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261 - 310 cm - tylko oznakowanie
311 - 450 cm - oznakowanie oraz pilot cywilny
powyżej 450 cm - oznakowanie, pilot cywilny
oraz pilotaż policji lub traffic director

24 – 30 m - tylko oznakowanie
30 - 35 m - oznakowanie oraz pilot cywilny
powyżej 35 m - oznakowanie, pilot cywilny
oraz pilotaż policji lub traffic director

SZEROKI TRANSPORT

DŁUGI TRANSPORT

Konkretne warunki co do oznakowania danego transportu
znajdują się w każdym zezwoleniu. Poniżej przedstawiamy
każdą z opcji oznakowania, która może się pojawić             
w wytycznych.

Zanim opiszemy każdy z elementów oznakowania, przypominamy
jeszcze kiedy według przepisów transport w Szwecji wymaga
odpowiedniej “oprawy” i towarzystwa:

Oznakowanie



rekomendowany wymiar: 1280 x 410 mm
żółte odblaskowe tło, z czerwoną fluorescencyjną
ramką o szerokości 55mm
czcionka: Tratex
kolor napisu: czarny
rozmiar napisu: 170/124 mm

rekomendowany wymiar: 1280 x 410 mm
żółte odblaskowe tło, z czerwoną fluorescencyjną
ramką o szerokości 55mm
czcionka: Tratex
kolor napisu: czarny
rozmiar napisu: 170/124 mm

wymiar: 200 x 700 mm
białe i czerwone odblaskowe pasy o szerokości
100mm

OZNAKOWANIE
a) znaki ostrzegawcze do oznakowania szerokości:

b) znaki ostrzegawcze do oznakowania długości:

c) oznaczenie szerokości z przodu pojazdu:

d) oznakowanie tyłu pojazdu lub ładunku            
 na pojeździe:

Oznakowanie



Oznakowanie
Poglądowa grafika, jak powinno wyglądać to w praktyce, na podstawie
transportu ponadnormatywnego poruszającego się z szerokim
ładunkiem.

znak ostrzegawczy (w tym
wypadku Bred Last), ważne
aby był dobrze widoczny. Musi
być umieszczony pod dolną
krawędzią przedniej szyby, tak
aby dolna krawędź znaku
znajdowała się najwyżej          
 2 metry nad jezdnią.

Z przodu pojazdu muszą
znajdować się:

oznakowanie szerokości (w biało-czerwone pasy) musi być
umieszczone po każdej stronie pojazdu, jak najbliżej zewnętrznej
krawędzi pojazdu / ładunku, tak aby były dobrze widoczne
dwie lampki świecące białym światłem do przodu, umieszczone na
zewnętrznej krawędzi pojazdu/ ładunku nad biało-czerwonym
oznakowaniem szerokości. Lampy muszą mieć zakres jasności od 40
do 100 kandeli.
dwa białe światła odblaskowe

znak ostrzegawczy (w tym
wypadku Bred Last), ważne
aby był dobrze widoczny

Z tyłu pojazdu muszą znajdować
się:



prostokątne pomarańczowo czerwone tabliczki odblaskowe,
umieszczone jak najbliżej zewnętrznej krawędzi pojazdu / ładunku
(tak, aby były dobrze widoczne) 
dwie lampki świecące czerwonym światłem do tyłu, umieszczone na
zewnętrznej krawędzi pojazdu/ ładunku nad pomarańczowo-
czerwonymi tabliczkami odblaskowymi. Lampy muszą mieć zakres
jasności od 40 do 100 kandeli.
dwa czerwone światła odblaskowe

Oznaczenia szerokości oraz znaki ostrzegawcze muszą być oświetlone
podczas jazdy po zmroku, o świcie lub o zmierzchu, a także, gdy
wymagają tego warunki pogodowe lub inne warunki na drodze.

Dodatkowo transport musi być wyposażony w co najmniej jedno
bursztynowe / pomarańczowe światło ostrzegawcze. W przypadku
jazdy w ciągu dnia koguta należy włączać tylko wtedy, gdy transport
wjeżdża na inne pasy ruchu. W przypadku jazdy po zmroku musi być
zawsze włączony, jeśli szerokość przekracza 310 cm.

w praktyce w zezwoleniu wymogi co do oznakowania wyglądają tak:

Oznakowanie

co prawda po szwedzku, ale wyżej macie Państwo wszystko ładnie
opisane i w kolorze :)



rekomendowany wymiar: 1280 x 410 mm
żółte odblaskowe tło, z czerwoną fluorescencyjną ramką                
 o szerokości 55mm
czcionka: Tratex
kolor napisu: czarny
rozmiar napisu: 170/124 mm

Bonusowo dorzucamy oznakowanie pojazdu pilotującego, ponieważ   
 w Szwecji możliwa jest asysta własnym pojazdem pilotującym.
Przypominamy również, że pilot musi znać co najmniej język angielski
lub idealnie byłoby gdyby mówił po szwedzku, a przy okazji musi być  
 w stanie porozumieć się z kierowcą w zrozumiałym dla obu języku.
Dodatkowo wymagane jest aby posiadał prawo jazdy kategorii B i C.

Oznakowanie

Pojazdem używanym do pilotażu
cywilnego może być samochód
osobowy lub ciężarówka o łącznej
masie do 4,5t. Wyposażony         
 w znaki ostrzegawcze (VARNING),
które są dobrze widoczne             
 z przodu i z tyłu. Tablice muszą
być umieszczone wyżej niż górna
krawędź przedniej szyby.

co najmniej jedno bursztynowe / pomarańczowe światło
ostrzegawcze. W przypadku jazdy w ciągu dnia koguta należy
włączać tylko wtedy, gdy transport wjeżdża na inne pasy ruchu.     
 W przypadku jazdy po zmroku musi być zawsze włączony.
komunikacja radiowa (CB radio) pomiędzy kierowcą a pilotem, mała
rada - komunikacja przez telefon będzie niewystarczająca ;)

Pozostałe wyposażenie:



Transport wraz z ładunkiem od 24 do 30m Transport wraz z ładunkiem > 30m

 
   
  

piątki – zakaz po 15:00
  soboty i dni poprzedzające dni wolne – zakaz od 10:00

do 18:00
 niedziele i święta – zakaz od 12:00 do 20:00 

po zmroku

gdy spodziewany jest duży ruch  

Gdy droga publiczna jest zaśnieżona lub oblodzona, we mgle,
opadach śniegu lub deszczu gdzie widoczność jest ograniczona  

Transport wraz z ładunkiem do 3,1m Transport wraz z ładunkiem > 3,1m 

 

w godzinach szczytu:
   od poniedziałku do piątku od 6:00 do 9:00

  od poniedziałku do czwartku od 15:00 do 20:00

piątki - zakaz po 15:00
  soboty i dni poprzedzające dni wolne - zakaz od 10:00

do 18:00
  niedziele i święta - zakaz od 12:00 do 20:00 

gdy spodziewany jest duży ruch  

po zmroku

gdy droga publiczna jest zaśnieżona lub oblodzona, we
  mgle, opadach śniegu lub deszczu gdzie widoczność

jest ograniczona  

Zakazy
DLA TRANSPORTÓW Z DŁUGOŚCIĄ

DLA TRANSPORTÓW Z SZEROKOŚCIĄ



DNI ŚWIĄTECZNE 2022

1 stycznia ( sobota) -  Nowy Rok
  6 stycznia (czwartek) - Trzech Króli
  15 kwietnia (piątek) - Wielki Piątek

  18 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny
  1 maja (niedziela) - Święto Pracy

  26 maja (czwartek) - Wniebowstąpienie
  5 czerwca (niedziela) - Zielone Świątki

  6 czerwca (poniedziałek) - Święto Narodowe
  24, 25 czerwca (piątek / sobota) -  Noc Świętojańska

  5 listopada (sobota) -  Wszystkich Świętych
  24,25,26 grudnia (sobota, niedziela, poniedziałek) - Boże Narodzenie

Zakazy

ŚWIĘTA



Zakazy

oznaczony symbolem 3PMSF (Three Peak Mountain Snowflake);
oznaczone M+S, MS, MS, M&S, MS lub Mud and Snow. (opona na osi
pędnej również musi być wyprodukowana specjalnie do jazdy zimą);
opony z kolcami lub;
oznaczone POR (Professional Off Road).

W okresie od 1 grudnia do 31 marca w Szwecji obowiązują specjalne
wymagania dotyczące typu opon jakie ma mieć dany pojazd, gdy na
drogach panują warunki zimowe.
Warunki drogowe są uważane za zimowe, gdy na którejkolwiek części
drogi występuje śnieg, lód, błoto pośniegowe lub mróz. O tym, czy na
danej drodze panują warunki zimowe, decyduje szwedzka policja.

Od 1 czerwca 2019 r. samochody ciężarowe, autobusy i samochody
osobowe klasy II (kampery) o łącznej masie powyżej 3,5t muszą mieć   
 w pojeździe opony zimowe lub równoważny sprzęt:

Opony i łańcuchy

Ważność obowiązywania określonych typów opon na poszczególnych
osiach:



Skontaktuj się:
ul. Wiejska 2, 47-133 Jemielnica
www.zezwoleniatransportowe.pl

Opony z kolcami można używać od 1 października do 15 kwietnia.
Opony z kolcami są dozwolone w innych okresach, jeśli obowiązują lub
spodziewane są zimowe warunki drogowe. 

Jeżeli pojazd o masie całkowitej większej niż 3,5t posiada opony            
 z kolcami, zaleca się aby naczepa/przyczepa również miała opony         
 z kolcami.

W pojeździe nie można mieszać opon z kolcami i bez kolców.

Opony o największej głębokości bieżnika lub opony o najlepszej
przyczepności powinny być montowane z tyłu pojazdu, aby zmniejszyć
ryzyko poślizgu podczas hamowania lub skręcania. Opony                
 z najwyższymi występami kolców należy montować z tyłu.

Zaleca się przewożenie w pojeździe łańcuchów śniegowych.

Opony i łańcuchy


