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Vägverket föreskriver med stöd av 4 kap. 6 § fjärde stycket 
trafikförordningen (1998:1276) att det i Vägverkets före-
skrifter (VVFS 2006:69) om undantag från bestämmelser om 
antalet passagerare i en bil skall införas en ny paragraf, 4 §, 
av följande lydelse. 
 
4 § Ytterligare passagerare får tillfälligt tas med i en bil med 
flak för kortare persontransporter i samband med skolavslut-
ning, karnevalståg eller motsvarande. Undantaget gäller om 
 1. fordonet framförs med en hastighet av högst 20 

kilometer i timmen,  
 2. utrymmet där passagerare färdas inte har farliga ojämn-

heter, utskjutande delar eller skarpa kanter som kan öka 
risken för skador på passagerarna, 

 3.  flaket är utrustat med hållfast skyddsräcke eller 
motsvarande av tillräcklig höjd som hindrar att passage-
rare faller av, 

  Allmänt råd 
  Höjden på skyddsräcke eller motsvarande bör

 minst vara 110 cm. 
 4.  säten, bänkar eller motsvarande anordningar är 

tillfredsställande fastsatta, 
 5.  det finns ett tillförlitligt kommunikationssystem så att 

passagerare direkt kan påkalla förarens uppmärksamhet 
vid tillbud eller olycka. Om mobiltelefon används skall 
samtal mellan förare och passagerare vara uppkopplat 
under hela färden. 

 6. föraren har fyllt 21 år och sedan minst två år har kör-
kort med den behörighet som enligt körkortslagen 
(1998:488) krävs för framförandet av fordonet, och 
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 7. berörda polismyndigheter innan transporten sker har 
underrättats om färdväg och tidpunkt för transporten. 

  Allmänt råd 
  Om färdväg och tidpunkt är gemensam för flera 

 fordon bör underrättelsen samordnas. 
   Undantaget gäller inte på väg där den högsta tillåtna hastig-
heten är högre än 70 kilometer i timmen. 
 
____________________ 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 april 2007. 
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