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Vägverket föreskriver med stöd av 11 kap. 11 och 16 §§ for-
donsförordningen (2002:925) följande. 
 
Allmänt 
 
1 § Utan hinder av 8 kap. 1 § fordonsförordningen 
(2002:925) får  

1. släpvagnar och efterfordon som kopplats till bil, traktor 
eller motorredskap, och  
2.  lastbil i yrkesmässig trafik 

användas tillfälligt för kortare persontransporter i samband 
med skolavslutning, karnevalståg eller motsvarande utan att 
vara godkända vid lämplighetsbesiktning. För persontransport 
med släpvagnar och efterfordon gäller att kraven och villkoren 
i dessa föreskrifter skall vara uppfyllda. När det gäller lastbil 
finns bestämmelser i Vägverkets föreskrifter (VVFS 
2006:69)1 om undantag från bestämmelser om antalet passa-
gerare i en bil. 
 
Krav på fordonståget 
 
2 § Fordonståget får endast bestå av dragfordon och ett till-
kopplat fordon. 
 
3 § Sammankopplingen mellan fordonen skall vara tillförlit-
lig. 
 
4 § Det tillkopplade fordonet skall, när det används för per-
sontransport, vara så stabilt att risken för vältning minimeras. 
 
5 § Utrymme för passagerare i det tillkopplade fordonet får 
inte ha farliga ojämnheter, utskjutande delar eller skarpa kan-
ter som kan öka risken för skador på passagerarna. 
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6 § Det tillkopplade fordonet skall vara utrustat med hållfast 
skyddsräcke eller motsvarande av tillräcklig höjd som hindrar 
att passagerare faller av. 

Allmänt råd 
Höjden på skyddsräcke eller motsvarande bör minst 
vara 110 cm. 

 
7 § Säten, bänkar eller motsvarande anordningar skall vara 
tillfredsställande fastsatta. 
 
8 § Mellan fordonen skall finnas ett tillförlitligt kommunika-
tionssystem så att passagerare på det tillkopplade fordonet 
direkt kan påkalla förarens uppmärksamhet vid tillbud eller 
olycka. Om mobiltelefon används skall samtal mellan förare 
och passagerare vara uppkopplat under hela färden. 
 
Villkor 
 
9 § Fordonståget får framföras med en hastighet av högst 
20 kilometer i timmen. 
 Fordonståget får inte framföras på väg där den högsta till-
låtna hastigheten är högre än 70 kilometer i timmen. 
 
10 § Föraren skall 

1. ha fyllt 21 år, och 
2. sedan minst två år ha körkort med den behörighet som 
enligt körkortslagen (1998:488) krävs för framförandet av 
fordonet. Förare av traktor eller motorredskap skall dock 
ha körkort med behörigheten B. 

 
11 § Innan transporten sker skall berörda polismyndigheter  
underrättas om färdväg och tidpunkt för transporten. 

Allmänt råd 
Om färdväg och tidpunkt är gemensam för flera for-
don bör underrättelsen samordnas. 

 
_____________________ 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 april 2007. Genom 
föreskrifterna upphävs Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter 
(TSVFS 1992:55) om undantag från krav på lämplighetsbe-
siktning i vissa fall. 
 
 
INGEMAR SKOGÖ 
 
   Janeric Reyier  
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