vattenbyggnadsdistrikten. Ansökan f.r inte 

sarntidigt skickas bde till väg- och vattenbyggnadsstyrelsen 

och väg- och vattenbyggnadsdistrikten. 1 bilaga 1 listas 

adresserna inom väg- och vattenbyggnadsverket till vilka 

transporttillstndsansökningarna borde sändas och 1 bilaga 

2 visas väg- och vattenbyggnadsdistriktens gränser. 

Tillstndsansökan kari riktas till polisen on det är fraga on 

en transport p.  en väg inom polisdistriktet. Tillst&ndsansökan 

kan riktas till kommunen, d det är fr.ga om att avvika frn 

bestämmelserna i § 33 - 35 i fordonsförordningen. Det bör 
observeras att kommunen inte kan bevilja tillstnd för av 

lasten förorsakat övermtt. Eftersom polis och kommun före 

beviljande av tillstnd bör höra vägmyndigheterna är det 

dock 1 mnga fall ur tillstndssökarens synpunkt snabbare 

att rikta ansökan direkt till vägmyndigheterna, om transporten 

utförs endast längs ailmän väg. 
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Om för transporten förutom alirnänna vägar ocks används 

gator eller byggnadsplanevägar, bör ti11stnd alltid ansökas 

om av bde väg- och vattenbyggnadsverket och polis eller 

kommun. 



ö] 

4. HUR GRS TRANSPORTTILLSTÄNDSANSKAN 

Transporttillstndsansökan bör i allmänhet göras skriftligt p. 

blankett enligt bilaga 3. Den skriftliga ansökan kan riktas 
till väg- och vattenbyggnadsstyrelsen sorn vanhig post eller 

med bildöverföringsapparat. Om ansökan görs i annan form bör 

ur ansökan änd framg. de uppgifter, som förutsätts i bianketten. 

Ansökningsblanketter kan skriftligen beställas fr.n väg- och 

vatteribyggnadsstyrelsens blankettförMd (adress PB 33, 00521 
HELSINGFORS 52) med publikationsnumret TVH 741294. 

Om det inte behövs bilagor till ansökan eiler om det dr fraga 

om att förnya ett högst ett r gammait til1stnd, kan transport-

tillstndet ansökas om ocks med telex. 

De, som 1 väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och distrikten be-

handlar transporttil1stndsansökningarna kan efter egen pröv-

ning ocks. ta emot ansökningar per telefon, d& det t.ex. är 

fr.ga oin förnyelse av tillstnd, eller ansökan, som inte be-

höver ngra bilagor. 

1 samtliga transporttillstndsansökningar bör meddelas det/de 

transporterade föremlets/förem.lens bredd, höjd och längd 

samt niotsvarande m.tt för hela transporten. D. m.tten för hela 

transporten bestäms bör alla faktorer t.ex.transportställnin-

gar och -underreden eller annat dylikt, som förstorar mtten 

beaktas. Startorten och siutorten för övertunga och överhöga 

transporter bör meddelas fullständigt entydigt, vid behov med 

hjälp av kartbilagor. Det föreml, som skall transporteras bör 

definieras utom 1 ansökningar om generellt tillstnd enhigt 

punkt 5, 1 vilka som definition p. föremlet räcker "odelade 

förernti eller m as ki ner !?. 

Uppgifter rörande vikt behöver meddelas endast d det är fraga 

oin en övertung transport. D ansökningar om övertunga transpor-

ter görs, bör det beaktas, att axel-, boggi- och totalvikten 

bör meddelas som verkiiga vid transporten uppst.ende vikter 

och Inte t.ex. de 1 registerutdraget för transporhfordonet 

tii1tna högsta tilltna vikterna. 



Alltid d. det är fraga om en övertung specialtransport, bör 

till ansökan bifogas en kopia av bilens registerutdrag och om 

släpvagn används ocks. av släpvagnens registerutdrag och av 

släpvagnsboken. Till ansökningar, som gäller bogserade anord-

ningar, bör i de fail d den bogserade anordningens vikt är 

större än 10 ton eller hälften av dragfordonets totalvikt 

(jfr. § 224 i beslutet om verkställighet av fordonsförordnin-

gen) bifogas en kopia av besiktningskontorets utltande om 

kopplingsanordningens hllfasthet. 1 ansökningar rörande 

övertunga mobilkranar bör modellbeteckningen enhigt register- 

utdraget och registernumret meddelas. Dessutom bör p. uppmaning 

skickas kopior av andra vid behandiingen av tilistndsansökan 

eventuelit behöviiga handiingar. 

För att f. tillstndet i tid är det i alimänhet vad beträffar 

överinga, överbreda och överhöga transporter skäl att reser-

vera en vecka och vad beträffar övertunga transporter, tv 

veckor tid för ansökans behandling. Dessutom bör tiden för 

postg,ngen beaktas. Behandiingen kan kräva längre tid, om 

ansökan omfattar flera rutter eller om transporten betydligt 

avviker frn normalmtt eller -vikter. Som betydligt avvikande 

övertunga transporter anses transporter med över 12 + 12 t 

boggitryck och i fr&ga om phängsvagnar om totalvikten är 

större än 60 t. 0cks. en anhopning av ansökningar kan förlänga 

behandlingstiden. Behandlingen av transporttillstndsansök- 

ningarna är snabbare, om den ifr.gavarande transportens 

storlek eller belastning är den samma, som i andra p.  samma 

rutt behandiade fali. 

1 bridskande fali strävar man till att behandia ansökan p& 

kortare tid än vad ovan nämnts. 

5. BEHANDLING ÄV TRANSPORTTILLSTÄNDSANS5KAN 

Beslut beträffande transporttiilstndsansökan ges i jakande 

fail som ett skriftligt transporttillst.nd. 1 nekande falI 

ges besked beträffande beslutet per telefon euler skriftligt 

orn sökanden s anhlier. 
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5.1 Transportti11st.nd 

Transportti11st.ndet skrivs p. blankett enligt bilaga 4,5,6 

eller 7, p. vars första sida transportens beskaffenhet 

definierats (förem1et, som skall transporteras och transport-

fordonet), transportrutten och tillst&ndets giltighetstid. 

P. blankettens övriga sidor beskrivs de vilikor, som bör 

beaktas d& specialtransporten utförs. Ansökningshandlingarna 

returneras inte med ti11stndet. 

P bilagorna 4-7 skrivs ti11stndet beroende p. transportens 

beskaffenhet enligt följande: 

- p. bilaga 4  allmänt ti11stnd för transport av odelade före-

m1 för en högst 4,0 m bred, 4,4 m hög och 30 m 1.ng trans-

port, som inte är övertung 

- p bilaga 5 transportti11st.nd för en högst 4,4  m hög con-

tainertransport, som inte är övertung, överbred eller över-

1ng 

- p bilaga 6 transportti11stnd för rnobilkranar 

- p bilaga 7 övriga transportti11stnd 

1 transportti11stndet antecknas följande uppgifter: 

Uppgifterna om transportens beskaffenhet är i allinänhet de 

samma som i ansökan. 1 ngra fail kan tillst&ndet beviljas 

med specialvillkor för endast en mindre eller lättare trans-

port än vad som beskrivits i ansökan (t.ex. en kran med mot-

vikterna bortmonterade). Transportfordonets registernummer 

antecknas alltid, d. det är fraga oin en övertung transport. 

Ti1istndetsgiitihetstidochanta1ettransporter, som ti11ts 

rned ti11stndet beror p. transportbehovet och heskaffenheten 

av det föremi, som skall transporteras. 

Om transporternas bredd är högst 4,0 m, höjd högst 4,4 m, 

längd högst 30 rn och transperterna inte är övertunga kan för 
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deras utförande beviljas ett generelit tillst&nd, soin gäller 

ett bestämt vägnät (t.ex. landets samtliga alimänna vägar och 

de alimänna vägarna i ett speciellt väg- och vattenbyggnads-

distrikt). 1 ett dylikt ti11st.ndär antalet transporter 

obegränsat och ti11stndets giltighetstid 2 tr. 

Om mtten eller vikterna överstiger värdena för ovannämnda ge-

nerella ti11stnd, beviljas ti11stndet för en bestärnd rutt. 

• 

	

	Beroende p. fail, kan antalet transporter vara begränsat ± et,t 

ruttbundet ti11stnd. Ti11stndets giltighetstid är 1 mnad - 

1 	r. 

Uppgifterna om transportrutten kan avvika fran de uppgifter, 

som getts ± ansökan, orn det under ansökans behandling konsta-

terats, att den rutt sökanden föreslagit är olämplig för ifr-

gavarande transport. Härvid kontrolleras dock genom att ken-

takta sökanden, att den ändrade rutten passar sökanden. 

Transportrutten skrivs genom att använda orternas eller an-

slutningarnas namn och vägnumren. Vägens klass her nämnts mcd 

följande förkortningar d rutten beskrivits: 

finska 	svenska 

vt = riksväg (ry) 

kt = stamväg (sv) 

mt = landsväg (lv) 

pt = hygdeväg (hv) 

Vägnumreri framgir av de vägnuminerkartor, som tuLi faststälit 

pris skriftligen kan beställas frn VVS:s blankettförrd 

(adress PB 33, 00521 HELSINGFORS 52). 

Transporti1istn.dsvii1koren finris p ti11stndets bak-elier 

innersida. Grunderna för endel t±llstndsvillkor beträffande 

utförande av en transport visas i tabeil 2 p.  sid 16. 

Transporttillst.ndet kan beviljas antingen t transporthestäi--

laren, transportens utförare eller produktens tiliverkare. 

Ett transporttillstnd kan inte överföras. verltelse av ett 

transportti1istnd, soa bn ij.ats ett boIL 	der ett företag, 
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till bolagets eller företagets alla delägare anses inte sam 

överföring av tillstnd. Däremot är överl.telse av ett trans-

porttillstnd, som beviljats t en delägare till de övriga 

delägarna överföring av tillstnd och siedes inte tilltet. 

Ett tillstnd, sam beviljats för en övering transport omfattar 

vid med bilen och släpvagnskombinationen utförda transporter 

även tillst.nd att avvika frn i § 59 moment 3 ± fordonsförord-
ningen stadgade fram- och bakutskjutningar, om inte annat skilt 

nämns i tillsttndet. 

För transporttillstndet uppbärs avgift. Ett tillst.nd kan 

terkallas även under dess giltighetstid, om en förändring 

i vägförhllanden eller andra p. förhand oförutsedda skäl det 

kräver. 

5.2 Avböjande beslut 

Om avböjande beslut beträffande transporttillst.ndsansökan 

meddelas muntligen per telefon eller om sökanden s. anh&ller, 

skriftligen. Meddelandet innehller alltid beslutets motivering. 

1 de fail ansökans behandiare har de behövliga basuppgifterna 

till sitt förfogande är strävan, att anvisa sökanden n.got 

annat transportalternativ. Till ansökan hörande handLingar 

returneras inte till sökanden. Om ärendet önskas behandiat p 

nytt behöver inte ny ansökan inlämnas d tilläggsutredningar 

företes. För ett avböjande beslut uppbärs inte avgift. 5ver 

ett väg- och vattenbyggnadsdistrikts beslut kan inom 30 dagar 

besvär inlämnas till väg- och vattenbyggnadsstyrelsen. iver 

väg- och vattenbyggnadsstyrelseflS beslut kan inom 30 dagar 

besvär inlämnas till trafikministeriet, över vars beslut i ett 

ärende av detta slag besvär inte kan inlämnas. 

6. FRUTSTTNINGARNA FR BEVILJANDE AV TRANSPORTTILLSTÄND 

De principer VVV tillämpar d transporttilistnd beviijas pre-

senteras i detalj i publikationen TVH 742011. De viktigaste 

grunderna för beviijande av transporttilistnd är: 

1 . Det är fraga cm ett odeJbart fbremi, cc sdant format, 
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att det inte rimligtvis kan transporteras utan att de 

normait tilltna gränserna för bredd, höjd, längd eller 

vikt bverskrids. 

2. Föremlet kan överhuvudtaget inte eller till rimiiga kost-

nader transporteras med andra transportmedel därför att för 

detta ändaml lämplig järnvägs- eller sjövägstransport-

möjlighet saknas. 

3. Transportfordonet är sakenhigt godkänt och registrerat samt 

lämpligt för transporten i fraga. 

4. Vägarnas och deras broars bärighet är tillräcklig och det 

utrymme, som star till förfogande är tillräckligt och trans-

porten stör inte oskäligt den övriga trafiken och äventyrar 

inte trafiksäkerheten. 

5. Den, sorn behöver transporttillstndet förbinder sig att 

följa uppställda tillstndsvillkor och har efterlevt dem 

även tidigare. 

Med ett odelat föreml menas här ett s&dant föremil, som inte 

för transporten, för att undvika övermtt eller övervikt, till 

skäliga kostnader kan delas i rnindre delar. 1 samband med en 

övertung transport anses sm& och relativt lätta tilläggsanord-

ningar och tilibehör höra till det odelade förem&let. Sdana 

är t.ex. en grävmaskins skopa och en arbetsmaskins tilläggs-

bränsletank. Tillläggsanordningarna och tilibehören mste 

beaktas i ansökan. 

För över 6 m breda transporter eller sdana transporter, som kräver 

VVV:s övervakning vid överfart av broar beviljas tillst.nd 

endast under följande förutsättningar: 

- transporterna är engngstransporter elier sällan (2-3 gnger 

i ret) terkommande 

- transportens samhäiisekonomiska betydeie är rnycket sUor 

- det finns inget anriat tvansportalterrativ eller 1e3,'. riri-

vändning är betydligt dyrare än vägUransport 
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Transportti11stndet beviljas för ett bestämt förem1 eller 

en bestämd förem1sgrupp fr.nsett de ovannämnda generella 

ti11stnden för transporten av odelade förem1 och container-

transporter. Med andra än dylika generella tillst&nd kan inte 

med samma ti11stnd ges ti11sttnd för transport av heit olika 

förem1sgrupper. 

Transportfordonet bör i alimänhet vara en lastbil, d. trans-

portavstndet är stort. 1 undantagsfall kan t.ex. för bttrans-

porter beviljas ti11stnd även för 1ngväga transporter med 

andra fordon. 

För över1nga transporter kan ti11stnd beroende p transport-

fordonet beviljas enhigt följande: 

1. Lastbil utan släpvagn: Maximilängden är 12 ui förutsatt att 

utskjutningen framt inte överskrider 2 m och utskjutningen 

bakat inte överskrider 3 ui. 1 undantagsfall kan av motiverad 

orsak ti11tas större fram- och bakutskjutning än vad ovan 

närnnts. 

2. Fordonskombination, som bestr av lastbil och p.hängsvagn 

eller egentlig släpvagn, som registrerats som specialtrans-

portsläpvagn: 1 princip inga begränsningar. 

3. Fordonskombination, sam bestr av lastbil och en vanlig 

egentlig släpvagn: Längd högst 22 m. 

1 fail 2 och 3 infattar tillstndet ocks för transporten nöd-

vändiga överskridningar av normait tilltna fram- och bakut-

skjutningar. 

Motorvägarna och motortrafiklederna är avsedda närmast för 

snabb trafik. Därför är det en strävan att undvika användan-

det av dessa vägar för s.dana specialtransporter vars största 

ti1ltna hastighet är 60 km/h. Transporter av denna typ diri-

geras i mn av möjlighet till motorväarna s och moLortrc.-

fikiedernas paralleilvägar. 
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7. BESTMMELSER, SOM INGÄR 1 TRANSPORTTILLSTÄNDET 

1 transporttil1stndet uppställs för utförandet av den special-

transport bestämmelser, soui gäller transportfordonet och dess 

utrustning, transportsättet, övervakningen av transporten, 

vägning av transporten saint avtalande om transporten med stats- 

järnvägarna, kommunerna eller ägaren av enskilda vägar. 

Transportbestämnielserna kan vara antingen ailmänna och höra 

till samtliga transporttillstnd, eller gälla bara i enskiida 

fali, närmast beroende p transportens beskaffenhet och trans-

portrutten. 

Nedan presenteras de bestämmelser, som i alimänhet ingr 

i de transporttillstnd VVV beviljar samt deras grunder. 

Tillstndsgivaren kan i undantagsfall av motiverad orsak avvi-

ka frn nedän beskrivna anvisningar för urpställande av vilikor. 

7.1 Bestämmelser betröffande transportfordonet och dess utrustning 

Meningen mcd bestämmeiserna beträffande transportfordonet och 

dess utrustning är att förbättra trafikanternas och de i traris-

porten deltagande personernas säkerhet under transporten. 

Bestämnielserna grundar sig till största delen p. den del i tra-

fikministeriets beslut om verkställighet av fordonsförordningen, 

sora gäller specialtransportsläpvagnar. 

Beroende p. transportens beskaffenhet och transportrutten bör 

under transporten följande bestämmelser beträffande transport-

fordonets utrustning beaktas (bestämmelsernas grunder beskrivs 

till vissa delar r±oggrannare i tabeil 2 p  sid 16): 



iT 

0 

1000 

Figur 1. Varningsskylt, som används vid specialtransporter 

Tabeil 2. Vissa tillständsvillkors beroende av transportens 
längd och bredd 

• 
1) Varningsbil baktiil och eskortövervakare ocks om transportens 

bredd är över 4 m, om samtidigt längden är äver 22 m elier 
vägens bredd (körbana ̂  eventueil vägren) är under 7 rn. 

2) Polisdirigering som tjänstearbete utöver cskortöv'Ervakare, 
om polisen anser det behövligt 

16 



Figur 2 

VARNINGSANORDNINGARNA PÄ ETT FORDON, SOM UTFÖR SPECIALTRANSPORTER 17  
(göller ej mobiikranor) 

FRAMT!LL 
Bredd >3,5m. Bredd 3,5m (för trans - 

porter under 2,5m boro 

om lasten är bredare än 
transportfordonet). 

50cm * 00cm varnings-
skylt, om transportens 
bredd 3m eller Iängd 
>22m. 

Lyklo, som ovger 
roterande eller biinhande 
brungult IJUS, om det be-
stdms varningsbil för 
transporten. 

0 	0 

Pö trörnre delen ov drogbilen 
	Vit 10cm x 20cm reflektor 

eller omedelbart efter hytten 
	och lykta, som avger 

över lastens helo bredd en 
	

brungult IJUS och som 
signolst& 	med vita 10cm x 	utvisar iastens största 
20cm reflektorer och lyktor, 	bredd. 
som ovger brunqult Ijus. 

BAKTILL 
Lykta, sam 	ovger roteronde eller 	blsnkonda 	brungult Ijus, 
cm det bestäms 	varninqsbil för transporten och den 
motsvarande lykton framtill mts 	syne 	bok8t. 

50cm x 00cm vorningsskylt, otn fronsportensbrodd 
3m eVer Iöngd>22m. ___________________ 

Tovlo, 	sam visar länqden, cm 	transportens Iöngd>15,5m. 

Röd 	reflektor, sam utvisor lastens största 	bredd, om 
tronsportens bredd > 2,5m eller lasten ör 	bredare än 
transportfordonet. 	Reflektorn 	skall 	ha formen 	ov 	en lik- 
sidig triongel (sidane 	längd 	5-20cm), om det 	ör fr8ga 
om en bo'serat fordon, onnore n*gon annan form 
(yta3Ocm ). 	______________ _______________ 

Lyktc, 	som ovger rött Ijus 	och som utvisor lostens 
störeto bredd, om transportens bredd>2,5m eller lasten 
ör bredore 	än transportfordonet. Tv8 	lyktor p8  varandra, 
cm transportens bredd > 3m. 
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Tillöggslykta, sam avQer 	Rödgulrondigt bräde, fäst 
brungult Ijus, om den 	tex. i lasten, vors gula 
yttersta lyktans avst6nd 	rönder tromtilt och röda 
fr8n bilens Vasta lyktor 	ränder baktiil sko$t voro 
är > Im. 	 reflekterande, om trans- 

portens bredd 4m. 

Hfflt.: ,H1HI 	:$....... Iliifi 

Tillögqslykta, som avqer rött Ijus, orn det yttersta 
Lk0nthjuts avst&d till bilens Vasta lyktor> rn. 

P$i SIDAN 
Lyktor (s.k. sidijus), som avger brungult Ijus 	slop- 
vagnskonstruk$ionens eller lastens nedre kant, cm 

- 	
tost> 6m. 

e 	 o 	 ii 
Im 

Lyktornos lampeffeht from$ill och boktiil dr 1520W och p  sidorno 410W. Lyktornas och retiek-

torernas höjd fromlill är l - t,5m, p8 sidorno och boktill O,35l,5m. Reflektorernas häjd p  bogse-

rode anordn'ngar är 0,351m, framtill fir höjden högst l,2m. 
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Framtill och baktiil p. transportfordonet eller fordonskom-

binationen bör förutom de stadgade anordningarna finnas en 

gui 50 cm x 100 cm star varningsskyit, med texten "ERIKOIS-

KULJETUS" i 15 cm höga svarta bokstäver uppdelat p. tv. 

rader. 1 mörker bör skylten framtili vara beiyst och baktiil 

refiekterande. Fr. o.m. 1.1.1986 bör varningsskyltarna fyila 

kvaiitetskraven 1 pubiikationen TVH 741916 och vara godkända 

VVS. 

Varningstavlans text fr och den bör vara synhig endast ± de 

fali tabeil 2 bestämmer. Varningstavlan visas i figur 1 p 

sidan 16. 

Baktiil p. transportfordonet bör finnas p. s. sätt att de ut-

visar transportens största bredd placerade lyktor, sam avger 

rött ijus, och som fungerar samtidigt med bakijusen, samt p 

motsvarande sätt piacerade röda refiektorer, sam d. det är 

fraga om ett bogserat fordon har formen av en liksidig 

triangel (sidans längd 15 - 20 cm) och ± övriga fail n.gon 

annan form (yta minst 30 cm 2 ). Om transportens bredd över-

skr±der 3 m, bör p vardera sidan finnas tv. lyktor p. va-

randra. Om avst&ndet sidied mellan lyktorna och transport-

fordonets fasta lyktor är större än 1 m, bör mitt Imellan 

lyktorna och de fasta lyktorna placeras en likadan tilläggs-

lykta sam ovan nämnda lyktor. Lyktorna och refiektorerna bör 

vara p& en höjd av 0,35 m, och lyktornas lampeffekt bör vara 

minst 15 W och högst 20 W. P en bogserad anordning bör 

refiektorerna dock vara p& en höjd av 0,35 - 1 ,0 m. 

Tillst&ndsviiikoret gäiler d. transportens bredd överskrider 

2,5 m eiler lasten är bredare än transportfordonet. Viilkoret 

gäller inte mobiikranar. 

Framtiii p dragbilen eiler omedeibart bakom hytten bör över 

lastens hela bredd placeras signalstänger, sam lätt böjs 

eller förskjuts d. de träffar n&got hinder. P stängerna bör 

fästas framt riktade lyktor, som avger brungult ijus, och 

som utvisar transportens största bredd, och sam fungerar 

samtidigt med bakijusen. Dessutom bör p& stängerna fästas 

ca 100 mm breda och ca 200 mm höga vita refiektorer. Lyktor-

na bör fästas p en höjd av 1,0 - 1,5 m och lyktornas lamp.-
effekt bör vara rninst 15 W och h5gst 20 W. 



19 

Tillst.ndsvi1ikoret gdlLler d transportens bredd dr större 

än 2,5 in och även annars, om lasten är bredare än transport-

fordonet. Viilkoret gäller inte mobiikranar. 

P transpertfordonet eller det transporterade fbrem1et bbr 

fästas lyktor, sam framtill avger brungult och baktili rött 

ijus, och som utvisar transportens största bredd, och sam 

fungerar samtidigt med bakijusen, samt framtill ca 100 mm 

breda och ca 200 mm höga vita refiektorer. Om lyktornas 

avstnd sidled frn transportfordonets Lasta lyktor är större 

än 1 m bör mitt irnellan förutnämnda lyktor och de fasta 

lyktorna placeras en likadan tilläggslykta, sam ovan nämnda 

lyktor. D& transportens bredd överskrider 4 m bör dessutom 

transportens största bredd utmärkas genom att antingen p. 

transportfordonet eller det transporterade föremlet framtill 

och baktiil p. 1 - 1,5 rn:s höjd p. en lodrät yta fästa ett 

röd-gulrandigt minst 30 cm brett bräde, lika iangt, som 

transporten är bred och p vilket de 15 - 30 cm breda röda 

ränderna är refiekterande baktiil och de 15 - 30 cm breda 

gula ränderna är reflekterande framtill. Lyktorna och ref-

lektorerna bör vara p en höjd av 1,0 - 1,5 m och lyktornas 

lampeffekt vara minst 15 W och högst 20 W. Refiektorerna p 

en bogserad anordning bör dock vara p. en höjd av 0,35 - 1,0 m. 

Om speciella p karosseriets konstruktion beroende orsaker 

s kräver, kan en bogserad anordnings framreflektorer vara 

p en höjd av 1,2 rn. 

Vi.ilkret aäi.ierd 	transporters bredd dr strrn än 1,5 rn. 

\/iilkoret gäller inte mobiikranar. 

Ett bogserat fordon bör förses med 4 - 10 W:s sidljus, p. 

2 - 6 m:s avst&nd frn varandra. Dessa ijus bör fungera 
samtidigt med dragbilens parkerings- och körijus. Det främsta 

ijuset bör vara högst 2 m frn fordonets framända och det 

b:arta bcgst 1 m frn fordonets eller lastens bakända. 

Vilikoret gäller d. det bogserade fordonets längd inklusive 

lasten bverskric3er E rn. 



20 

Transportfordonet och varnirigsbilen bör förses med en belys-

ningsanordning, sam avger roterande eller blinkande brungult 

ijus i enlighet med § 25 mom 4 i beslutet om verkställighet 

av fordonsförordningen, och som fungerar under hela trans-

porten. 

Vilikoret gäller alltid d. med transporten bestäms förvarnings-

bil. 

Brungult biinkande ijus kan och bör användas ocks. vid övriga 

specialtransporter trots att transporten inte lagts förvar-

ningsbil, om transporten t.ex. d& den rör sig p. ett frn den 

normala trafiken avvikande sätt äventyrar den övriga trafiken. 

Obehörig användning av brungult biinkande ijus är förbjudet. 

Minst ett biinkande ijus bör piaceras s, att det syns även 

bakt. 

1 figur 2 visas varningsanordningarna för ett fordon, som 

utför överbred specialtransport. 

Sam tilläggsanordning är det till.tet att använda arbetsljus, 

sam belyser lasten förutsatt, att ijusen inte biändar den bak-

ifrn kommande trafiken. 

7.2 Bestämmelse beträffande lastningssättet 

Om fiera föreml transporteras samtidigt, bör föijande bestäm-

melse beträffande lastningssättet beaktas: 

* t5verbredd, överhöjd, överlängd eller övervikt fr inte föror-

sakas av att de transporterade föremlen placeras bredvid 

varandra, p varandra eller efter varandra. 

Om föremlet kan piaceras p.  alternativa sätt, bör en sadan 

placering eftersträvas, att transportens bredd biir s. liten 

sam möjligt. 
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7.3 Bestmmelser betrh±fande transportsättet 

Med bestämmelserna betrdffande transportsttet fdrsöker man 

sörja för trafiksäkerheten och begränsa de störningar special-

transporten förorsakar den övriga trafiken. 

1 alla transporttillstnd ingr följande bestämmelser heträf-

fande transportsättet: 

D. transporten utfdrs bör de anvisningar VVS gett fdr ut-

förande av specialtransporter p  ailmänna vägar följas 

(ing&r ± publikationen TVH 742012/83). Under transporten 

bör bestämrnelserna 1 vägtrafiklagen och de p.  basen därav 

givna förordningarna och besluten beaktas om undantag inte 

särskilt beviljats. 

Under transporten bör speciell försiktighet iakttas och den 

bör utföras s., att den medför minsta möjiiga olägenhet, 

skada eller fara för den övriga traf±ken. För den bak±fr.ri 

kommande trafiken bör beredas tillräckligt med tilifällen 

till omkörning. 

Med trafikmärken angivna viktbegränsningar pt broar och 

viktbegränsningar utfärdade p. grund av menf6re fr inte 

överskridas. 

Väg- och vattenbyggnadsdistriktet kan enligt eget bedömande 

bevilja undantagstillstnd för avvikande av menfdresbegräns-

ningar. 

Beroende p. transportens beskaffenhet och transportrutten kan 

följande speciella bestämrnelser beträffande transportsättet 

gälla för transporten: 

D transportens hredd överskrider 4,0 m eller längd 30 rn 

eller höjd 5,0 m f&r transporten inte utföras p riks- och 

stamvägar och inte heller p andra vägar inom städer under 

följande tidpunkter: 

- vardagar uton iördagar kl 6-9 och 5-7 



22 

- sommartid (1.5. - 31.8.) inte heller p fredagar och sön-

dagar ki 15-20 

- p midsommar- och julaftons afton och 1ngfredags afton 

saint p den sista av p varandra följande heiger ki 15-20 

Bestämmelserna kan vid behov tillämpas även p. andra klockslag. 

D polisen som tjänstearbete sköter dirigeringen av trafiken, 

bestämmer polisen under vilka tider transporten fr utföras. 

D. transportens bredd överstiger 3,5 m eller längd 30 m 
eller d vägens bredd är under 7 m f.r transportens hastig-

het vara högst 60 km/h och i övrigt 80 km/h. Transportens 

hastighet f.r dock inte överskrida de hastigheter, som 

ti11ts för transportfordonet eller de hastighetsbegräns-

ningar som anges med trafikmärken. Enhigt prövning kan en 

hastighet p. 80 km/h ti11.tas ocks. för en högst 3 m bred 
och högst 35 m 1ng transport nattetid. D& transporten 
förutsätter avstängning av hela vägen för övrig trafik, 

bestämmer den polis, sam ansvarar för dirigeringen av trafiken, 

transportens hastighet inom ramen för de hastigheter, sam 

ti11ts för fordonet och de angivna hastighetsbegränsnin-

garna. 

Varningsbilen (person- eller paketbil), försedd med varnings-

skylt "ERIKOISKULJETUS" och roterande eller biinkande brun-

guit ijus, bör köra framför specialtransporten. P motor-

vägar och andra vägar med tvh. körbanor bör varningsbilen 

dock köra efter specialtransporten. Vilikoret gäiler i de 

fail tabeil 2 bestämmer. 

* Varningsbil utrustad enhigt ovan bör köra b.de före och 

efter specialtransporten. Viilkoret gäller ± de fali tabeil 

2 bestärnmer samt p& krokiga och backiga vägar d trans-

portens medelhastighet är under 30 km/h. Texten p den 

framför körande varningsbilens varn±ngstavla skall g att 

läsa framifr&n och texten p den bakom körande varnings-

bilens varningstavla bakifrn. Varningsbilarnas varnings-

tavior bör 1 rnörker vara belysta. Varningsbilen fr into 

vara försedd med släpvagn. 



23 

7.4 Betämmelser betrffande övervakningen 

Med bestmmelserna gällande organisation av bvervakning av 

specialtransporter strävar man till att garantera att den 

ovanligt tunga, breda, höga eller lnga transporten utfdrs 

säkert, smidigt och p. rätt s.tt rned hänsyn till undvikande 

av skador p. till vägen hörande anordningar. 

Bestämmelserna beträffande transporternas övervakriing är föl-

j ande: 

En av VVS godkänd eskortövervakare bör följa med transporten. 

Detta vilikor gäller i de fali tabeli 2 bestämmer. 

Transporttillstndet med dess bilagor eller kopior därav bör 

följa med transporten och bör p begäran företes polis-, be-

siktnings- eller vägrnyndighet. 

Tillstndet kan terkallas, om förhllandena efter det till-

stndet beviljats väsentligt förändrats eller andra motivera-

de skäl därtiil framkommer. 

En representant för väg- och vattenbyggnadsverket bör över-

vaka överfarten av broar. Detta vilikor uppställs d. en bro 

mste överskridas p. ett bestämt sätt (t.ex. längs brons ena 

sida) eller granskning av brons skick mste göras före och 

efter det specialtransporten utföres. 

Om eventueil upplyftning av trafikmärkesportaler längs 

transportrutten bör i god tid överenskommas med berört väg-. 

och vattenbyggnadsdistrikt och upplyftningen bör ske p. 

ti1lstndserhllarens försorg och kostnad och under väg- och 

vattenhyggnadsdistriktets uppsikt. 

Väg- och vatterbyggnadsdistriktet uppbär transportens utförare 

de kostnader, som föranleds av den övervakning, som här inenas. 
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7.5 Bestämmelse beträffande skyddaride av icke till vägen hörande 
konstruktjoner 

För att skydda nära vägen belägna konstruktioner, som inte 

hör till vägen samt för att trygga transportutförarens egen 

säkerhet gäller följande hestämmeise samtliga transporter: 

Transportutfbraren bör ombesbrja att ei- och telefonled-

ningar ovanom vägen samt andra konstruktioner iakttas under 

transporten och komma överens med dessa anordningars ägare 

om de &tgärder, som behövs under transporten. Före hinder, 

som begränsar underfart, bör transporten vid behov stannas 

upp för att transportutförarna skall kunna försäkra sig om, 

att underfartshöjden är tillräcklig. Vid underfart av ei-

ledningar bör säkerhetsavstnden eniigt elsäkerhetsfbre-

skrifterna följas. 

7.6 Bestämmelse beträffande statsjärnvägarnas tiilstnd 

Med bestärnmelsen. om  iakttagande av statsjärnvägarnas anvis-

ningar försöker man närmast sörja för transportutförarens och 

t&gtrafilcens säkerhet. Statsjärnvägarnas anvisningar för över-

fart av plankorsning mcd specialtransport presenteras i biilaga. 

Föijande bestämmelse bbs fbijas, cm dOt :Lbngs trariscortrutten 

finns järnvägsplankorsningar: 

* Transportutföraren bör följa anvisningarna för utförande av 

specialtransport över plankorsning (ingr i pubiikationen 

TVH 742012/83) och om anvisningarna s kräver skaffa veder-
börligt tillst.nd för överfart av plankorsningar (bl.a. be-

hövs tillstnd alltid för att köra under eibanas ledningar 

d& transportens höjd överskrider 4,5 m). 

7.7 Bestämmelse beträffande tillstnd av polis, kojnmun och privat 
vägägare 

VVS:s och väg- och vattenbyg'nadLdotr•i kt,',r 	LI 	r LtJi 

gälla bara av VVV ekötta alimänna vägar. Därför läggs fJjtitdi 
bestämmelse till de tillstnd, som beviljas av VVV: 
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För de gator, byggnadsplanevägar och enskiida vägar, som hör 

till transportrutten bör skilt tillstnd skaffas av polis 

eller kommun samt ägare av enskild väg. 

7.8 Bestämmelser beträffande ansvaret 

Följande bestämmelser beträffande ansvaret gäller samtliga 

transporter: 

Tillstndserhllaren svarar för alla skador, som uppkommit 

p grund av övervikt, bverbredd, överhöjd eller överlängd. 

Transporten ftr inte utföras i sdana väglags- eller väder-

leksförh.11anden, 1 vilka transporten förorsakar speciell 

fara eller i vilka ett säkert genomförande av transporten 

förutsätter tgärder, som behövs förutom de skötseltgärder 

normaitrafiken kräver och som för väghllaren förorsakar 

extra kostnader. 

7.9 Specialbestämmelser 

Specialbestärnrnelser behbvs t.ex. för att kunna erhlla visshet 

om transportens verkliga vikt före transportens avfärd. Om för 

en kran beviljats til1st.nd med vilikor, att vissa delar för 

att minska vikten under tiden för transporten avlägsnas fr.n 

kranen, s. uppställs soin ti1lstndsvillkor, att kontakt tas 

med vägmyndighet för utförande av eventueli granskning, innan 

transporten utförs. När en övertung transport belastar ruttens 

broar till gränsen för deras bärighet, är det för att förhindra 

att broarna skadas i endel fail skäl att väga transporten 

innan den startar. Ocks. i dessa fail uppställs som transport-

viilkor, att kontakt tas med vägmyndighet, innan transporten 

utförs för en eventueil vägning. 

D. det är fr.ga om en erigngstransport, 500 förutsätter över-

vakning eller granskning av VVV, bör tillstndet, d. trans-

porten utförts försedd med VVV:s övervakares kontrollanteckning 

returneras till den vägrnyndighet sam beviljat ti1lstridet. 

VVV uppbär för här syftad övervakning eller kontroll de Upi)-

koniti 	kontndcrna av trariportutfr'nn 
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Som specialbestmmelse kan dessutom komma p. fraga att med 

st1skivor skydda svaga stdllen i vgens ytkonstruktion. 

7.10 Avvikande frn bestämmelserna 

Frn de bestämmelser, som anges i transporttillstndet f.r 

avvikas endast i undantagsfall med den tillstndsgivande myn-

dighetens tillst&nd. Tillstndet kan, oin det föreligger gil-

tiga skäl därtili ges antingen skriftligt eller per telefon. 

Avvikande frn de ursprungligen fastställda bestämmelserna 

kan närmast komma p fraga av följande orsaker: 

- väg- eller trafikförhllandena p. transportrutten har för-

ändrats 

- transporttillstndssökaren förelägger nya uppgifter beträf-

fande transporten, som ansökningsbehandlarna inte tidigare 

haft vetskap om. 

Mycket sällan kan tillstnd till avvikande frn tillstnds - 

vilikoren ges per telefon. P fraga kan i allinänhet komma en-

dast avvikande frn de klockslag, som begränsar transportens 

utförande, om avvikandet fr&n tidsgränserna inte äventyrar 

trafiksäkerheten eller oskäligt stör den övriga trafiken eller 

ocks sm. avvikelser 1 transportens bredd eller längd förutsatt, 

att de inte förorsakar ändringar i transporttillstndsvil1koren. 

Tillstnd för avvikande frn rutten kan inte ges per telefon. 

D polisen svarar för dirigeringen av trafiken kan med polisens 

tillstnd ocks. 1 enlighet med punkterna 7.3 och 8.32 avvikas 

fr&n viilkoren beträffande tids- och hastighetsbegränsningarria. 

8. UTFRANDE AV SPECIALTRANSPORT 

8.0 Ällmänt 

D. specialtransport utförs bör det ses till att sdana tgär-

der genomförs, rnod vilka äventyrande av trefiksäkerheten, 
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törning av bvrig trafik samt skador p till vägen hbrande 

eller därtjll ansiutande konstruktioner kan undvikas eller 

begränsas till s sm. som m$jligt. 

Specialtransportens utförare bör skdta om alla .tgärder, som 

behövs före och under transporten samt bereda sig p en even-

tueil granskning av transporten under resan. 

8.1 Planering av en specialtrarisport 

Mdjligheterna att utföra specialtransporter sarnt den trans-

portrutt, som kommer p fraga bör i tid utredas. Om det är 

fraga om transport av en produkt, sorn tillverkas i en in-

dustrianläggning, bör transportrnöjligheten beaktas redan vid 

planeringen av produkten. 

Det är skdl att i s god tid som möjligt ansöka om de till-

stnd (VVV:s, eventuelit polisens, statsjärnvägarnas och kom-

munens samt enskild vägs ägares), som behövs för transporten. 

Dt vad vägtransport beträffar transportmöjligheterna utreds 

kan väg- och vattenbyggnadsstyrelsen eller ifr.gavarande väg-

och vattenbyggnadsdistrikt kontaktas, varifr.n vid behov 

erh&lls preliminära uppgifter om olika transportrutters an-

vändningsmöj ligheter. 

Frn väg- och vattenbyggnadsverket erh.11s för pianerande av 

en transport hl.a. föijande uppgifter beträffande ailmänna 

vägar: 

- underfartshöjden för broar och vägmärkesportaler, som 

sträcker sig över hela vägen och en pubiikation, sam 

beskriver möjligheterna att kringg. lga underfartsställen 

kan till fastställt pris erh.11as frn VVS:s biankettrörrtd 

med puhiikatioosnuorner TVH 741973, 

- trafikmängdei 

- uppgifter on uj11skociox 
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- uppgifter om vägavsnitt under förbättring elier annat vg-

arbete 

Om eventueila faktorer, som hegränsar transporteri i plankors-

ningar rned järnväg, erh.11s uppgifter frn statsjärnvägarnas 

bandistrikt (banans tekniska data) och trafikdistrikten 

(trafikuppgifterna). Frn trafikdistrikten erhlls förutom 

trafikuppgifterna tekniska uppgifter beträffande elektrifie-

ringen. 1 anvisningarna i biiaga 8 beskrivs de faktorer, som 

begränsar utfdrande av specialtransport i plankorsningar. 

8.2 Ätgörderna före transporten 

Före transportens utförande bör transportens utföringssätt 

planeras s, att det inte dyker upp överraskande hinder eiler 

svrigheter under utf'örandet. Ätgdrder före transporten ir: 

- vai av tidpunkt för transporten 

- kontaktande av myndigheter och verk bi.a. för ordnande av 

eventuelit behövlig övervakning av transporten 

- granskning av transportfordonets utrustnirig och iastens 

fastsättning 

- vgning av övertungL fordons axiar (vid heho) 

- granskning av transportrutten (vid behov) 

- pianering av den trafikdirigering, som hehövs i sarnband 

med transporten 

Strävan är att alltid väija dygnets ur trafiksynpunkt lugnaste 

tid till transporttidunkt. Valet av den ändam.lsenhigaste 

tidpunkten är speciellt viktigt d. det är fraga om en anmhrk-

ningsvärt bred eller lng eller ocks. mycket lngsant körando 

transport. Utförandet av över 4. m breda och över 30 rn l&ngn 
och över 5,0 rn höga transporter är vad tiden beträffar be-

gränsat med de tillstndsvillkor, som närmare beskrivs i punkt 

7.3. Utförande av specialtransport bör även annars undvikac 

und e r (1 ( 	r d 	, 	rn 0 i 0 	 1 1 J 1 	i 	i 1 	( 
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gar utom lördagar ki 6-9 och 15-17, sominartid (1.5.-31.8.) 

inte heller p fredagar och söndagar ki 15-20 samt p mid-

sommar- och julaftons afton och lngfredags afton samt p 

den sista av p. varandra följande helger ki 15-20), trots 
att det inte uttryckligen krdvs i ti11stndsvii1koren. 

Kontakttagning om detaljer beträffande utförande av trans-

porten förutom ansökan om de egentiiga tillstnden behövs 

bl.a. i följande fail: 

- med vdg- och vattenbyggnadsverket, d. som vilikor för ut-

förande av transporten uppställts, att en övervakare frn 

VVV är med vid överfarten av broar eller det finns behov 

av tilifälliga ändringsarbeten p till vägen hörande anord-

ningar (t.ex. upphöjande av portaler) eller granskning i 

närvaro av VVV:s övervakare eller om tillstndet kräver an-

mälan inom bestämd tid för everitueil vägning cv transporten. 

- rned statsjärnvägarna, d. det behövs specialtgärder av VR 

för överfart av plankorsning 

- med polisen, d. transportens bredd överskrider 6,0 m, var-

vid polisen bedömer behovet av polisdirigering som tjänste-
arbete (se punkt 8.32) 

:ned elverket, d. säkerhetsavstndet, som bestäms i elsäker-

uetsföreskrifterna, underskrids i samband med underfart av 

elledning, och med telefonverket, d& telefonledningar m&ste 
upplyftas för transporten 

- med kommunen, d det p till transportrutteri hörande gator 

eller byggnadsplanevägar behövs specialtgärder 

- mcd ägaren till enskild väg, d. det behövs special&tgärder 
p till traisoortrnt±er hörande enkj ld vd 

Alla kontakter bör tas 1 st god tid. som rnöjligt, dvs. geziast 

d. transporttidpunkten är känd. Det bör beaktas, att de olika 
myndigheterna elier 	rker] inte alt 1 1d kue ordra hvervknin 
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eller önskade tgrder p. den tidpunkt transportutföraren 

önskar. Därför kan tidpunkten för transporten ännu i detta 

skede bli förändrad. 

D 	 och lasten granskas bör viss- 

het skaffas om transportens ailmänna saklighet och speciellt 

om efterlevnaden av de vilikor som i specialtransporttill-

stndet bestämts för transportfordonets utrustning och last-

ningssätt. 	Dessutom bör kontrolleras, att lasten är till- 

räckligt fastsatt. Det bör observeras, att förutsättningen 

för att transporttillstndet skall vara 1 kraft är, att las-

ten placeras s., att de i transportti1lst'indet nämnda axel-

trycken inte överskrids. 

Vänirgen av trans2ortfordonet  lastat sker i närvaro av VVV:s 

övervakare 1 transportens startpunkt, i de fail vägning an-

setts behövlig. Transportutföraren sköter 1 ailmänhet oin an-

skaffandet av vgar och eventuelit behövlig infällning av 

dessa 1 transportens startpunkt. För vägningen kan i rnn av 

rnöjlighet även VVV:s v&gar användas. 

För eventuella skador (t.ex. fördröjning av transporten), som 

uppst&r p. grund av myndighets granskning, vägning eller andra 

&tgärder betalas inte ersättning. 

Grankig_a 	behövs alltid p förhand av 

tillstndserh.11aren d. transportens höjd •är 4,6 m eller iner 

eller om vägens överbyggnad behöver skyddas under transporten. 

Det bör observeras, att d. transporttillstndsansökningar be-

träffande överhöga transporter behandlats har erdast broar-

nas och broarnas överom körbanan belägna delars underfarts-

höjd längs transportrutten granskats, s. det kan längs rutten 

finnas andra hinder, som begränsar transportens utförande. 

Oin transporten utförs med ett generelit tillst&nd, där höjden 

är över 4 m, bör beaktas, att sdana hinder, som begränsar 

underfartshöjden inte beaktas d. tillstndet beviljats, utan 

iakttagandet av dessa faller heit p& transportutförarens 

ansvar. Vid granskningen konstateras de ovanom körbanari 

belägna hindrens höjd och dc hinder, som kräver specialt-

gärder för enrnförande &v trann: 	n t:'k 	sen 
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av granskningen tas de behöviiga kontakter, som beskrevs ovan. 

1 granskningen konstateras även de ställen, p. vilka det under 

transporten är behövligt att skydda vägens överbyggnad med 

stlskivor, samt branta kurvor och plötsliga höjdskillnader 

i vägytan. Skyddande med stlskivor är 1 ailmänhet behövligt 

d. axeltrycket överstiger 25 t och d. det är fr.ga om grus-

vägar. 1 dessa fail är det skäl att med stlskivor skydda 

tjälskadade vägställen och sdana trummor, som ligger närmare 

vägytan än normalt. Den lokala vägmästaren ger uppgifter om 

ställen, som kräver tgärder av detta slag p transportrutten. 

Planerinen avtrafikdirigerinen i samband med transporten 

behövs tminstone i de fail, d det beordrats eskortövervakare 

rned transporten. 

8.3 Ätgärderna under transporten 

8.30 Allmänt 

Under transporten bör med lämpiiga tgärder fortiöpande sörjas 

för sväl transportutförarnas som den övriga trafikens säker-

het, trafikens framkomlighet samt att bde till vägen hörande 

och till vägen anknytande konstruktioner hlls hela. D järn-

vägsplankorsningar överskrids bör de av järnvägsstyrelsen 

granskade anvisningarna följas (se bilaga). 

Transportutföraren ansvarar för att transporttillstndet 

eller en kopia därav medföljer transporten och att tillstnds-

viilkoren och de till eskortövervakare utsedda personernas 

anvisningar följas under transporten. 

Transportutföraren svarar för alla av transporten förorsakade 

kostnader, ssom kostnaderna för övervakningen, ändrings- och 

reparationsarbeten p  till vägen anknytande konstruktioner 

och anordningar och de tgärder, sorn behövs för överfart cv 

p1ankorsnin;ar. 

v 	' ' 

L ri 1 	n 	 1, 	j n d r t 	 u L ui 	r 	1 	l 
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eskortövervakarens uppgift att innan transporten startar 

kontrollera transportens laglighet, allmänt övervaka efter- 

levnaden av transportvillkoren, övervaka att transporten 

hlls p. den rutt, lngs vilken tillst.ndet gller och över- 

vaka att skadade trafikmärken tillfälligt repareras av 

transportutföraren och att vägen i övrigt efter transporten 

förblir i för trafiken tillfredsställande skick. Om polis följer 

med transporten svarar denna för ovannämnda saker. 

Frn VVS:s blankettförrd kan till fastställt pris med pubii- 

kationsnumret TVH 741936 erhllas en förteckning över de 
eskortövervakare, som godkänts av VVS. Eskortövervakarna kan 

vara i transportvillkoren nämnd eskortövervakare vid alla 

transporter. 

8.31 De trafiktekniska säkerhetstgärderna 

Under transporten ornbesörjs trafikens säkerhet genom att halla 

lämplig hastighet och bereda omkörningsmöjligheter samt dirigera 

trafiken. 

Transportens hastighet anpassas till trafikens hastighet dock 

med beaktande av den i transportillst.ndet nämnda bestämmelsen 

om största tilltna hastighet. För undvikande av köbildning 

bör det eftersträvas att specialtransportfordonet tidvis fiyt-

tas utanför vägen till en parkerings- eller rastplats eller 

att den övriga trafiken p. annan lämplig plats erbjuds möj-

iighet att köra förbi. 

Om varningsbilar enligt transportvillkoren mste medfölja 

transporten bör förvarningsbilen utanför tätt bebyggt omride 

beroende p. trafikens hastighet och siktförhllandena köra 

150-500 m framför transporten och i tätorter 50 - 100 m fram-

för transporten. Bakvarningsbilens uppgift är att varna och 

försöka förhindra den bakifr&n kommande trafikens omkörnings-

försök vid andra tilifällen än d när onikörningen kan ske 

tryggt samt att med radiotelefon inforinera transportfordonets 

förare om de fordons omkörningsbehov, som samlas bakom trans-

porten. P. krokiga och backiga vägar varnar bakvarningsbilen 

ocks 	Lakifr': kmrncni 	rfi1' cm ct 	r tfr varand 	In'mml 



specialtransportfordoriet. Varningsbilen bör vara en person-

eller paketbil. 

Varningsbilens förare bör alltid st i radioförbindelse med 

specialtransportfordonet. Om det inte bestämts bakvarningsbil 

för transporten, bör det med speglar finnas fri sikt bakt 

frn transportfordoriets förarplats. 

Dirigering av trafiken behövs alltid under specialtransporten 

d. specialtransportfordonet förhindrar trafiken att löpa nor-

mait. Trafikdirigering behövs vanligast p. trnga vägstr.ckor, 

p broar och ± anslutningar. Trafikdirigeringen sköts antingen 

av polis, av en av VVS godkänd eskortövervakare eller ngon 

annan trafikdirigerare rned stoppmärke ± enlighet med trafik-

ministeriets beslut om trafikregleringsanordningar (figur 3). 

1 mörker, halvdager eller annars v±d d1ig sikt bör trafik- 

dirigenten ha synlig klädsel med refiekterande ytor t.ex. 

i enhighet med figur 3 och ± stället för stoppmärket i figur 

3 en effektiv batteridriven handiampa med rött sken. 

Noggrannare anvisningar om den trafikdirigering eskortöver-

vakare utför i samband med specialtransporter har getts 1 

pubiikationen "Erikoiskuljetuksen saattovalvojan opas" 

(Anvisningar för eskortövervakare), som kan erh&llas frn 

Suomen Kuorma-autoliitto ry (Finlands Lastbilsförbund rf). 

Se personer, som dirigerar trafiken bör placera sig till-

räckligt lngt fr&n specialtransportfordonet och p.  s. sätt, 

• 	att den övriga trafiken uppfattar stopptecknet ± tid. Figur 

4 visar ett exempel p vilken trafikdirigering en lngsam, 

- 	överl.ng transport kräver ± en trng anslutning. De personer 

och redskap, som behövs för trafikdirigeringen bör medfölja 

transporten och vid behov genast kunna användas. 

Cm det är fraga om en överbred transport, som kräver avstäng-

ning av hela vägsträckan för övrig trafik p. en gng p sto-

ra delar av transportrutten, bör 1 alimänhet polisen sköta 

liri-eringen av trafiken. 
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8.32 Av polis utförd trafikdirigering i samband med specialtransporter 

Om transporten är bredare än 6 rn eller annars t.ex. p grund 
av transportruttens ringa bredd kräver betydande specialar-
rangemang för trafiken, bestäms det i transporttillstndet, 
att den soin erh&liit tillstndet bör ineddela om transporten 
till rör].iga polisens länsavdelning i det iän fr&n viiket 
transporten startar (adressförteckning i bilaga 9). Där av-
görs i vilken rnn polisen övervakar ifrgavarande transport. 
Om transporten utförs inom ett enda polisdistrikt, bör mot-
svarande rneddelande göras till ifrgavarande polisdistrikt. 

För att underlätta polisens funktionsmöjligheter bör till-
st&ndssökanden vid över 6 m breda transporter som en för-
handsanmälan skicka en kopia av tilist&ndsansökan till förut-
nämnda polisenheter. Ansökan bör göras och skickas polisen 
till kännedom i s. god tid som möjligt, vanhigen minst tv 
veckor före utförandet av transporten och endast i undantags-
fall godkänns kortare tid. 1 förhandsaninälan borde man sträva 
till att ange den planerade transporttiden s exakt sorn möjiigt. 
Trots anmälningsskyldigheten och polisens medverkan bör med 
transporter av detta slag alltid följa en eskortövervakare 
med övervakarrättigheter, som sköter de t.rafikdirigerings 
o.a. uppgifter, som hör honom till. Pohisen kan vid behov 
ge anvisningar t eskortövervakaren för de uppgifter han ut-
för. 

Vid en specialtransport, som övervakas av polis kan pohisen 
enhigt egen övervägan tillta undantag i fraga om de tidsbe-
gränsningar eller hastighetsbegränsningen p. 60 km/h, som 
anges i tillstndet. 

8.33 Skyddande av till vägen hörande eller ankriytande 
konstruktioner och anordningar 

1 samband med specialtransporter bör uppmärk'3amhet föotic 
speciellt vid skyddandet av följando Ui 1 vyr, 	NHl' 

ankny tando k on Lr k t ()fl(r 	f 1. e r' 	rJ(J rd !) fl ji 

- broar och broräcken 



refiekterande 

IekteranII 	 120 
cm  

i:i 

Stoppmärke Exempel p refiekterande väst 

 

Figur 3. Utrustning, som används för dirigering av trafiken 
i samband med specialtransporter 

/ 

7 1. Stoppa trafiken frin 
ning 1 i en sädan punkt A, 
att den pä huvudvägen in-
svngande specialtransporten 
tydligt syns. 

Medan transporten vntar pä till-
fälle att svänga in pä huvudvägen 
bör trafikdirigeraren förflytta 
sig till punlkt B, som bör väljas 
sä längt frän korsningen, att det 
finris tillräckligt utrymme för 
transporten att svänga 

DVÄGENS TRAFIK ÄR LIVLIG, BEI1iVS 
SKILD TRAFIKDIRIGERARE BADE 1 
OCH B 

 

r/ ®/: 
Figur 4. 	Dirigerancie av transporten frtn en sicloväg till en 

h u v u dv ä g 
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- trafikmärken och till dem hörande konstruktioner 

- svaga ställen i överbyggnaden 

- ledningar ovanför vägen 

iverfart av broar kräver i vissa fali specialtgärder, d 

det är fraga om utförande av överbreda eller övertunga trans-

porter. Ätgärderna bestäms vanhigen i transportvihlkoren. 

1 samband med överbreda transporter bör det ses till att 

transporten inte söndrar brons räcken. 

Om det är fraga om överfart av bro under vägmyndighets över-

vakan, bör övervakarens anvisningar följas. 

Om det är fraga om en livligt trafikerad väg och d det är 

behövhigt att hindra annan trafik fr&n att samtidigt köra ut 

p bron, bör dirigeringen utföras av en av VVS godkänd eskort-

övervakare. Om andra detaljer i fraga om övervakningen av en 

broöverfart bör transportutföraren komma överens om med väg-

och vattenbyggnadsdietriktets övervakare. 

Trafikmärken och till dem hörande konstruktioner kan 1 samband 

med överhöga, överbreda ehler överinga specialtransporter 

kräva specialtgärder (t.ex. upplyftning av portal eller till-

fälhigt avlägsnande av trafikmärke). 

Före underfart av konstruktion ovanför vägen bör transportens 

utförare försäkra sig om, vid behov genom att stanna och mäta 

eller p. annat sätt kontrohlera, att transporten ryms att 

köra under ifrgavarande konstruktion. D transporttillstnds-

ansökan behandlats har underfartshöjden granskats endast vid 

broar längs den 1 tihlstndet angivna rutten, s& det kan längs 

rutten finnas andra hinder, ssom trafikmärkesportaler, soin 

begränsar underfart. 1 generella tihlst&nd, som gähler ett 

bestämt vägnät har hinder, som begränsar underfart inte 

granskats ahis d& tillstndsansökan behandlats. Ansvaret för 

beaktande av höjdhinder är sledes heit och hllet transport-

utförarens vid transporter tned dyhlka tlllsti&nd. Om triifik-

märkesportaler m&ste iyftas upp ehler pi portalerna ftttiatti 

trrif' 1 märken t 1] 1'i .11 	i t 	rL! t€. 	r Ut t 	tri 	flOI tee 
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skall kunna passera, bör avtal härom träffas med väg- och 

vattenbyggnadsdistriktet och upplyftandet eiler avlägsnandet 

och tilibakamonteringen av märkena utföras under uppsikt av 

en av distriktet utsedd övervakare och p. transportutförarens 

bekostnad. Portalerna fr lyftas och fiyttas först omedeibart 

före transporten och de bör sättas i sitt ursprungiiga skick 

genast d transporten passerat. 

Speciellt i ansiutningar kan utförandet av överbreda eiler 

överinga specialtransporter kräva tiiifäiiig avlägsning av 

trafikmärken. Dylika trafikmärken kan aviägsnas och ist.nd-

sättas p. försorg av transportutföraren, om det inte är fraga 

om en trafikmärkesportai. Om tilifäiliga avlägsnanden av 

trafikmärken av detta slag bör omedeibart efter utförandet 

av transporten meddelas till ifr&gavarande vägmästare. 

Svaga ställen i väens överbgnad skyddas med stiskivor av 

och p bekostnad av transportutföraren. Eventuelia skador 

i vägens överbyggnad bör omedeibart anmälas till ifrgavaran-

de vägmästare. t5verfart av svaga trummor kan i samband med 

mycket tunga transporter kräva en specieii överfartsanordning. 

underskrids bör det i samband med 

telefonledningar ses till att transporten inte fastnar i ied-

ningarna. Om sadan fara föreligger, bör telefonverket kon-

taktas för en upplyftning av ledningarna. Vid underfart av 

elledningar bör för transportutförarens säkerhet ses till 

att den del av transporten, som kommer närmast en spännings-

bärande ledning är p minst ett sdant avstnd, som anges 

som säkerhetsavst.nd i tabeli 3. Värdena i tabeil 3 är i en-

lighet rned elsäkerhetsföreskrifterna. Oni säkerhetsavst.ndet 

skulie underskridas vid transporten, bör elverket kontaktas 

fbr att göra ledningen spänningsfri eller eventuelit iyfta 

upp eiler kapa den. 1 tabeli 4 visas ei- och teiefoniedningars 

minimiavst.nd frn en trafikleds yta. Den islast, som omtalas 

i tabeli 4  förekommer sälian och den kan iätt upptäckas p 

tedningarna ± terrängen, eftersom en islast av betydelse 

ofta bestr av ett fiera centimeter tjockt rim1ger. Om under 

transporten islaster av nämnda slag konstateras, är det skäl 

att kontakta ei- eller telefonverket för att f& islasten 

o v± 	 f 
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Tabeil 3. Minimiavstndet f6r en rörlig eller flyttbar maskins arbets-

omrde eller minimiavstnden vid transporter frn en öppen 

spänningsbärande lednings bara del. Värdet inom parentes 

betyder avstndet ovanför arbetsomrdet. 

Nomineli Arbetsomrdets Minimiavst.ndet 

spänning minimiavstnd vid vägtransporter 

kV m ui 

<1 2 	(2) 0,5 
(>1)...45 3 	(2) 1,0 

110 5 	(3) 1,2 
220 5 	(4) 2,0 
400 5 	(5) 3,5 

Tabeil 4. Luftlednings ledares minimiavstnd fr&n väg- eller inots-
varande annan trafikleds yta. 

Ledare 1\vstnd 
m 

D 	strömledarens D 	islast Ledaren ai- 
temperatur 	r +50°C förekomer bruten 

Höngiedare, jordningsledare 
och 	sk1edare 5,50 5,00 - 

1 kV öppen lednings ledare 6,00 5,00 5,00 

1-10 k\J öppen lednings ledare 6,12 5,12 5,12 

25 kV banlednings ledare 5,60 5,60 - 

20 kV öppen lednings lodare 6,22 5,22 5,22 

30 kV 	" 	" 6,32 5,32 5,32 

45 kV " 	" 	
" 6,48 5,48 5,48 

110 kU " 	" 	
" 6,90 5,90 5,90 

220 kV " 	" 	 " 7,50 6,50 6,50 

400 kV " 	" 	
" 9,40 8,40 8,40 

ippen telefonledning eller kabel 5,00 5,00 5,00 

(vid +40°C ternperatur) 
Telefonstolpes stai 	eller stödvajer 4,60 4,60 4,60 

En ledning anes vara ovariför ven om eri del av den ir evan-

för vägeri. Till vägytan hör föruom körbanan ocks vägrenarnt. 
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8.4 Utförande av specialtransporter i kolonn 

Sdana specialtransporter, som krdver avstängning av hela 

vägen för den övriga trafiken kan utföras fiera efter 

varandra i s.k. kolonn. 

1 andra fali är det under följande vilikor tiiltet att 

utföra högst tre överinga eller överbreda specialtrans-

porter efter varandra: 

1 . Den största bredden för de till kolonnen hörande trans-

porterna är 4  m. D& bredden är över 3 m f.r längden vara 

högst 30 m. D. bredden är 3 m eller mindre fr längden 

vara högst 35 rn. 

2. Framför specialtransportfordonen bör köra en varningsbil, 

p. vars tak i stället för den vanliga varningsskylten 

fästs en i mörker belyst varningsskylt i enlighet med 

figur 5 och vars text är synlig endast frarn.t. Den till 

texten hörande siffran anger antalet egentiiga special-

transportfordon. 

3. Bakom specialtransportfordonet bör köra en varningsbil, 

p vars tak i stället för den vanliga varningsskylten 

fästs en i mörker belyst varningsskylt i enlighet med 

figur 6 och vars text är synhig endast bakt. Den till 

texten hörande siffran anger antalet egentiiga special-

transportfordon. 

4. Speciell vikt bör fästas vid den omkörande trafiken och 

det bör beredas tillräckligt tillfällen till trygga om-

körningar. Om ett fordon, som försöker köra förbi f&tt 

vänta längre än fem minuter p. omkörningstillfälle, bör 

transportkolonnen i mn av möjlighet stanna och köra till-

räckligt t sidan för att siäppa förbi den övriga trafiken. 

1 alla förhllanden bör det förhindras att ing,8 köer 

bildas bakorn tnsnnrteri, 

5. Avstndet mellan transportfordonen bör htiias s. stort, 

att de förbikörande fordonen ryms rnellan dem. Ä andre 



40 

sidan fr fordonens avstnd inte vara s stort, att 

specialtransportfordonskön inte lngre skulle uppfattas 

som en kolonn. Lämpligt avstnd är 50 - 100 m. Ju snabba-

re den övriga trafiken är desto större mellanrum borde 

användas. 

6. Med transporten bör följa en eskortövervakare och mellan 

varningsbilarna och transportfordonen finnas radioför-

bindelse. 

7. Transporten fr över huvud inte utföras p riks-

och stamvägar inte heller p. andra vägar inom städer 

under följande tidpunkter: 

- vardagar utom lördagar ki 6-9 och 15-17 

- sommartid (1.5. - 31.8.) inte heiler p fredagar och 

söndagar ki 15-20 

- p& midsommar- och julaftons afton och l&ngfredags afton 

samt p. den sista av p. varandra följande heiger ki 15-20 

8. Dessa anvisningar för utförande av specialtransporter 

1 kolonn bör följa med transporten. 

9. UPPFLJNINGSUTREDNINGAR OCH GRANSKNINGAR BETR)FfANDE 

SPECIALTRANSPORTER 

Specialtransporter följs upp genom att tidvis utföra mätnin-

gar eller vägningar av lasten p vägen och genom att intervjua 

transportutförare. ndam&let med denna uppföljningsutredning 

är närmast att skaffa grundläggande uppgifter för utvecklande 

av vägrtdtet. Cm unnfölj oingsutrednirigen meddelas mcd trafik- 

märke. 

Granskningarna av specialtransporter utförs av polis och 

vägmyndigheter. Vägmyndigheternas granskningsrätt baserar 

sig p. vägtrafiklagens § 97 mom. 2, enligt viiket "Tjäristu-

man som av vä- och vottri y0nodsntyre 1en föro.rdnnts att 
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Figur 5. Varningsskyit för en förvarningsbil för en 

kolonn, som omfattar tre specialtransporter 
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Figur 6. Varningsskylt för en eftervarningsbil för en 

kolonn, on omfattar trc sneclaTtran.sporter 
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kontrollera fordons mtt, vikt och belastning har i dessa 

tjänsteuppdrag samma befogenheter som polisman enligt 93, 
94 och 96 §". VVS har gett en dylik förordning &t närmare 

400 tjänsternän. Dessutom bör observeras, att transporttill-

st&ndet enligt vilikoren i transporttillstndet, p& begäran 

bör företes bl.a. vägmyndighet. Med granskningarna försöker 

man övervaka att ett förordningsenligt tillstnd verkiigen 

skaffas och att de vilikor, som bestäms i tillst.ndet efter-

följs under transporten. Om granskningen avslöjar brister, 

stoppas transporten enligt prövning, tilis bristerna av-

skaffats. 1 samband med granskningen upptäckta försummelser 

1 fr.ga om transportvillkoren inverkar p& erhllandet av 

transporttillstnd i framtiden. Upprepade försummelser kan 

ocks. leda till terkallande av trafikministeriets dispens 

eller av näringsrätten. 



BILAGA 1 

Adresserna för insändande av transporttillst.ndsansökningar inom VVV. 

Gatuadress Postadress Telefon Telex 

VVS: 
VVS, trafikbyrn PB 33 90-1541 124672 
Semaforbron 12 A 00521 HELSINGFORS Telefax 

90-1 542662 

Väg- och vatten- 
byggnadsdistrikten: 
Nyland PB 70 90-1 541 
Semaforbron 12 B 00521 HELSINGFORS 

* 	 Äbo PB 636 921-677611 62258 
Universitetsgatan 34 20101 ÄBO 10 

Tavastland PB 376 931-32800 22164 
ker]nndinkatu 5 B 33101 TAMMERFORS 10 

Kymmene PB 13 951-2911 52213 
Kauppamiehenkatu 4 45101 KOUVOLA 

St Michel PB 114 955-10700 55118 
Raatihuoneenkatu 5 50101 St MICHEL 10 

Norra Karelen PB 63 973-25211 46131 
Torikatu 36 A 80101 JOENSUU 10 

Kuopio PB 117 971-124522 42147 
Maaherrankatu 27 70101 KUOPIO 10 

Mellersta Finland PB 58 941-211011 28229 
Kauppakatu 21 40101 JYVSKYL 	10 

Vasa PB 93 961-111422 74244 
Skolhusgatan 19 65101 VASA 10 

Mellersta 'Österbotten PB 79 983-20470 3414 
Valtakatu 4 84101 YLIVIESKA 10 

Ule.borg PB 261 981-228422 32165 
Ratakatu 13 90101 ULEÄBORG 10 

Kajanaland PB 78 986-23161 33117 
Kalliokatu 4 87101 KAJANA 10 

Lappland PB 194 991-2941 37231 
Hallituskatu 1-3 96101 ROVANIEMI 

För att ansökan s fort som möjligt skall komma fram till tillstnds-
ansökningarnas behandiare är det bra att p. kuvertet skriva ordet 
"Transporttills tndsansökan". 
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BILAGA 3 
Mottagara 

Väg -  och vattenbyggnadsverket 

Ärende: Ansökan om transporttiIIstnd 

Jag anhIIer om tiIIstnd att utföra följande övertunga/överbreda/överhöga/överInga transport 

Sökendens namn Ansökans datum 

Sökandeas adress Te nr 

Transportmedel 	 Reg.nr. Regnr 

Iastbil fl phängsvagn 
Reg.nr. (tillverkningsnummer eller annan denDfikation) 

1 egenttig släpvagn mellanvagn - 
Modeil 	 Reg.nr. (tillverkningsnummer eller annan identifikation) 

mobiikran 1bogserad anordnirtg ____________- - 

FöremIet som skall transporteras 

HÖjd Bredd 	 Lngd -- 

m m m 
Det lastade fordonets eller fondonkombinaöooens största dimensioner och största vikter (vikterna fr inte överstiga de p 	besiktningsstIte för ifrgavarande fordon/ 
-skombination tastställda vikterna) 

Axe(tryck (t) 

Axe(avstnd (m) 
Totav,kt Höjd mtt frn markan Största brodd Största 	ngd 

_____- 

m m m 
TranSportrutt/-er 

T?ansporttidpunkt Arital transportgnger 

______________________________________________________________________ st 
Trarisportens bestltare Transportens utförare 

Eventuella tilläggsuppgifter om transorten ger vid behov Teefon 

tteslut om transport1itIstndet avhämtas/bedes sandas unde, adress 

Bulagor 

Kopioravregisterutdragochsläpvagnsbok fl_Kopiaavtrafikministerietsdispensbeslut 

Besiktningsstäl(es utItande om bogserad 
1 anordnings koppling 	______ 	_______________________ Lastschema (exempe) p 	baksidan) 

Jag förbinder mig att följa vilikoren det pä basen av ansökan eventuelit beviljade transporttiIIstndet 

Anvisningar för ifyllande av bianketten 

2 ransportmed(ens registernummer behöver uppges och kopior av registerutdrag och släpvagrtsbok skickas endast d det är frga om en över-
tung transport eller d det av annan orsak gäller fordon/-skombinatior-t som mste ha trafikministeriets dispens. 

Obs. 0vervkt. överbredd, överlängd e(Ier överhöjd fir inte bero p att de transporterade förem(en placeras bredvid, efter eller ovanp varandra. 

TVH 741293 	 9.1 rOx5c 2 84 8084012079-1 2!8572/Ptl 



Exempel p astschema (Om figuren i exemplet me lampar 
sig för beskrivning av belastningsfallet i ansökan, kan Iast- 
schemat framäggas nere p denna sida eller särskild bilaga). 

Avstndet mellan &äpvagnens stödpunkter 
LastulryrnrnetS dimensioner 

Lasteiis pacerrg 

Lastens iyngdpunkts placering 

Avständet rnean phängsvagnens stödpunkt 
och mittpunkten av dragbilens boggieaxel 

'L T T ii 
- 	 1 	 II 

1' 	1 
I i 	1 	1 rri I I  

'AAA1 
Egenvikt (t( 

Lastens vikt (t) 

Axehryck (t( 
(axeltryck = egenvikt ̂  astens vikt) 

Axelbredd 

Antal hjul p axlarna 	 st 	 - st/axel 	 -. 	st/axel 



VÄG- OCH VATTENBYGGNADSSTYRELSEN 
DriftsavdeIningenftrafikbyrn 

BILAGA 4 
TRANSPORTTPLLSTAND FÖR TRANSPORT AV 
ODELADE FÖREMÄL SOM ÖVERSTORA 
TRANSPORTER 

Nr 

Er ansökan om transporttWstnd 

!Jtförande av överstora 
s peca ltrn sorte r 

Med referensansökan har Ni ansökt om tiIIstnd att utföra överstora transporter 

Med stöd av § 66 i fordonsförordningen beviljarväg-och vattenbyggnadsstyrelsen ErtiIIstnd att 

p de p följande sidor nämnda tiIIstndsviIIkoren paImännavägariheIaIan-

det transportera o d e 1 a d e fö re m med följande största dimensioner och vikter p transpor-

ten: 

1. Transportens största bredd 4,0 m 

2. Transportens största höjd 4,4 m 

3. Transportens största längd (inkiusive lasten): 

- lastbil 1 2 m (Iastens framutskjutning fr dock nte överskrida 2 m och bakutskjutning 3 m) 

- lastbil + phängsvagn 30 m 

- Iastbil + egentlig släpvagn 22 m 

- lastbil + bogserad anordning 30 m 

4. Transportens största vikter: 

- axeltryck 10 t 

- boggitryck enhigt § 33 moment 1 fordonsförordningen 

- totaivikt enhigt § 33 moment 2 i fordonsförordningen 

Istndes giltighetslid 

TVH 74306 	 A4/2 600 3.84 8084019132-12/8733/Ptl 



BESTÄMMELSERNA BETRÄFFANDE SPECIALTRANSPORTENS UTRUSTN ING OCH LASTNING 
ENLIGT TRAFIKMINISTERIETS BESLIJT OM VERKSTÄLLIGHET AV FORDONSFÖRORDNINGEN 

1(181 §3mom, 

D annan än för specialtransport sarskilt godkärid släpvagn 
används för specialtransport, skaU föreskrifterna i 184 	1 
mom., 185 § 2 och 3 mom. och 188 § 3 och 4 mom. iakttas. 

2. (184 § 1 mom.) 

Svida släpvagn eller specialtransport ar bredare än 2,5 m, 
skall baktili p  släpvagnen finnas lyktor. som avger rött Ijus 
bakt och skall vara placerade s& attde motsverartranspor-
tens största bredd och är koppiade s& att de fungerar sam-
tidigt med bakijusen. samt p  motsvarande sätt placerade 
röda triangeiformade reflektorer. Svida släpvagn eHer spe-
cialtransport är bredare än 3,0 m, skall p bda sidorna fin-
nas tv lyktor placerade ovanom varandra. Lyktorna och 
reflektorerna skall befinna stg p en höjd av minst 0,35 m och 
högst 150 m. Varje lyktas lampeffekt skali vara minst 15 W 
och högst 20 W.') 

3. (185 § 2 och 3 mom.) 

Ar släpvagn eller specialtransport bredare än 2.5 m, skaH 
framtill p dragbilen eller omedelbart bakom förarhytten 
monteras signalstänger. som anger lastens bredd och läti 
böjs eller förskjuts. cm de träffar ett hinder. P stängerna 
skaU fästas framtrktade lyktor med hrunguit JUS, vika skai 

vara placerade sä, stt dc motsvarar transportens störsia 
bredd och ska fungera semtidgt med bakijusen. Ytterhgare 
skall p stängerna fästas framt riktade vita reflektorer av ca 
100 millimeters bredd och ca 200 millimeters höjd. Lyktorna 
och reflektorerna skall befinna sig p en höjd av minst 1,00 m 
och högst 1.50 m och lyktornas lampeffekt skall vara minst 
15 W och högst 20 W. 
D lastens bredd översttger 3,5 m, kan signalstängerna och 
vid dem fästa lyktor och refiektorer ersättas med vid lasten 
fästade eller mcd motsvarande, specialtillstnden för tran-
sporten föreskrivna anordningar. 

4. (188 § 3 mom.) 

Släpvagn fr användas samtidigt för transport av fiera odel-
bara föreml, om de odeibara föremäl sam transporteras re-
den vart och ett för sig skulle medföra överskridande av an-
tingen kombinetionens eller släpvagnens iängd, bredd eller 
transporiens höjd. Transport av fiera än ett odelbart föremäl 
fr dock inte förorsaka annan överskridning av ett största tAI-
Iätetgränsvärde. 133 § fordonsförordningen tilltna vikterfär 
dock inte överskridasvidtransportavflera odeibaraföremäl. 
Svida transport ken utföras p alternativa sätt, vilka vart och 
ett för sig medför överskridande av olika gränsvärden. skaU 
den föreskrift som gäller bredden iakttas i första hand och 
den som gäller hojden andra hand 

ÖVRIGA TILLSTANDSVILLKOR 

5 Mcd trafikmarken angivna vikthegransningsr fär mts äver-
skndas. 

6. Detta transporttillstnd eller kopia därav skall följa mcd 
transporten och p begäran företes polis-. besiktnings- eller 
vägmyndighet. Tillstndet ken terkaIlas cm förhllandena 
efter det transporttillstndet beviljats väsenthgt förändrats 
eller om annat skäi därtili framkommer. 

7. För till transportrutten hörande gator, byggnadsplane-
vägar och enskiida vägar bör skilt tillstnd enligt § 65 eller 66 

fordonsförordningen skaffas av polis eller kommun samt 
beträffande enskild väg dessutom av väghllaren. 

8. Om det bogserade fordonets (släpvagn eller bogserad 
anordning) längd med lasi är större än 6 m, skall fordonet p 
vardera sidan vara försett med sidijus enhigt § 166 trafikmi-
nistenets beslut orn verkställighet av fordonsförordningen. 

9. D transportens bredd överstiger 3,0 m och om samtidigt 
ängden är över 22 m eUer d bredden är över 3.5 m bör 
framför transporten köra en varningsbil (person- eller paket-
bil) försedd mcd en varningsskytt enligt punkt 11 och trans-
portfordonet och varningsbilen skail vara försedda mcd en 
ykta. som avger roterande eller blinkande brungult Ijus i en-
Jighet med § 25 mom. 6 i beslutet om verkställighet av for-
donsförordningen. och som funktionerar under hela trans-
porten. P motorväg skall varningshilen köra efte trans-
poten 

10 Dä transporten är bredare än 3,5 m och samtidigt ängre 
än 22 m skall en varningsbil enhigt punkt 9 köra även efter 
transporten. 

11. D transporten är bredare än 3,0 m eller ängre än 22 m, 
ska)i framtill och baktiil p transportfordonet eller fordons-
kombinationen utom dc stadgade anordningarna finnas en 
gui, 50 cm x 100 cm stor varningsskylt mcd texten »ERI-
KOISKULJETUS» 15cm höga svarta bokstäver uppdelat pä 
tv rader. 1 märker skall skylten framtill vara belyst och bakti 
refiekterande eller belyst. 

12. DA transportens bredd överstiger 3.5 m eiler vägytans 
bredd understiger 7 m fr transporlens hastighet vara högst 
60 km/h och annars 80 km/h. Transporthastigheten fr dack 
inte överskrida för transportfordonet/-skombinatmonen tilät-
ne hastigheter olet mcd trafikmärken angivna hastighetshe-
gränsningar 

13. D transperter är bredare än 3,5 rn kan dci 185 mom. 2 
beslutet om verkställighet av fordonsförordningen nämnda 

signaistängerna mcd lyktor och refiektorer ersättas mcd t. 
cx. omedelbart framför lasten piacerade likadana reflektorer 
och lyktor. 

14. Under transporten skall speciefl försiktighet iakttas och 
transporten skal utfäras s, stt den medför mirista möjlrga 
Ulagenhot 	5'r fara för den Gvrvrn rr5jmkCfl 

'1 Om trarsnorrr ir!e 	rfc- r'ed 	s'd r"' 	m"n'''' '.:' 	r'''. 'j 



15. TillstndserhlIaren svarar för alla skador som uppkom-
mit p grund av överbredd, -höjd eller -längd. 

1 6. Under transporten skall VVS:s anvisningar för speciai-
transporter p  ailmänna vägar (ingr VVS:s pubiikation 
74201 2/83) iakttas. Under transporten skall bestämmelser-
na 1 vägtrafiklagen och de med stöd därav utfärdade förord-
ningama och besluten, till vilka undantag inte särskilt bevil-
jats, iakttas. 

1 7. Transportutföraren skali aktta de anvisningar, som getts 
för utförande av specialtransporter över plankorsningar 
(ingr VVS:s publikation 74201 2/83). och d anvisningar-
na s kräver. skaffa titiständ för överfart av piankorsning (till-
stnd behövs bI.a. för att köra under eibanas Iedningar, d 
höjden överstiger 4,5 m(. 

18. Transportutföraren skall under transporten uppmärk-
samma ei- och telefonledningar och andra konstruktioner 
ovanför vägen och komma överens med ägama till dessa 
anordningar cm tgärder, som krävs under transporten. Före 
hinder, som begränsar underfart skall transporten vid behov 
stannas upp för att transportutföraren skall kunna försäkra 
sig om, att underfartshöjderi är tiilräckiig. D elledningar un-
derskrids, bör skyddsavstnden i eisäkerhetsföreskrifterna 
följas. 

19. Transporten fär inte utföras i sdant vägiag eller sdana 
väderieksförhllanden i viika transporten medför speciell fa-
ra eller i vilka ett säkert genomförande av transporten förut-
sätter tgärder, som behövs förutom de skötseltgärder for-
maltrafiken kräver och förorsakar extra kostnader för väghl-
laren. 

Alla varningsanordningar for en specialtransport visas i sammandrag figuren p följande sida. 

(Besvärshänvisning se bilaga 11) 
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Vi? 10cm x 20cm refiektor 
och lykto, som ovger 
brungult Ijus och som 
utvisar lostens störeta 
bredd. 

P6 trämre delen ov drogbilen 
efier omedelbort efter hytten 
över lostens helo bredd en 
signalstng mcd vita 10cm x 
20cm reflektorer och lyktor, 
som ovger brungult Ijus. 

Tilläggslykto, som avger 	Rödgulrondig? bräde, fdet 
brungult Ijus, om den 	1 1 t.ex. i lasten, vars gulo 
yttersto Iyktons avst8nd 	ränder fromtill och röda 
fran bilens fosta tyktor 	rönder boktill skalt varo 
är >lm. 	 refiekterande, om frans- 
_____ 	 _J [rtens_bredd > 4m. 

VARNINGSANORDNINGARNA P$ ETT FORDON, SOM UTFÖR SPECIALTRANSPORTER 
(gIler ei  mobHkronar) 

FRAMTILL 
Bredd ̂  3,5rn (för trans - 	 Bredd >3,5m. 

porter under 2,5m baro 
orn lasten är bredare än 
tronsportfordonet). 

0 

1 •  

0 

0> 

0 

•0 

E 
4- 

BAKTILL 

Lykta, som ovger roteronde eller blinkonde brunult Ijus, 
on det bestäms varningebil t'r transpot-ten och den 
motsvcronde lykton framtill Inte syns bok8t. 

150cm x 100cm varningsskylt, om fransportensbredd 
L>3m eller längd >22m. 	 ______ 

Tovio, sorn visar längden, on tronsportens dngd> 15,5m. } 
Röd reflektor, som utvisor lostens störsto bredd, om 
lransportens bredd 2,5m eller lasten ör bredore än 
transportfordonet. Reflektorn skdl ha formen av en lik-
sidig triangel (sidons löngd 15-20cm), on det & 
on et? boserot fordon, annors nQon annan forrn 
(yta30cm ). 

Lykto, som ovger rött Ijus och som utvisor Iastens 
största bredd, on tronsportens bredd>2,5m eller lasten 
är bredore än transportfordonet. Tv8 lyktor p8 varandra, 
on transportens bredd > 3m. 

1 

Titlöggslykta, som aver rött Ijus, on det yttersto 
konturljusets avst8nd II bilens fosto lyktor > Jim. 

A SIDAN 
Lyktor (s.k, siclljus), som avger brungutt Ijus 	släp- 
vagnskonstruktionens eller lostens nedre kant, on 
det bogserade fordonets längd mcd sin las? > 6m. 

0 
Jim 

Lyktornos lampeffekt framtill och baktiil är 1520W och p8 sidorna 410W. Lyktornos och retlek-
torernos höjd framtilt är l-t,5m, p8 sidorno och bahtili 0,35H,5m Peflektorerncis höjd p bogse-
rode anordriingar är 0,35 - Im, fromtill ar höiden högs? ,2m 



BILAGA 5 

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSSTYRELSEN 
	

TRANSP0RTTILLsTgND FÖR TRANSPORT 
Dri ftsavdetningen/trafi kbyrn 

	AV ÖVERHOGA CONTAINERS 

Nr 

Datum 

Er ansökan om transportti11stnd 

Ärende Utförande av överstora special-
transporter 

Med referensansökan har Ni ansökt om ti11stnd att transportera containers. 

Med stöd av § 66 i fordonsförordningen beviljar väg- och vattenbyggnads-

styrelsen Er ti11stnd att p d e p o ui s t e n d e s i d a 

n ä ui n d a 	t i 1 1 s t 	n d s v i 1 1 k o r e n 	p 	alimänna vägar i 

hela landet transportera 	c o n t a i n e r s med följande största ditnen- 

sioner och vikter p transporten: 

1. Transportens största höjd 4,4 ui 

2. Transportens största bredd 2,5 m 

3. Transportens största längd: 

- lastbil 12 ui 

- lastbil + pihängsvagn 16 ui 

- lastbil + egentlig släpvagn 22 ui 

4. Transportens största vikter (om med trafikmärken inte 

vikter): 

- axeltryck 10 t 

- boggitryck enhigt § 33 inoment 1 i fordonsförordningen 

- totalvikt enligt § 33 moment 2 i fordonsförordningen 

angetts mindre 

lstAndets g±ltighetstid 

TVH 7413O' 	 M 	.S4 



TRANSPORTTJ LLSTANDSVI LLKOR 

1. Undcr Lranporten skRll speciell försiktighet 
jktta.s och transporten skall utföras sI, 0tt 
den medför minsta möjliga olägenhet, skada eller 
fara för den övriga trafiken. 

2. Transportutföraren skall under transporten 
uppmärksaimna konstruktioner ovanför vägen och 
komma överens med ägarna till dessa anordning-
ar ote &tgärder, sam krävs under 	transporten. 
Före hinder, sam begränsar underfart skall 
transporten vid behov stannas upp för att trans-
portutföraren skall kunna försäkra sig ote, att 
underfartshöjden är tillräcklig. 

3. Med trafikmärken angivna viktbegränsningar 
flr inte överskridas. 

4. Under transporten skall VVS:s anvisningar för 
specialtransporter pI ailmänna vägar (inglr i 
VVS:s pubiikation 742012/83) iakttas. 	Under 
transporten skall hestämrnelserna i vägtrafik- 

lagen och dc mcd stdd därav ut fä rdacle fh rordn i' 
arna och besluten, tiJ vilka undantag into sdr-
skilt beviljats,iakttas. 

5. Tillstlndserhlllaren svarar för alla skador 
som uppkommit pI  grund av överhöjd. 

6. Detta transporttillstlnd eller kopia 	därav 
skall följa mcd transporten och pI  begöran före-
tes polis-, besiktnings- eller 	vägmyndighet. 
Tilistlndet kan Iterkallas om förhlllandena efter 
det transporttillstlndet beviljats 	väsentligt 
förändrats eller ote annat skäl dät- tiil framkornmer. 

7. För till transportrutten hörande gator, hygg-
nadsplanevägar och enskiida vägar bör skilt till-
stlnd skaffas av polis eller kommun samt betrdf-
fande enskild väg dessutom av väghlllaren. 

8. Överhöjd flr inte bern pi ait 	onutaInrarne 
placeras pI varandra. 

(Besvärshänvisning se bilaga 11) 



BILAGA 6 

VÄG- OCH VATTENBYGGNASSTYRELSEN 
	

TRANSPORTTILLSTgNO FÖR TRANSPORT AV 
On ftsavdelnirtgen/trafi kbyrn 

	 ÖVERSTOR ELLER ÖVERTUNG MOBILKRAN 

Nr 

)a turn 

Behandlas av 

rör knnedom 

Ti11stndserh11arens nan Ansökans dauni 

Typ och reg.nr. 

Krarens största diensioner och stör.ta vkter 

(t)L 1 
Axe1avstnd (m) 

Totalvikt 

t 

Höjd mätt frn marken 

m 

Bredd 

m 

Längd 

m 
Transportruttj—er 	fram och tilihaka) 

TilistAndeta giltighetstid 

Aruarkn ingar 

iii1stindsvi11koren p omstende sida. 

liii st.ndet har beviljats p basen v § h6 i fo rdons fir rn inen 

1 i sen 	 _____ mk 
TVH '41700 	 4 200 '.O4 



TRANSPORTTILLSTANDSVJ LLKOR 

1. Under transporten skall speHeii fdrsiktighet 
iakttas och transporten skall utfdras s, att 
den medför minsta möjiiga oigenhet, skada eller 
fara för den övriga trafiken. 

2. 01 transportens bredd överstiger 3,5 m flr 
transportens hastighet vara högst 60 km/h och 
annars 80 km/h. Transporthastigheten flr 	dock 
inte överskrida för transportfordonet/-skombina-
tionen tiilltna hastigheter eller med trafik-
märken angivna hastighetsbegränsningar. 

3. Transportutföraren skall under 	transporten 
uppmärksamma ei- och telefonledningar och andra 
konstruktioner ovanför vägen och komma överens 
med ägarna till dessa anordningar om ltgärder, 
som krävs under transporten. Fiire hinder, som 
begränsar underfart skall transporten vid behov 
stannas upp för att 	transportutföraren 	skail 
kunna försäkra sig om, att underfartshöjden är 
tillräcklig. Dl elledningar underskrids, 	bör 
skyddsavstlnden i 	elsäkerhetsföreskrifterna 
följas. 

4. Transportutföraren skail iaktta de anvisning-
ar, 5051 getts för utförande av 	specialtrans- 
porter över plankorsningar (inglr i VVS:s publi-
kation 742012/83), och dl anvisningarna sI krä-
ver, skaffa tilistlnd för överfart av plankors-
ning (tilistlnd behövs bl.a. för att köra under 
eibanas Iedningar, dl höjden överstiger 4,5 m). 

5. Med trafikmärken angivna 	viktbegränsningar 
flr inte överskridas. 

6. linder transporten skall VVS:s anvisningar för 
specialtransporter pI  ailmänna vägar (ingFsr i 
VVS:s pubiikation 742012/83) iakttas. 	iJnder 
transporten skall bestämelserna i vägtrafik-
lagen och de med stöd därav utfärdade för-
ordningarna och besluten, till vilka 	undantag 
inte särskilt beviljats,iakttas. 

8. Detta transporttillstlnd oiler kopia dörov 
skall följa mcd transporten och pI hegäran fre-
tes polis-, besiktnings- eller vägmyndlghet. 
TillstFindet kan Iterkailas om fiirhlilandetia ci-
ter det transportti)Istlndet 	beviljats viisent - 
ligt förändrats eller cm 	annat 	skdl dartL1 
framkomme r. 

9. För till transportrutterm hiirande gator, hvgg-
nadsplanevägar och enskiida vägar bör skilt 
tillst7mnd skaffas av polis eller kommun samt be-
träffande enskild väg dessuton, av väghlllaren. 

10. Transporten flr inte utföras i sdant väglag 
eller sldana väderleksförhlilanden i 	vilka 
transporten medför speciell fara eller i viika 
ett säkert genomförande av transpnrten förut-
sätter ltgärder, som behövs fiirutom dc ckitse1-
lrgärder normnaitrafiken kräve ro 
extra kostnader för väghlllaren. 

11. Dl kranen är bredare än 3,0 m skall framtill 
och baktili pI  den utom de stadgade anordningar-
na finnas en gui, 50X100 cm 2  stor varningsskylt 
mcd texten 'ERII'IOISKULJETUS i 15 cm höga svarta 
bokstäver uppdelat pI tel rader. 1 mörker skall 
skylten framtill vara belyst och baktili reflek-
terande eiler belyst. 

12. Dl kranens bredd iiverstiger 3,5 m bör frani-
för rransporten köra en vnrningsbil (person- l-
ler paketbil) försedd med en varningsskylt en-
Iigt punkt 11 och transportfordonet och 	var- 
niogebilen akail vara försedda med en lykta, srn 
avger roterande eller biinkande brungult ijus 
enhighet mcd § 25 mom. 6 i besiutet om verkstöt-
lighet av fordonsförordningen, och som funktio-
nerar under bela transporten. P1 motorväg akail 
cocom r.csbi 1 en kdr efte r t ranspmten 

7. Tillstlndserhll laren svarar för alla skado r 	 iii liiggsvi 1 IlKoren 1 ski Id hi logo 
som uppkommnit pl  grund av övervikt, 	-hredd, 
-hiijd ellor -lIitmgcl. 

(Besvärshänvisning se bilaga 11) 



BILAGA 7 

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSSTYRELSEN 
	

TRANSPORTTLLSTAND 
Datum 

Driftsavdeningen/tretikbyrAn 

Behartdlas av 

För kännedom 

TiIIstndserhIIarens namn Ansökaos datum 

transportmedel 

Iastbil 

Reg.nr eg nr 

phangsvagn 

- 

egentlig släpvagn 

Reg.nr (tillverkriingsriummer auer annan identifikaton) 

meflanvagrt 	 -_______ 
- (t,Ilverkningsnumrner auer annan identifikaton) 

bogserad anordning 

FöremAtet som akail transporteras 

Vikt Höjd 

m 

Bredd 

m 

Längd 

m 

Det lastade tordoneta eller tordonskombinetionens största dimensioner och största viktor 

Axeltryck (t) 

Axelavständ (m) 
Totalvikt 

t 

Höjd matt frn marken 

m 

Bredd 	 Langd 

m 	 m 
Transportrutt/-er (Oarn och tillbaka) 

TilIstridets gitt4ghetstrd7 	3tJ)st8ndsvlIkor 9) 

Anmrknin.tr 

TiIIstndet har bevuljats p basen av § 66 t fordonsircrdnngen Dä transoorten uttorö bör tiIIstndsvi)koren p  sidorrta 2 och 3 föjas. 

8esvärsanvisnrigar skud buaga. 

Lösen mk 

0H 741295 
	

A42 t000 384 80840t9121-12/8878/PtI 



BESTÄMMELSERNA BETRÄFFANDE SPECIALTRANSPORTENS UTRUSTNING OCH LASTN ING 
ENLIGT TRAFIKMINISTERIETS BESLUT OM VERKSTÄLLIGHET AV FORDONSFÖRORDNINGEN 

1. (181 § 3 mom.) 

Dä annan än för speca(transport särskilt godkänd släpvagn 
använcls för speciaftransport. skall föreskrifterna 184 § 1 
mom., 185 § 2 och 3 mom. och 188 § 3 och 4 mom. iakttas. 

2. (184 § 1 mom.) 

Sivida släpvagn eI!er specialtransport är bredare än 2,5 m. 
skall baktiil p släpvagnen finnas lyktor, som avger rött Ijus 
bakt och skall vara placerade s& att de motsvarar transpor-
tens största bredd och är koppiade s& att de fungerar sam-
tidigt med bakijusen, samt pä motsvarande sätt placerade 
röda triangelformade refiektorer. Sävida släpvagn eller spe-
cialtransport är bredare än 3,0 m, skall p bda sidorna fin-
nas tv lyktor placerade ovanom varandra. Lyktorna och 
ref!ektorerna skalt befinna sig p en höjd av minst 0,35 m och 
högst 1,50 m. Varje lyktas tampeffekt skall vara minst 1 5 W 
och högst 20 W.') 

3. (185 § 2 och 3 mom.) 

Ar släpvagn eller specialtransport bredare än 2,5 m, skall 
framt?I p dragbilen eller omedelbart bakom förarhytten 
monteras signalstänger. som anger )astens bredd och ätt 
böjs eI?er förskjuts. om de träffar ett hinder. P stängerna 
ska!I fästas framtnktade yktor med brungult jus, vika skall 

vara placerade s. att de motsvarer transportens största 
bredd och ska!l fungera samtidigt med bakijusen. Ytterhgare 
skat p stängerna fästas framt riktade vita refiektorer av ca 
100 millimeters bredd och ca 200 millimeters höjd. Lyktorna 
och refiektorerna skall befinna sig p en höjd av minst 1,00 m 
och högst 1 .50 m och yktornas lampeffekt skall vara minst 
15 W och högst 20 W. 
D lastens bredd överstiger 3,5 m, ken signalstängerna och 
vid dem fästa lyktor och reflektorer ersättas med vid lasten 
fästade eller med motsvarande, i specialtiltstnden för tran-
sporten färeskrivna anordningar. 

4. (188 § 3 mom.) 

Släpvagn fr användas samtidigt för transport av fiera odel-
bara föremäl. om  de odelbara föreml som transporteras re-
den vart och ett för sig skufle medföra överskr,dande av en-
tingen kombinationens eller släpvagnens längd, bredd eller 
transportens höjd. Transport av flera än ett odelbart förem? 
fr dock inte förorsaka annan överskridning av ett största till-
ltet gränsvärde. 1 33 § fordonsförordningen tillMna vikter fr 
dock into överskridas vid transport av fiera odelbara förem 
Svida transport kan utföras p alternativa sätt, vilka vart och 
en för sig medför överskridande av olika gränsvärden. skah 
den föreskrift som gäller bredden iakttas i första hand och 
den sam gäller höjden andre hand 

ÖVRIGA TILLSTANDSVILLKOR 

5. Med trafikrnärken angivna vikthegränsningar fr inte över-
skridas. 

6. Detta transporttilIstnd eller kopia därav skall följa med 
transporten och p begäran företes polis-, besiktnings- eHer 
vägmyndighet. TilIstndet ken terkaUas om förhllandena 
efter det transporttillständet beviljats väsentligt förändrats 
eher om annat skäl därtiil framkommer. 

7. För till transportrutten hörande gator, byggnadsplane-
vägar och enskiida vägar bör skilt tiIIstnd enhigt § 65 eller 66 

fordonsförordningen skaffas av polis eller kommun samt 
beträffande enskild väg dessutom av väghIIaren. 

8. Om det bogserade fordonets (släpvagn eller bogserad 
anordriing) Iängd med fast är större än 6 m, skall fordonet p 
vardera sidan vara försett med sidijus enligt § 166 i trafik-
rninisteriets besiut om verkställighet av fordonsförord-
ningen. 

9. När transporten är bredare n 4,0 m eller Iängre än 30 m 
eher högre än 5,0 m fr transporten inte utföras p riks- och 
tamvägar och inom städerna inte heller p aridra vägar un-

ner följande tider: 

- vardagar frnsett Iördagar kI 6-9 och 15-17 

sommartid (1.5-31.8.) into helier päfredagar och sönda-
garkl 15-20 

- p midsommar- och julaftonsafton och lngfredagsafton 
samt p den sista av pvarandra följande heiger kl1 5-20 

10. 1 de fail tabellen p sidan intili utvisar bör framför trans-
porten köra en varningsbil (person- eller paketbil) försedd 
med en värningsskylt enligt punkt 1 2 och transportfordonet 
och varningsbilen skall vara försedda med en lykta. sam av-
ger roterande eller biinkande brungult Ijus i enlighet med § 
25 mom. 6 i beslutet om verkställighet av fordonsförord-
ningen, och sam funktionerar under helatransporten. Pä mo-
torväg skall varningsbilen köra efter transporten 

11. Bakom transporten skall köra en varningsbil enligt punkt 
10 de fail tabellen p  sidan intili utvisar. 

12, 1 de fali tabellen p  sidan mcii) utvisor skall framtill och 
baktiil pä transportfordonet eller fordonskombinationen 
utom de stadgade anordningarna finnas en gui. 50cm x 100 
cm star varningsskylt med texten >ERIKOISKULJETUS, ii 5 
cm höga svarta bokstäver uppdelat pä tvä rader. 1 mörker 
skall skylten framtill vara belyst och baktili refiekterande ellei 
belyst. 

13. Dä transportens bredd överstiger 3.5 m eller Iängd 30 rn 
eller dä vägytans  bredd understiger 7 m fär transportens 
hastighet vara högst 60 km/h och annars 80 km/h. Trans-
porthastigheten fär dock inte överskrmda för transportfordo-
net/-skombinationen tillätna hastigheter eller med trafikmär 
ken angivna hastighetsbegränsningar. 

14. Dä transporten är bredare än 3.5 m kan de i § 185 mom 2 
i beslutet om verkställmghet av fordonsförordningen nämoda 
signalstängerna med lyktor och refiektorer ersättas med t.ex 
omedelbart framför lasten placerad 	kadana reflaktorei 

.ir 	)' 



och yktor. DA transpor leo ar hredare än 4 m bör transpor-
teos största bredd dessutom utmärkas genom att baktäl och 
framtill, lex. bakom förarhytten efler omedelbartframför as 
ten p  en höjd av 1-1,5 m, p en iodrät yta placera eti röd-
gulrandigt minst 30 cm brett bräde lika ingt som lasten är 
bred, och vars röda ränder är refiekterande bakAt och gula 
ränder ar refiekterande framt. Ränderna skati vara 15-20 
cm breda. 

15. En av VVS godkänd eskorlövervakare bör följa med 
transporten i de fali nedanstende tabeli utvisar. 

16. Under transporten skali specieli försiktighet iakttas och 
transporten skall utföras s& att den medför minsta möjiiga 
olägenhet, skada eller fara för den övriga trafiken. 

1 7. TiIlständserhliaren svarar för alla skador som uppkom-
mit p  grund av övervikt, -bredd. -höjd elier -längd. 

18. Undor transporten skall VVS:s anvisningar för special-
transporter pä allmänna vägar (ingr i VVS:s pubiikation 
74201 2/83) iakttas. Under transporten skali bestämmelser-
na i vägtrafiklagen och de med stöd därav utfärdade förord-
ningarna och bestuten,till vilka undantag inte särskilt bevil-
jats. iakttas. 

1 9. Transportutföraren skail iaktta de anvisningar. som getts 
för utförande av specialtransporter över plankorsningar 

ingr 1 VVS.s pubikation 74201 2/83), och d anvisningar-
na s kraver, skaffa tillstnd för överfart av plankorsning (till-
stnd behövs bl.a. för att köra under eibanas iedningar. d 
höjden överstiger 4.5 m). 

20. Transportutföraren skall under transporten uppmärk-
samma ei- och teiefonledningar och andra konstruktioner 
ovanför vägen och komma överens med ägarna till dessa 
anordningar om ätgärder. som krävs undertransporten. Före 
hinder, som begränsar underfart skall transporten vid behov 
stannas upp för att transportutföraren skall kunna försäkra 
sig om. att underfartshöjden är tillräcklig. Dä elledningar un-
derskrids, bör skyddsavständen elsäkerhetsföreskrifterna 
följas. 

21. Om eventueil lyftning av trafikmärkesportaler utmed 
transportrutten skall i god tid avtalas med vederbörande 
väg- och vattenbyggnadsdistrikt och ti$lstndserh ilaren 
skall sköta lyftningen p egen bekostnad under väg- och 
vattenbyggnadsdistriktens uppsikt 

22. Transporten fr into utföras i sdant vägag der sdane 
väderleksförhllanden vilka transporten medför speciell fa-
ra eller i vilka ett säkeri genomförande av transporten förut-
sätter tgärder, som behövs förutom de skötseltgärder nor-
maltrafiken kräver och förorsakar extra kostnader för vägh 1- 
la ren. 

Tilläggsvillkoren i skild bilaga 

T)LLSTÄNDSVILLKOREN BETRÄFFANDE VARNINGSSKYLTAR OCH -BILAR 
SAMT ESKORTÖVERVAKARE GÄLLER ENLIGT FÖLJANDE TABELL. 

rArArArArArArArArArArA 
W1ri.iiEI.iiii 

WLt1i.i.ii 	-1 

__ __- 
VAA 

Vamingsbil baktiU och eskortövervakare ocks om transportens bredd ar över 4 m. om samtidigl ängden ar över 22 m eter vgens bredd korbirna + evcntueli 
vagren) är urrder 7 m. 

1 F.sortove'.rrar ock'r 	t'ro eI 	;'nrrai m5ste kr:rqo5r e,vrm ao k ra r'r't Oafikmarker - 	ngs köraitrr fr motkommarrde taf 
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50cm x 100cm varnings-
skylt, om transportens 
bredd 3m eller längd 
>22m. 
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VARNINGSANORDNNGARNA PA ETT FORDON, SOM UTFÖR SPECIALTRANSPORTER 
(gäfier ej mobUkranar) 

FRAMTILL 
Bredd >3,5m. 

u) 

E 
0 

c 
4- 

4- 

c 
0 c 
c 

(-) 
0 

Bredd 3,5m (för truns - 
porter under 2,5rn boro 
orn lasten ör bradore än 
transportfordonet). 

Pö frdmre delen cv drogbilen 
eller omedelbort etter hytten 
över lastens helo bredd en 
s.gnalst8ng med vito 10cm x 
20cm refiektorer och lyktor, 
som avger brungult Ijus. 

BAKTILL 

Lykta, sorn ovger roteronde eller blinkonde brungult Ijus, 
orn det bestöms vornin9sb?l för tronsporten och den 
motsvaronde lykton fromtill inte syns bok8t. 

50cm x 00cm varningsslsylt, omtransportens bredd 
3m eller längd 22rn. 	 - 

kovIa, sorn visor längden, cm transportens ldnqd>l5,5m.7 

Röd refiektor, som utvisor lostens störsto bredd, orn 
transportens brsdd > 2,Sm eller lasten är bredare än 
tronsportfordonet. Retlektorn skoll he formen cv en lik-
sidig trionQel (sidons länqd 15-20cm), cm det Ör trga 
om et? b9serot fordon, onnare n8on onnen forrn 
(yto 30cm ). 	 ______ ___________ 

Lykto, som ovger rött Ijus och som utvisor lostens 
störsto bredd, om tronsportens bredd >2,5m eller lasten 
är bredare än fransportfordonet. Tv8 Tyktor p varandro, 
cm transportens bredd 3m. 

P$ SIDAN 
Lyktor (s.k. sdIjus), som over brungult ljus 1 stop-
vognskonstruktionens eller Iostens nedre kant, cm 
det bogserode fordonets löngd med sin lagt>6m 

0 

lm 

- ------------- --- 

Lyktornas lompeffekt framtill och bahtiil är 1520W och p sidorna 4IOW. Lyklornas och reflek-

torernas höjd framtilt är l - I,5m, p8 sidorno och boktiil Q,351,Srn PfItorernos höjd p bogse-

r'd morctninocr är O,35m, frmtill dr höjden höqst ,2 

tilläqgsiykta,sorn avger röti Ijus, cm det yttersta 
konturljusets avsf&nd till bilens fosta lyktor> lm. 



BILAGA 8 

ÖVERSKRIDANDE AV JÄRNVÄGSPLANKORSNINGAR MED SPECIAL-

TRANSPORTER 



ÖVERSKRIDANDE AV JRNVGSPLANKORSNINGAR MED SPECIALTR1NSPORTER 

0. ALLMÄNT 

Ett tillst&nd, som bör skaffas av järnvägsmyndigheterna 

för överskridande av järnvägsplankorsningar med special-

transport behövs inte bara för att trygga dessa transpor-

ter utan ocks för att trygga järnvägstrafiken. Behovet 

att trygga säkerheten har vuxit främst p grund av järn-

vägarnas elektrifiering och det ökande antalet special-

transporter och deras storiek. 

D specialtransporter pianeras bör strävan vara, att järn-

vägstrafiken inte störs av transporten. Därför borde rutten 

pianeras sA, att den inte korsar järnväg i samma pian. Om 

överskridning i pian är nödvändig bör strävan vara, att 

transporten och överskridningen av banan sker vid en sdan 

tidpunkt, d järnvägstrafik inte förekommer. Om inte heller 

det är möjligt och överskridningen av banan kräver special- 

tgärder, bör tillstnd för överskridning av plankorsning 

enligt punkt 2 skaffas. TilistAnd behövs inte, om transpor -

ten inte förorsakar ngon skada eller fara för järnvägen. 

1. DE BEGRÄNSNINGAR PLANKORSNINGARNA STÄLLER PÄ UTFÖRANDE AV 

SPECIALTPANSPORTER 

Plankorsningarna begränsar via dem utförda specialtranspor -

ter genom att ställa vissa krav p  överskridningstidpunkten, 

- 	bredden, frigngen, höjden och lastningen. 

1.1 överskridningstidpunkten 

A. Plankorsning utan skyddsanordningar 

Frisikt 6 x v (p 8 m:s avstnd fr&n banan) enligt trafik-

ministeriets beslut 314/81 betyder 21,6 sekunder tid för 

överfarten. Detta motsvarar 1 detta nu 840 m p. en huvud-

bana. 1 en stor del av plankorsningarna är frisikten frn 

vägen inp banan inte enligt dessa bestämmelser. Xven vä- 



der1eksförh11andena (snöfall, dimma osv.) kan begränsa 

sikten. 

B. Plankorsning försedd rned ijus- och ljudanordning 

Varningsanordningarnas alarm träder i funktion2O sekunder 

före ett tg med största tilltna hastighet anländer. P 

flerspAriga banor har alarmtiden utökats med en sekund för 

varje meter mellan de yttersta sprens mittiinjer. P en 

tvsprig bana är alarmtiden s1edes 25 sekunder. 

C. Plankorsning försedc1 med halvbomrnar 

Ljus- och ijudalarmet träder p 1- och 2-spriga banor i 

funktion 27 sekunder före ankomsten av ett tig med största 

till&tna hastighet. 7 sekunder efter det att alarmet trätt 

i funktion sänks bommarna. 

1.2 Bredden 

En plankorsning utan bommar begränsar inte normait utförande 

av överbred transport, för transporten kan vid behov utföras 

mitt p& körbanan. 1 plankorsningar med halvbornmar bör det be-

aktas, att bommarna sänks tidigast 7 sekunder efter det att 

alarmeringen (ijus- och ljudalarm) börjat. Härvid är det möj-

ligt, att en överbred transport skadar den nedsjunkande bom-

rnen. Trots att bommens konstruktion planerats s, att en 

körning av bommen inte förorsakar stora skador, bör det dock 

strävas till att bommarna inte söndras. Om bomrnen skadas av 

en överbred transport, bör därom omedelbart meddelas till 

ifrgavarande bandistrikt och vägtrafiken varnas för den 

söndriga bommen. Om möjligt bör det ordnas med övervakning 

i plankorsningen tilis SJ:s reparationspersonal hunnit till 

piatsen. 

1.3 Höjden 

Elbanornas banledningskonstruktioner och signalledningar för-

orsakar ocks h'qrirLs n naar p via oiankc.rsningar utförda 
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transporter, som kräver specia1tillstnd. 

Hinder förorsakade av banledningen 

P elektrifierade banor förorsakar de till elektrifieringens 

fasta konstruktioner hörande banledningskonstruktionerna 

(figur 1) begränsningar för äverhöga transporter. 

Om fordonshöjden är högst 4 m, ställer banledningskonstruk-

tionerna inga hinder för transporten. Den största tilltna 

underfartshöjden vid eibanornas plankorsningar dA banlednin-

gen är spänningsbärande är 4,5 m (mätt frn skenans rygg). 

Härvid bör Elsäkerhetsföreskrifterna (Sähköturvallisuusrnää-

räykset (STM)) iakttas och beaktas, att arbetsomrdet för 

personer är 4 m och för last 4,5 m mätt frn skenans rygg. 

Speciell uppmärksamhet bör fästas vid vägens form vid pian-

korsningen, s att vägens lutning inte färorsakar överskrid-

ningar av arbetsomrdets gränser (se figur 1) 

OBS DET BÖR ALLTID UTGÄS FRAN ATT BANLEDNINGEN &R SPNNINGS-

BRANDE OM DET INTE SKRIFTLIGEN HAR AVTALATS MED SJ OM SPN -

NINGSLÖSHET. 

Om banledningen enligt avtal görs spänningsfri och jordas samt 

andra eventuella behöviiga säkerhetsarrangernang vidtas, kan 

rned specialtillstnd transporter, som kräver stärre underfarts-

höjd än 4,5 m, ti11.tas att rära sig i elbanans plankorsning. 

Härvid begränsar banledningens ledare transportens höjd som 

ett rnekaniskt hinder. 

1.4 Frigngen 

Vid järnvägsplankorsningar är vägytan ofta konvex, vilket kan 

begränsa utförandet av transporter med lga transportunder-

reden. 

Vad beträffar transportunderreden med liten frigng är det 

skäl att för utförande av specialtransporter kontrollera möj- 
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ligheten att överskrida plankorsningen. Om det finns risk 

för att transporten fastnar 1 plankorsningen, bör denna fa-

ra av1gsnas med vägförbättringstgärder eller ocks bör en 

annan rutt sökas för transporten, p vilken denna fara inte 

föreligger. Om risken för fastkörning inte heit kan elimine-

ras bör trafikens säkerhet garanteras med specialätgärder 

(jfr. punkt 2) . Transportutföraren svarar för kostnaderna 

för de ändrings- och istndsättningstgärder som behövs p 

olika anordningar för att transporten skall möjliggöras. 

2. ANSÖKAN OM TRANSPORTTILLSTÄND AV JÄRNVXGSMYNDIGHET 

Tillstndet bör ansökas skriftligen d. transporten kräver 

avbrytning av järnvägstrafiken eller andra specialtgärder 

frn järnvägarnas sida som t.ex. i följande fail: 

- ändringar av överglngen eller till banan hörande anordnin-

gar rnste vidtas p  grund av transportens onormait stora 

bredd eller vikt 

- strömmen i körledningen mste brytas p en elektrifierad 

bandel p& grund av en onormait hög transport eller even-

tuelit mste elbanans anordningar fiyttas 

- andra anordningar som t.ex. strömanordningar, växelanord-

ningar eller semaforer mste fiyttas 

- det kan tänkas att transporten av ngon orsak, t.ex. p 

grund av sin lghet kan fastna i plankorsflingen 

- transporten kan inte p  grund av sin längd eller lngsam-

het p  normal tid (ca 15 sekunder för överfart av ett spr) 

överskrida plankorsningen. Om frisikten inte är i enlighet 

med anvisningarna och plankorsningen inte är försedd mcd 

skyddsanordnirgar, kn denna Lid vara ännu kortare. 

Til1stirxdsansökan görs till ifrgavarande bandistrikts chef, 

sam tillsarrrnans mec3 trafikd.istriktets chef avgör ansökan. 



Beaktande cv elektrifierad banas ledare vid specialtransporter 

Ledorna i en plankorsning 

Banledning 
fundament, 
stolpor, 
vänd8s och 
ledore. 

Spänningen i ledorno 
är 25kV. 

Ledornos minirniavst8nd 
frn skenryggen är 
5,60m. 

Vogyton ar högre be-
lägen än skenryggen, 
och t.ex. snö kan 
höja vägytan. 

B. 	Vägens Iutnings inverkan 

5 

bHtII.!ten.y'TiF_o.s 	----- Rörelsebanon för foräoneti hgsto punk?. 
Vd lutot sp8r bör yttergor tutningens invarkon 
p fordonsts röreebona och HIilIten beoktos. 

___________ 	____ 	 Figur 



1 bilaga 8/1 har statsjärnvägarnas trafik- och bandistrikts 

adresser och telefonnununer listats. Det skriftliga tillst&n-

det är dock bara en förhandsplan. Om den exakta tidpunkten 

för överfarten av plankorsningen bör ovilikorligen ännu kom-

mas överens med tgk1areraren och erh11as ti11stnd av ho-

nom för överfarten, vilket ocks inrymts i ti11stndsvi1lko-

ren. Som kontaktman 1 trafikdistriktet fungerar den person, 

som sköter tgsäkerhetsärenden. 

Om det är fraga cm en transport, som p grund av sin längd 

eller 1ngsamhet inte pA normal tid kan överskrida plankors-

ningen, kan överfarten av banan dock ske utan skriftligt 

ti1lstnd, dA transporten sker vid en sdan tidpunkt, att 

skriftligt til1stnd inte kan erh1las och är s brdskande, 

att dess framflyttning inte skäligen kan krävas. överfarten 

av plankorsningen bör härvid ske vid en sadan tidpunkt, d 

ingen tgtrafik förekommer. Härom mste genom förfrgan av 

närmaste tgk1arerare visshet skaffas genom att meddela den 

exakta tidpunkten för överfarten av plankorsningen och till-

stnd bör erhllas av tgklareraren för överfarten. 

D överfarten qjorts bör härom meddelas till ifrgavarande 

tgklarerare, som meddelar vidare till vederböriga. 

3. UTFÖRANDE AV TRANSPORTEN 

D elbanors plankorsningar överskrids bör det ses till, att 

de personer, som följer med transporten hela tiden befinner 

sig p minst 2,0 m frn spänningsbärande ledningar dvs. p 

längre avstnd än själva transporten. 

1 ailmänhet bör användningen av 1 lastens övre delar, för 

övervakning av denna placerade personer förbjudas vid pian-

korsningar och övervakningen bör ske inifrn transportfor-

donets hytt eller av en p  lmpligt ställe utanför plankors-

ningen utpiacerad ävervakare, 

Om piankorsningens lockskonstruktion är 1 dligt skick, kan 

det i samban. mec •ivertunca transcorter vara behövligt, att 
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förstärka lockskonstruktionen. P motsvarande sätt kan det 

vara skäl att i närheten av plankorsningen förstärka vägens 

konstruktion. För kostnaderna av tgärder vid järnvägsplan-

korsning förorsakade av vägspecialtransport bör specialtrans-

portens utförare svara. 



BILAGA 8/1 

STATSJRNVGARNAS TRAFIK- OCH BANDISTRIKT 

HELSINGFORS 

Trafikdistriktets byr. 	Bandistriktets byr. 
Stationsplatsen 	Stationsplatsen 2 
00100 HELSINGFORS 10 	00100 HELSINGFORS 10 
Tel. 90-7073741 	Tel. 90-7072426 

TAMMERFORS 

Trafikdistriktets byr 	Band.istriktets byr 
PB 416 
33101 TAMMERFORS 10 	33100 TAMMERFORS 10 
Tel. 931-152393 	Tel. 931-152315 

SEINÄJOKI 

Trafikdistriktets byr. 	Bandistriktets byr. 
Statione 	 PB 92 
60100 SEINÄJOKI 10 	60101 SEINJ0KI 10 
Tel. 964-152111/2259 	Tel. 964-152111/2330 

ULEÄBORG 

Trafikdistriktets byr. 	Bandistriktets byr. 
PB 170 	 PB 170 
90101 ULEÄBORG 10 	90101 ULEÄBORG 10 
Tel. 981-15231/283 	Tel. 981-15231/315 

KOUVOLA 

Trafikdistriktets byr 	Bandistriktets byr 
Stationen 	 Stationen 
45100 KOUVOLA 10 	45100 KOUVOLA 10 
Tel. 951-292270 	Tel. 951-292315 

PIEKSXMÄKI 

Trafikdistriktets byr 	Bandistriktets byr 
Veturitallj 	 Tahinnjemj 
76100 PIEKSXMÄKI 10 	76100 PIEKSMXKI 10 
Tel. 958-13533/288 	Tel. 958-13533/458 

JOENSUU 

Trafikdistriktets byr 	Bandistriktets byr 
PB 88 	 Stationsomr.det 
80101 JOENSUU 10 	80200 JOENSUU 20 
Tel. 973-31451/446 	Tel. 973-31451/396 



BILAGA 9 

RÖRLIGA POLISEN 

Huvudavdelningen/fältbyrn (motsvarar NYLANDS länsavdelning) 
Overkom, Olavi Lampinen 
Sjömansgatan 11, 00120 HELSINGFORS 12 
Tel. 90-162 71/411 

ÄBO OCH BJRNEBORGS länsavdelning 
Kom. Sven-Olof Hassel 
Självständighetsplan 2, 20800 ÄBO 80 
Tel. 921-355 222/522 

TAVASTLANDS länsavdelning 
Kom. Mikko Heimo 
Kasarmikatu 14, 13100 TAVASTEHUS 10 
Tel. 917-290 11/210 

KYMMENE länsavdelning 
Kom. Erkki Tuohisaari 
Hallituskatu 7, 45100 KOUVOLA 10 
Tel. 951-177  71/149 

St. MICHELS länsavdelning 
Kom. Risto Jokivartio 
Mikonkatu 7 D, 50100 St. MICHEL 10 
Tel. 955-107 00/480 

KUOPIO länsavdelning 
Kom. Jyrki Jäntti 
Asemakatu 38-40,  70100 KUOPIO 10 
Tel. 971-124 000/131 

NORRA KARELENS länsavdelning 
Kom. Kalevi Pöntinen 
Suvantokatu 17, 80100 JOENSUU 10 
Tel. 973-2051 (205 290) 

VASA länsavdelning 
Kom. Sauli Vuorimaa 
Kyrkoespianaden 19 A 1, 65100 VASA 10 
Tel. 961-242 173 

MELLERSTA FINLANDS länsavdelning 
Kom. Vilho Äikäs 
Hannikaisenkatu 9 B, 40100 JYVÄSKYLÄ 10 
Tel. 941-298 211/457 

ULEÄBORGS länsavdelning 
Kom. Pentti Ronkka 
Pakkahuoneenkatu 26, 90100 ULEÄBORG 10 
Tel. 981-133 88 

226 722/44 

LAPPLANDS länsavdelning 
Kom. Martti Tepponen 
Rovakatu 38 
96200 ROVANIEMI 20 
Tel. 991-162 34 



BILAGA 10 

DE VIKTIGASTE STADGANDENA BETRFFANDE SPECIALTRANSPORTER 

1. 1 normaltrafik ti11tna största mitt och största vikter 

Fordonsförordningens (FOF) § 33-38 

4 k. 

Fordons vikter och huvudinAtt 
sanit fordonskomhinationer 

Vikter 

33 S 
1. Fordon f.r inte framföras p väg, om 

dess fastställda eller i registret antecknade 
axeltryck eller, d detta tryck inte är fast-
ställt särskilt för sig, cm det faktiska axel-
trycket överstiger 10 ton eller om boggitrycket 
överstiger: 

a) för tv.axlad boggi 16 ton elter, om 
axelavstndet i boggm är minst 2,50 meter, 
20 ton; och 

b) för treaxlad boggi 18 ton eller, om 
axe1avstndet i boggin är minst 2,25 meter, 
20 ton eller, om boggins axelavst.nd är minst 
2,70 meter, 22 ton. 

2. Totalvikten för motodvt fordon der 
därtill koppiat släpfordon dier av dessa bildad 
fordonskombination far mte överstiga den vikt, 
soin fs när till 20 ton läggs 190 kg för 
varje pbörjad 10 cm, varmed avstr4et mcl-
lan fordonets eller fonionskombinazionens yt-
terata axlar övertiger 2,51) meter. Fordons-
kombinationens totalvilct fr dock upp till 
högst 48 ton. 

3. Bil och därtiil kopplad släpvagrs sam-
rnanlagda totalvikt fk dock inte överstiga den 
vikt, acm fs genom att beräkna eu ton för 
varje 4,4 kiowatt av dragbilens motors en-
ligt ECE-, ISO. der DTN-systemet uppmitta 
effekt. 

4. Mcd band försett fordons totalvikt fr 
vara högst 20 ton. 
5. Vid körning till bro der färja fär total-

vikten för fordon der därtifi ko,lat släp-
fordon inte överstiga den med vigmärke angiv- 
na birförnigan för beon, och den saimnanlagda 
utalyikten för ddan fordonskombination fär 
ej heller överstiga firjana ftställda birför. 

Fhwudmdtt 

34 S 
1. Mctordxivet fordons största tillAtna längd 

ar 12 meter. 1 fraga om buss är dock den 
största tilltna längden 13 meter och i fraga cm 
busa zned Iedkonstruktion 18 meter. 

2. Enaxlad egentlig sliipvagns största tillt-
na längd, fr.nsett dem kopplingsanordning, är 
3 meter och annan släpvagns motsvarande 
iängd högst 12,.5 meter. 

3. Fordonskombinations största tillAtna 
längd är 16 meter med följande undantag: 

a) längden för en fordonskombination, som 
biklas av lastbil och en tvk. eller fleraxlad 

uulig slipvagn, fär vara högst 22 meter; 
b) lingden för en fordonskombination, acm 

bild*s av Instbil och en specidllt för transport 
av stolpar eller motsvarande lAnga förein.l av-
sedd phängsvagn fär vara högat 20 meter; och 

c) liingden för en kombination, acm bildas 
av traktor och tv& sliipvagnar far 	högat 
18 meter. 

35 S 
1. Fordons störata tilhtstna höjd är 4 meter 

och breckl 2,5 meter. 
2. Till bil koppiat sliipfordon fär endast p& 

viilkor, som bestäms av miriisteriet eller av be-
siktningsställe i enlighet mcd ministeriets an-
visningar, vara bredare än dragbilen. 

3. Vid fastställande av fordons bredd be. 
aktas inte backspegel eiler körriktningsljus och 
inte heller tillfälligt monterade anordningar p 
fordon, som används vid väghMlning. 

36 S 
1. Traktor och motorredskap, vars bredd 

är större än 2,5 meter, men dock inte över-
stiger 3 meter, Mr köras pta väg vid flytt-
ning av traktorn der niotorredskapet fr.n en 
arbetsplats till en annan, eiler 1 servicesyfte. 

2. Vid uppmätning av traktors stärsta bredd 
beaktas inte tiilkoppiat arbetsredskap och ut-
bredningshjul. 

3. Till traktor fk kopplas ett slipfordon, 
vars bredd ät högat 2,5 ineter, oavsett orn dem 
bredd överstiger traktorns bredd. Till traktor, 
vats bredd överstiger 25 meter, f&r dock kopp. 
las en släpanordning mcd högst samma btedd 
som traktorn p& vilikor, att släpanordningen 
inte franiförs pd väg annat an vid flyttning 
frtm en arbetsplats till en annan, der i service-
syfte. 

37 S 
1. P moton-edskap, acm använda vld 'väg-

hMlning eller skördebärgning, tillämpaa inte 
besriimmdserna i 34 och 35 SS törande hu-
vudmtten. Redakap f&r dock inte uppenhan 
äventyr den övriga trafiken. 

2. För släpanordningar, vilka används i 
lantbruk der för väghilning, tillämpas inte 
de bestäinmelser, acm begränsar fordonets 
bredd, sMramt alla skliga tgärder för elirni-
nerande av överbredd har vidtagits och bredden 
inte uppenbart äventyrar den övriga trafiken 
och sMramt dc övcrbreda anordningarna bar 
mnärkts p sätt scan ministeriet bestämaner. 



körriktningsljus e!.kr frn fordcxtet mcd hand.en 
givet körrilamingstecken tydligt syris bakt. 3. Ovan i 2 mom. avsedda £1parrdningar, 

som inte hindrar dragfordoners baldjus eller 
reflektoxer att ynas bakt, behöver inte förses 
mcd motsvarande Ius der refiektorer, om 
irite minmteriet annorlunda bestämt, och inte 
heller mcd körriktning1jus, om dragfotdooets 

38 S 
Ministenet utfärdar beatiinimelser om for-

dona övriga m&tt. 

FOF § 59 

Fordons 1.st 

59 S 
1. Mcd fordon f.r inte transporteras större 

tast än vad dess bärförmAga, axel- eller boggi-
tryck eller totalvikt tillAter. Lasten skall 
därtili placeras s, att inte axel- eller boggi-
trycket överskrids. 

2. Om inte lastens storiek vid lastningen 
kari fast'stäilas tillräckligt noggrant, beaktas 
inte genom viigning konstaterad övervikt Ø 
paket- och lastbil samt deras slapvagn, ifail 
överskridningen av axel- der boggitrycket der 
totalvikten är högst 10 procent av den ti11tna 
vikten. Ministeriet kan bestämma, p vilken 
grund storleken av til1ten last skall beräknas 
beroende p det transporterade godsets art och 
fordonets bärförmga. 

3. Fordon fr inte lastas sa, itt lasten i 
sidled skjuter ut över fordonets karosi eller 
lastutrymme der sA, att fordonets tilltna 
höjd pa viig överskrids. Lait fr, inom ramen 
för fordonets der fordonskombinationens till-
ltna längd p  väg, skjuta ut över fordonets 
gränsiinje framtiil högst en meter och baktiil 
högst tv meter. 

4. Vikten av gods som transporteras p& 
personbils tak f.r, inom ramen för den tillt-
na totalvikten för bilen, uppg& till högst 10 
prixent iv bilens egenvikt. 

5. Mcd moped och tvhjulig cykel Mr trans-
porteras högst 50 kg gods sam mcd trehjulig 
varumoped och cvkel högst 100 kg gods. 

2. Beviliande av transportti1istnd 

FOF § 65-68 

Sarskilda stadganden 

65S 
1. Ministeriet kan medgiva undantag frin 

stadgandena i 12-27, 33-44, 47 och 58---
62 SS. 

2. Kommun kan, efter att ha hört veder-
börande viigh&llare och polisen, medgiva undan-
tag fr.n stadgandena i 3 3-35 SS inom kom-
munens omrade. 

66 § 
1. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen kari 

för viss tid bevilja til1stnd att p alimän 
väg använda sdant fordon eller fordonskom-
bination der transportera sadan last, som 
avviker frn stadgandena i 33-35 §S och 
59 § 3 mom. 

2. Av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen för-
ordnad vägmyndighet kan för viss tid bevilja 
i 1 mom. avsett tillständ för utförandet av 
en bestäxnd transport p ailmän väg inom sitt 
omrde. 

3. Polisen kan efter att ha hört veder-
börande vägh.11are bevilja i 1 mom. avsett 
tillstnd för bestämd tid för utförandet av till-
fiiilig transport inom sitt distrikt. 

67 5 
1. För sdant fordon der iLlan fordons-

kombination, soni inte registrerats der anmälis 
för registrering, far i 65 der 66 SS avsett 
ti1istnd beviljas endast för tilifällig förflytt-
ning utan lait. 

2. Orn väg der dlfrtiJl hörande anordningar 
skadss under transport, som sker mcd stöd av 
i 65 der 66 SS avsett tillst&nd, skall den 
som ftt tillst&ndet ersitta skadan. 

6$S 
1. Angende sökande iv ändring i beslut 

som förvaltningsmyn&ghet meddelat mcd stöd 
iv denna förordning gäller, mcd dc undantag 
som stadgas 1 denna paragraf, vad 1 lagen om 
ändringssökande 1 förvaltningsärenden (154/ 
O) är stadgat. Ang&ende sökande iv ändring 



i kowiunal myndighets beslut gäller därtiil 
v&I i konununllagen (953/76) är stadgat. 

2. Över beslut, som med stöd av denna för-
ordning meddelats av besiktningsställe, fAr be-
svär anföras hos bilregistercentralen inom 30 
dagar. Över beslut, som med stöd av denna för-
ordning meddelts av bilregistercentralen samt  

i 	g- och vattenbyggnadsstreisn fAr besvär 
anföras inom 30 dagar ho trafikministeriet. 
1 ministeriets beslut mcd anledning av besvär 
fAr ändring inte sökas medeist besvär. 

3. Med stöd av denna förordning meddelat 
beslut der förordnande skall följas även om 
det inte vunnit laga kraft. 

3. S1äDvanar för secia1transorter 

Beslutet om verkställighet av fordonsförordningen 

(FOF bov) § 153 mom. 1-3 

Släpvagnar till bilar 

153 S 
De/initioner 

1. Släpvagn för specialtransporter är en för 
transport av odeibara föremAl avsedd och kon-
struerad samt vid besiktning särskilt godkänd 
egentlig eller pAhängsvagn. Till odeibara före-
mAl räknas härvid maskiner, byggnadselement 
der andra liknande föreml, vilkas transport 
kräver överskridande av de maximimAtt och 
-vikter som är stadgade i 33-35 §S fordons-
förordningen. SAsom specialtransport anses även 
sAdan containertransport, vid vilken containerns 
storiek kräver överskridande av den i 35 § 
fordonsförordningen stadgade höjden sA att 
höden är högst 4,4 m. Om containertranspor-
ten kräver större överskridande av höjden der  

av andra i 33-35 eller 39 SS fordonsförord-
ningen stadgade m&tt der vikter, anses contai-
nertransporten som specialtransport endast om 
containern utgör ett odelbart föremAis för-
packning eller om det är frAga om transport 
av tom container. 

2. Mellanvagn är en för koppling av pA-
hängsvagn, som används i specialtransport, av-
sedd och pA samma sätt som pähängsvagn be-
lastad anordning, vilken fördelar belastningen 
frAn släpvagnen meilan dragbilens dragbord och 
meilanvagnens axelsystem. 

3. Hjälpvagn der s.k. dolly är en enaxlad 
eller med boggi försedd anordning, med vars 
tilhjälp pAhängsvagn kan koppias till dragbil 
sAsom egentlig släpvagn. 

FOF bov § 181-188 

Släpvagn för specialtransport 

181 § 
Allmäzt 

1. Konstruktion och utrustning av släpvagn 
för specialtransport skall mcd nedan i detta 
kapitel omnämnda undantag och tillägg upp-
fyila de i 9 kapitel angAende släpvagn för bil 
meddelade bestämmelserna med undantag av 
154 §:s bestämmelser om mAtt. 

2. För användning av släpvagn, som god-
känts för specialtransporter, skall om inte ne-
dan i 188 § annorlunda föreskrivs, utverkas i 
65 S der 66 S fordonsförordningen avsett 
tillstAnd, i vilket tillstAndsgivaren kan upp-
ställa av transportens storiek der vikt eUcr iv 
annan orsak pAkaliade särskilda viilkor. 

3. DA annan än för speciahransport särskilt 
godkänd släpvagn används för speci&ltransport, 
skall föreskrifterna i 184 S 1 rnom., 185 S 
2 och 3 mom. och 188 S 3 och 4 motn. iakttas.  

182 S 
Vikter 

Vid fastställandet av släpvagns axelstryck 
och bärförmAga skall följande omständigheter 
beaktas: 

a) axeltrycket och bärförmAgan fAr inte 
överstiga dc av tiilverkaren av släpvagnen och 
dess axelsystem tillAtna värdena, ej heiler fAr 
axeltrycket överstiga dc för parhjul enligt an-
visningarna i 172 § tillAtna belastningarna mcd 
mer än 10 procent; 

b) för axel som är försedd mcd parhjul fAr 
axeltrycket vid en hastighet av 80 km/h fast-
ställas till högst 13 ton och vid lägre hastig-
heter till ett av tillverkaren av släpvagnen, 
axelsystemet och däcken eventuelit tilltttet hög-
re värde; släpvagnens totalvikt LAr beräknas 
sAsom en summa av axeltryckcn; och 

c) axeltryckct för axel mcd Atta parallella 
däck fAr vid en hastighet av 80 km/h fast-
ställas till högst 20 ton och för grupp om tvtx 
axlar efter varandra mcd sammanlagt sexton 



däck till högst 40 tori; ssom axeltryck der 
ae1grupps tryck vid lägre hastigheter fr 
fastst1las ett av tiliverkaren av släpvagnen, 
axelsystemet och d&ken eventuellt tilltet hög-
re värde. 

183 S 
PJhängsvagn 

1. Som för specialtransporter avsedd p-
hängsvagn fär godkännas även fristende släp-
fordon mcd en eller fiera axiar, vilket koppias 
till dragbilen s, att det förern.l som skall 
tranporteras eila, d föreinJen under de för-
utuwungar, cm vilka föreskrivs i 188 S 3 
mcm, är flcra, föremalen fungerar som p-
hingsvagnens ram och här avsett fordon sasom 
pAhängsvagnens axelsystem. Lasten skall fästas 
vid axelsystemet pa ett tillförlitligt sätt och 
sllunda, att axlarna vid körning rakt frarnat 
ligger vinkelrätt i förh&llande till lastens längd-
riktning. Likasa skall Iastens främre ända pa 
ett tillförlitligt siitt koppias till bilens drag-
bordsfunktjon salunda, att lasten inte kan för-
skjutas i längdriktningen. Vid behov skall 
axelsystemets koppling till dragbilen säkras 
med vajer eller motsvarande. 

2. Släpvagn fAr även vara regierbar till sin 
bredd, förutsatt att regleringskonstruktionerna 
och anordningarna är ändamlsenliga och hall-
bara. 

3. För specialtransport avsedd pahängsvagn 
far koppias till dragbil med hjälp av en mellan-
vagn. Minst en tredjedel av belastningen pA 
mellanvagn skail överföras pA dragbilen. FrAn 
mellanvagn pA dragbil överförd belastning fAr 
vara regierbar enligt viktförhAllandena vid 
respektive transport. 

184 S 

Släpvagns utrustning 

1. Svida släpvagn der specialtransport är 
bredare än 2,5 m, skall baktifl pA släpvagnen 
finnas lyktor, som avger rött ijus bakAt och 
skdl vara placerade sA, att dc motsvarar trans-
portens största bredd och ar koppiade sA, att de 
fungerar samtidigt mcd bakijusen, samt pA mot-
svarande sätt placerade röda triangelforniade 
refiektorer. Sävida släpvagn eller specialtrans-
port är bredare än 3,0 m, skall pA bAda 
sidorna finnas tvA lyktor placerade ovanom 
varandra. Lyktorna och refiektorerna skdl he-
finna sig pA en höjd av minst 0,35 m och 
högst 1,50 m. Varje lyktas lampeffekt skdl 
vara minst 15 W och högst 20 W. 

2. När lasten fungerar sAsom ram för släp-
vagnen der när särskilda skäl eljest pAkallar 
det, fAr i 166 § avsedda sidljus fästas vid 
lasten pA ett äridamaisenligt sätt. 
3 Släpvagn fAr godkännas utan stänkskär-

mar och -skydd. 1 släpvagnen skdl medföras ett 
tillräckligt antal hjulkilar för att, dA släpvagnen 
star pa stället, anvandas för att säkra att släp-
vagncn hAlis pA plats.  

185 § 
Dragbils belastning och markering av bredden 

1. Minst 20 procent av fordonskombinations 
totalvikt skdl fördela sig pA dragbilens eller, 
dt1 transport förutsätter användning av fiera 
dragbilar, dragbilarnas drivaxlar. Vid faststäl-
landet av den vikt, som fördelar sig pA driv-
axlarna, fAr ocksA beaktas sadan axel, pA vilken 
kraft överförs frAn den drivande axelns hjul 
medelst speciell hjälpanording. Vid beräkning 
av den andel av kombinationens totalvikt som 
belastar dc drivande hjulen fAr även den vikt 
som belastar släpvagnens drivande hjul bktas 
till höast den del sam motsvarar summan av 
dragbilens der dragbilarnas drivande axhrs 
tryck. Dragbilens samtliga drivande och styran-
dc hjul skdl vid hait före förses mcd slirskydd 
der dess drivande hjul mcd sandningsanord-
ning. Släpvagnens drivande hjul behöver inte 
förses mcd slirskydd, ej heller mcd sandnings-
anordning. 

2. Är släpvagn eller specia.ltransport bredare 
än 2,5 m, skdl framtill pA dragbilen eller 
omedelbart bakom förarhytten monteras signal-
stänger, som anger lastens bredd och Iätt böjs 
der förskjuts, om dc träffar ett hinder. PA 
stängerna skall fästas framAtriktade lyktor 
mcd brungult Ijus, vilka skdl vara place-
rade sA, att dc motsvarar transportens största 
bredd och skdl fungera samtidigt mcd bak-
ijusen. Ytterligare skall pA stängerna fästas 
framAt riktade vita refiektorer av ca 100 miii-
meters bredd och ca 200 milhimeters höjd. Lyk-
torna och refiektorerna skdl befinna sig pA en 
höjd av minst 1,00 m och högst 1,50 m och 
lyktornas lampeffekt skdl vara minst 15 W 
och högst 20 W. 

3. DA lastens bredd överstiger 3,5 m, kan 
signalstängerna och vid dem fästa lyktor och 
refiektorer ersättas mcd vid lasten fästade der 
med motsvarande, i specialtillstAnden för trans-
porten föreskrivna anordningar. 

4. Föreskrifterna i 1 mom. i denna paragraf 
tillämpas inte pA kombination, vars största till-
lAtna totalvikt är högst 48 ton. 

186 § 

Dragbils eff  ekt 
Kombination av släpvagn, som är avsedd för 

tunga specialtransporter, och dess dragbil fAr 
godkännas trots att kombinationens totalvikt 
överstiger den i 33 S 3 mom. fordonsförord-
ningen avsedda vikt, som är beroende av drag-
bilens motoreffekt. Dragbilens motoreffekt der 
dragbilarnas sammanlagda motoreffekt skdl 
dock vara minst 212 kilowatt (288 häst-
krafter), ökad mcd 0,8 kilowatt (1,1 häst-
kraft) för varje ton, varmed fordonskombina-
tionens totalvikt överstiger 48 ton. Dragbilar-
nas sammanlagda motoreffekt behöver dock 
inte överstiga 550 kilo'watt (748 hästkrafter). 

4 



187 S 
Vändbarhet 

1. Kombination av släpvagn, som är avsedd 
för specialtransporter, och dess dragbil f&r god-
kännas trots att kombinationen inte uppfyller 
det i 39 S 2 mom. fordonsförordningen avsedda 
vändbarhetskravet. Om avst&ndet mellan bilens 
dragbord der dragkoppling eller mellanvagnens 
dragbord och phängsvagnens bakersta axel ar 
större än 15 m, skall sliipvagnens axelsystem 
vara tvngsstyrt eller kunna styras. Di släp-
vgnen har en särskild förare, skall denna ha 
radio-, telefon- der annan tillförlitlig förbin-
delse mcd dragbilens förare. 

2. Om släpvagns axelsystem försetts mcd 
tvingstyming som kontrolleras frn förares 
sate, skall i kabinen finnas ett signalljus som 
visar att axelsystemet kan lsas i en körställ-
ning rakt framit. 

188 S 
Användning av släpvagn 

1. För specialtransporter godkänd pihängs-
vagn fir utan särskilt tillstind användas för 
transport av stolpar eller motsvarande lnga 
föremil, om kombinationen av phängsvagn 
och dess dragbil inte är längre än 20 m och 
svida phängsvagnens och fordonskombinatio-
nens höjd, bredd der vikt inte överskrider dc 
i 33-35 och 40 SS fordonsförordningen stad-
gade värdena, och fastän fordonskombinationen 
inte uppfyller det i 39 § 2 mom. fordonsförord-
ningen avsedda vändbarhetskravet. Under dessa 
förutsättningar fir liglastpihängsvagn användas 

utan särskilt tillstnd även för transport av 
sdana i höjdled odeibara föremil och contai-
ners, vilkas transport vid användningeri av en 
kortare släpvagn skulle förutsätta överskridande 
av den i 35 S fordonsförordningen stadgade 
höjden. 

2. Släpvagn fir utan särskilt tilistind an-
vändas för andra än specialtransporter, sivida 
s!iipvagnens och fordonskombinationens vikter, 
hingd, bredd och höjd, lasten medräknad, inte 
under transporten överskrider de i 33-35 
och 40 SS fordonsförordningen stadgade vär-
dena och pi viilkor, att fordonskombinationen 
uppfyller det i 39 S 2 mom. fordonsförord-
ningen avsedda vändbarhetskravet. 

3. Släpvagn fir användas samtidigt för 
transport av fiera odeibara föreml, om dc odel-
bara föremil som transporteras redan vart och 
ett för sig skulle medföra överskridande av 
antingen kombinationens der sliipvagnens 
hrigd, bredd der transportens höjd. Transport 
at' flera än ett odelbart föremil f3.r dock inte 
förorsaka annan överskridning av ett största 
tillitet gränsvärde. 1 33 S fordonsförordning. 
en tilltna vikter fr dock inte överskridas vid 
transport av fiera odeibara föremil. Svida 
transport kari utföras pi alternativa sätt, vilka 
vart och ett för sig medför överskridande av 
olika gränsvärden, skdl den föreskrift som 
gäller bredderi iakttas i första hand och den 
som gäller höjden i andra hand. 

4. Vid specialtransporter fk lasten över-
skrida släpvagnens bredd eller lärigd eller bak-
till skjuta ut mera än 2 m endast orn särskilt 
skäl därtili föreligger. 

4. Koppiing av bogserad anordning 

FOF bov § 224 

Släpanordningar 

224 § 
Allmänt 

1. Släpanordning fr koppias till motor-
drivet fordon med iakttagande i tillämpiiga de-
lar av vad i detta avseende är stadgat om 
koppling av släpvagn till motsvarande fordon, 
dock s att: 

a) besiktningsställes utiitande om h&llfast-
heten hos kopplingsanordningarna mellan det 
dragande fordonet och släpanordningen skall 
föreligga, d släpanordningens vikt överstiger 
10 ton eller häjften av det dragande fordoriets 
totaivikt; 

b) dä till bil kopplad släpanordnings mtt 
överstiger de värden som allmänt är tilltna p 
väg, iakttas för sväl bilens som släpanord. 
ningens del föreskrifterna om släpvagn för spe-
ciahransporter och dess koppling; och 

c) dä släpanordnings största bredd över-
stiger 2,50 m, skall dess fram- och bakhörn 
der utstende delar milas med växelvis röda 
och gula ränder. 

2. Till lastbil fr koppias en sadan släp-
anordning utan broms, vars totalvikt är högst 
hälften av dragbilens totalvikt. 

3. Släpanordning skall pi förutsättningar 
nämnda i 177 § har en i samma paragraf 
nätnnd hastighetsskylt. 



5. Utmärknin av framt eller bakät utskjutande last 

FOF § 61 

Markering av lasi 

61 S 
1. Om last framtill skjuter ut äver fordo-

ners gränslinje eller baktili mer än en meter 
över dess gränsiinje, skall lastens yttersta del 
tydlit markeras. För markering skall användas 
en röd eller rödgul markcrinsflagga med minst 
dimensionen 300 X 300 millimeter. 

FOF bov § 9 

9 

Utstiende delar och anordningar 

Har fordon som konstruktionsdel eller ut-
rustning en anordning, som skjuter framtill ut-
över fordonets gränsiinje eller baktiil mera än 
en meter över dess bakre gränslinje, och är vä-
sentligt smalare än fordonet samt kan medföra 
trafikrisk, skall den markeras ssom i 61 S 2 

2. Under mörker der vid skymning der 
om väder1eksförhllandena der motsvarande 
omstän&gheter det annars pAkallar skall för 
markering av lastens överskjutande del an-
vändas framtill en lykta som visar vitt sken 
framt och en vit refiektor, samt baktili en 
lykta, som visar rött sken bakt, och en röd 
refiektor. 

mom. fordonsförordningen är föreskrivet om 
markering av utskjutande last. Anordning-
en skall dirtiil pA bAda sidor markeras mcd en 
frAn sidan synlig minst 1 200 cm2  stor skylt 
som är mAlad mcd växelvis röda och gula 
snedställda ränder. Skyltarna skdl därtill för. 
ses mcd E-godkända, minst 30 cm2  stora brun-
gula refiektorer och motsvarande ijus. 

6. Lykta, som avger roterande eller blinkande brungu1tJus 

FOF bov § 25 mom 4 och 6 

4. Pä bogserbil skall finnas ätminstone en 
eller, di ljusets synlighet det förutsätter, fiera 
för ändamälet lämpade lyktor, vilka horison-
tait i alla riktningar visar roterande der 
biinkande brungult ijus. Lyktans lampeffekt 
skall vara minst 30 W och högst 60 W och 
Ijuset skall biinka 2-4 gänger i sekunden. 
Dä lykta i originalutförandc som ijuskälla har 
en vederbörligen godkänd H1- eller H3-lampa 
der en gasurladdningslampa, fär lampeffekten 
avvika frän ovan föreskrivna effekt. Lyktan 
skall h3.11as i funktion även under den ijusa 
tiden, di bogserbilen används för bärgning av 
fordon pä väg der för att dra fordon över väg 
sä, att risk kan uppkomma för den övriga tra-
fiken. Vid färd till olycksplats och vid bogse-
ring därifrän fär lyktan inte användas, om det 
inte av nAgot särskilt skäl är nödvändigt för att 
varna den övriga trafiken. 1 hilens förarhytt  

skall framför föraren finnas en kontrollampa 
som anger igenkänningslyktans funktion. 

6. Ovan i 4 mom. nämnd lykta skall mon-
teras även pA bil, till vilken fogats anordning, 
som ökar bilens bredd eller är bredare än bilen 
eller vilken annars är avsedd och utrustad för 
väghällning der arbete pä väg, samt pä dragbil 
till släpvagn för specialtransporter. SAdan lykta 
fär anbringas även pä bit, som används 
säsom utryckningsfordon, pä bil som an-
vänds i arbete vilket utförs pä der in-
vid väg och, dä annat synnerligt skäl före-
ligger, mcd tiiständ av besiktningsställe även 
p annan bit. Lyktan bör användas, dä här av-
sedd bus frän dc ailmänna trafikreglerna av-
vikande färd eller parkering der bilens bredd 
eller längd kan medföra fara för den övriga 
rafiken. 



7. Användning av varningslvktor och -skyltar 

POP bov § 25 mom 9 

'1 

9. S?dan igenkänningsiykta, soni fordras 
elier ti1lts i en bil av ett bestiimt s1a eller 
vid viss anviindning av bil fr inte anbringas 
i annan bil elter används i annat syfte. 1 bog- 

serbil fr dock vid bogsering användas ien-
kanningslykta, som avses i 2 mom. Placeringen 
av ovan i 4, 5, 6 och 7 moni. nänind lykta 
fr avvika frn bestämmelserna i 10 § 1 moni. 

POP bov § 10 moni 7 

7. PA fordon fAr inte monteras annan än i 
detta beslut nämnd lykta, sAframt inte annor-
lunda har föreskrivits pA grund av fordonets 
speciella användning. 

8. Sidijus 

POP bov § 166 

166 § 
Sidijus 

1. PA s1ipvagn, vars karosserikonstruktions 
längd överstiger 6,00 meter, skail pA vardera 
sidan finnas minst tv lyktor, vilka bör vara 
riktade At sidorna och visa brungult Ijus och 
befinna sig p  ett inbördes avstAnd i längd-
riktningen av minst 2,00 ui och högst 6,00 ui. 

2. Lyktorna skall vara belägna pA en höjd 
av minat 0,35 ui och högst 1,50 ui. Om det 
finn fiera än en lykta pA vardera sidan, skali 
de vara piacerade pA ungefr samxna höjd. 

3. Lyktorna skall, dA de är rninst tvA pA 
vardera sidan, anbrrngas sA, att den främsta 
befinner sig pA ett avstAnd av högst 2,00 ui 
frAn släpvagnskarosseriets framparti och den 
längst bakAt belägna $ ett avst&nd av högst 
1,00 ui frAn bakpartiet. 

4. Sidlyktans lampeffekt skall vara minst 
4 W och högst 10 W. 

5. Sidijuset skall vara synligt minst 15° 
uppAt och nedAt samt 45° framAt och bakAt. 

6. Sidijusen skall vara koppiade sA, att de 
fungerar sam tidigt med dragbilens parkerings-
och körljus. 



9. Grunden för överlastavgift och dess storiek 1 övertunga 

specialtransporter 

Lagen om överlastavgift § 4 mom 3 och § 5 

4S 

Grunden för avgiften 

D trga är om pA särskilda tilistAnd grundad 
transport, som utförs mcd större tryck eller 
vikt äri vad som allmänt är til1tet p väg, fast-
stälis överlastavgiften för bela den del av över-
skridningen av axel- der boggitrycket der av 
totalvikten, mcd vilken trycket eller vikten 
överskrider vad som anges i tillstAndet.  

5S 
Avgiftens storiek 

Överlastavgiften utgör 50 mark för varje i 
enlighet mcd 4 S beräknat fullt hundratal kilo-
gram av överskridningen. För varje hundratal 
kilogram mcd vilket överlasten överskrider 
2 000 kilogram är avgiften Iikväl 150 mark 
och för varje hundratal mcd vilket den över-
skrider 4 000 kilogram 200 mark. 

10. Specia1transtorts eskortövervakare 

Vägtrafikiagen § 4 och § 49 

4S 
Regiering av trafiken 

\Tägtrafikant skall i första harid följa tecken 
der anvisning som ges av poisman der av 
annan som regierar trafiken. 

Anvisning sorn ges rned trafikanordning 
skall följas, även om detta skuile innebära av-
vikelse frki trafikregel. Regieras trafiken mcd 
trafildjus, skall ljussignal följas oberoende av 
anvisning som ges mcd annan trafikanordning.  

49 S 
Personer som regierar irafiken 

Trafiken regleras av polisman samt i dc fail, 
om vilka stadgas genom förordning, av miitiir-
polis och av personer sorn vederbörande myn. 
dighet förordnat till uppgiften. 

Den sam regierar trafiken skall biira sadan 
klädedri.kt der inneha sdant kännetecken 
som tydligt kan urskiljas. 

räotrafjkförordningen § 2 

Trafikcn rcgler:is av pol isman och utiJer Iörsvarsmakten 
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1 	diii 1 	II 	d 'iiiia tipp 	II 
IraiLken rcglcras Livcn av personer, som: 

1) statcns järnvIgar har förorönat att regiera trafiken 
vid plankorsning mcd jirnväg; 
2) koinniunal ntyndighet har förordnat att regiera trafiken 
p. stäilc, dIr sparvägstrafik kan medföra fara eller 
ofllgcnhct för annan vilgtrafik; 
3) myndighet, som ansvarar för regiering av trafik, har 
förordnat att regiera trafikcn pa grund av arbete, som ut-
förs p vUgcn eller i dcss närhet; 
4) niyxidiglict, som har heviljat ti11stnd för specialtrans-
port, har förordnat att regiera trafiken i fraga om trans-
port, suin kr1vcr sAdant tillsttind; eller 
5) pol iscn h;ir förorönat att tiI1f11igt regiera trafiken 
pi grunö av idrottstävling, folkfcst, utställning eller 
uv andra dylika orsaker. 

Annan än uniformerad polisman skall vid regiering av 
trafik som stoppmärke använda vägmärket 311 (fordonstrafik 
förbjudcn) i miniatyrformat. 



BILAGA 11 

HÄNVISNING FÖR BESVÄR ÖER TILLSTÄNDSBEsLIJT AV ErI' VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERK 

Med detta beslut missnöjd kan med besvär söka äridring där. 

Besvärstiden är trettio (30) dagar räknat frn den dag d ändringssökanden ftt vetskap om beslutet. nämnda dag icke medräk-
nad. 

besvärsinlagan, som riktas till väg- och vattenbyggnadsstyrelsen bör meddelas: 

1) ändringssökandens namn 
2) det beslut, van ändring söks 
3 vilka delar i beslutet besväret gäller och den ändring, som krävs att skall göras däri, samt 
4; kravets grunder, om de inte framgr av det, som ändringssökanden tidigare framlagt i saken. 

Inlagan bör egenhändigt undertecknas av ändringssökanden eller av den som avfattat inlagan. Ändningssökandens och, om 
undertecknaren är nägon annan, ocksä underiecknarens yrke, boningsort och postadress bör framgä. Till inlagan bör detta beslut 
original eller en ä t]änstens vagnor bestyrkt avskrift därav samt ett bevis över datum för erhällande av vetskap om beslutet 

bifogas. Med inlagan bör ocksä finnas de bevis, pä vilka ändringssökanden vill stödja sig och som inte tidigare framlagts. 

Besvärsinlagan bär inom besvärstiden ombestyras till väg- och vattenbyggnadsstyrelsens registratorskontor. Pä eget ansvar 
ken besvärsinlagan skickas per post eller med bud. Handlingarna bör lämnes till posten i sä god tid, att de hinner fram före ut-
gngen av besvärstiden senast pä besvärstidens sista dag under tjänstetid. 

Vag- och vattenbyggnadsstyrelsens adress och tjänstetider 

	

Besöksadress: Semaforbron 1 2 A 	Postadress: PB 33 

	

HELSINGFORS 52 	 00521 HELSINGFORS 52 

Tjanstetid: 8-1615 
Sommartid: 8-15.15 

FIÄNVISNING Ft5R BESVÄR ÖVER TILLSTiNDSBESLU'I' AV VÄG- OCH VATTENBYGGNADsSTyRI-;LsEN 

Med detta beslut missnöjd ken mcd besvär söke andring däri 

Besvarstiden ar trettio (30) dagar räknat frän den dag dä ändringssökanden fätt vetskap om beslutet. nämnda dag icke medräk-
nad. 

besvärsinlagan, som riktas till trafikministeriet bör meddelas: 

1) ändringssökandens namn 

2) det beslut, van ändning söks 

3) vilka delar i beslutet besväret gäller och den ändring. som krävs att skall göras däri, samt 
4) kravets grunder, om de inte framgär av det, som ändringssökanden tidigare framlagt i saken. 

Inlagan bor egenhändigt undertecknas av ändningssökanderi eilen av den som avfattat inlagan. Ändringssökandens och, om un-

dertecknaren ar nägon annan. ocksä undertecknarens yrke. boningsort och postadress bör framgä. Till inlagan bör detta beslut i 

oniginal eller en ä tjänstens vägnar bestyrkt avskrift därav samt ett bevis äver datum för erhällande av vetskap om beslutet bifogas. 
Med inlagan bor ocksä finnas de bevis, pä vilka ändringssökanden vili stödja sig och som inte tidigare framlagts. 

Besvarsinlagan bör inom besvärstiden ombestyras till trafikministeriets registratorskontor. Pä eget ansvar kan besvärsinlagan 
skickas per Post eIlen med bud. Handlingarna bör lämnas till posten i sä god tid, att de hinnerfram före utgängen av besvärstiden 
senast pä besvärstidens sista dag under tjänstetid 

Tr afikministeriets adress och tjCntctcler 

	

Besöksadress; Södra esplanaden 16 
	

Postadress: P8 235 
HELSINGFORS 13 
	

00131 HELSINGFORS 13 

Tlänstetid 8-16.15 
Sommartiö 8-1515 
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