
Szwecja

Co trzeba wiedzieć, żeby dojechać bezpiecznie i nie dać się zaskoczyć

Niniejsza notatka stanowi rozwinięcie i uzupełnienie informacji zawartych w Informacjach ogólnych 

Ograniczenia prędkości

Ograniczenia prędkości powiązane są nie tyle z typem drogi, co ze stanem i układem danej drogi na 
danym odcinku. Czasem na tej samej drodze obowiązują skrajnie różne ograniczenia. Najważniejsze 
zatem jest uważne śledzenie znaków drogowych.

Standardowe najniższe ograniczenia prędkości dla samochodów osobowych, bez przyczepy, które 
mogą być dodatkowo modyfikowane znakami drogowymi wynoszą:

W terenie zabudowanym - 30 km/h

Poza terenem zabudowanym - 70 km/h

Autostrady - 90 km/h

Pojazdy z przyczepą - 80 km/h

W razie niepewności zaleca się jazdę z prędkością 70 km/h aż do najbliższego znaku określającego 
dopuszczalną prędkość.

Nie ma specjalnych ograniczeń prędkości dla pojazdów wyposażonych w opony okolcowane bądź w 
łańcuchy.

Pasy bezpieczeństwa

Obowiązkowe z przodu i z tyłu, o ile pojazd jest w nie wyposażony.

Foteliki i przewożenie dzieci

Dzieci do 15 roku życia i wzroście poniżej 135 cm muszą podróżować z wykorzystaniem odpowiednich 
urządzeń zabezpieczających dostosowanych do ich wzrostu i wagi. Jedynym wyjątkiem jest jazda na 
tylnym siedzeniu taksówki, jeżeli odpowiednie urządzenie zabezpieczające nie jest dostępne. Dzieci 
od lat 15 lub wyższe niż 135 cm mogą poróżować korzystając ze standardowych pasów 
bezpieczeństwa dla dorosłych.

W wypadku przewożenia dziecka z przodu, należy deaktywować poduszkę powietrzną pasażera. Małe 
dzieci w fotelikach skierowanych twarzą w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu mogą podróżować 
zarówno z tyłu jak i z przodu.

Dzieci mogą podróżować twarzą w kierunku ruchu dopiero po przekroczeniu wagi 18 kg.

Jazda pod wpływem

http://www.pbd.org.pl/kierowca-zagranica


Dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi kierowcy wynosi 0,2 promila.

Wyższe stężenie alkoholu zagrożone jest wysokim mandatem, od 1 000 zł nawet do 50 000 zł, 
zatrzymaniem prawa jazdy, a nawet aresztem. System mandatów jest punktowy i powiązany z 
wysokością dochodu.

Obowiązek jazdy na światłach

Światła mijania muszą być włączone całą dobę przez cały rok również w porze dziennej. W razie 
niezastosowania się do przepisów, policja karze mandatem.   

Mandaty i kary

Mandaty są stosunkowo wysokie, a za przekroczenie prędkości i jazdę po spożyciu – bardzo wysokie. 
Przykładowe wysokości mandatów: nieprawidłowe parkowanie: 200-500 zł, przekroczenie prędkości: 
1000-2000 zł, nieprawidłowe przewożenie dzieci: 1250 zł, nierespektowanie przejścia dla pieszych: 
1500 zł.

Od kierowcy zagranicznego policjant ma prawo zażądać uregulowania mandatu na miejscu i w 
gotówce (karty kredytowe nie są honorowane). Turysta zagraniczny, który chciałby uregulować 
mandat z miejsca swojego zamieszkania może to uczynić przelewem. W przypadku nieuregulowania 

mandatu policja przesyła informację o mandacie do wydziału komunikacji w kraju kierowcy.Uwaga: W 
razie wypadku, wskutek którego są ranni lub znaczne straty materialne, należy wezwać policję i 
sporządzić raport. Taki sam porządek należy zachować, gdy w wypadku bierze udział samochód i 
zwierzę.

Motocykle i skutery

Światła mijania obowiązkowo również w porze dziennej przez cały rok. Kask ochronny obowiązkowy. 
Mandat za brak kasku: 750 - 1250 zł.

Ubezpieczenie

OC obowiązkowe. Upewnij się u ubezpieczyciela, czy Twoje ubezpieczenie będzie tu działać.

Paliwo, karty i opłaty

Benzyna bezołowiowa (95 i 98 oktanów, „Blyfri”) - dostępna

Olej napędowy (Diesel) - dostępny

LPG – bardzo słabo dostępny

Nie ma zakazu transportu paliwa w kanistrach.

Większość stacji paliwowych akceptuje karty płatnicze głównych systemów. Przed wyjazdem do 
Szwecji upewnij się u wydawcy karty, że będzie tam akceptowana. 

Obowiązkowe wyposażenie pojazdu i kierowcy



- Wyposażenie zimowe: Opony zimowe (M&S) obowiązkowe od 1 grudnia do 31 marca, również na 
przyczepach. Łańcuchy przeciwślizgowe – dozwolone dla wszystkich typów pojazdów, o ile wymagają 
tego warunki atmosferyczne. Opony okolcowane – dozwolone od 1 października do 15 kwietnia. 
Okres ten może zostać przedłużony ze względu na warunki atmosferyczne.

Uwaga: W  przypadku kontroli to policja drogowa decyduje czy warunki na drodze bądź jej odcinku są 
trudne z przyczyn atmosferycznych, czy też nie.

- Mrozoodporny płyn do spryskiwaczy

- Łopatka do odgarniania śniegu

- Apteczka pierwszej pomocy, trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa, linka holownicza i 
przewody do akumulatora - zalecane

Inne obowiązujące wymogi / przepisy

Absolutny zakaz używania antyradarów (urządzeń wykrywających urządzenia kontrolne).

W niektórych miastach parkowanie reguluje przepis daty („Datumparkering”) – parkowanie jest 
niedozwolone po stronie numerów parzystych w dni parzyste i po stronie numerów nieparzystych w 
dni nieparzyste.

Uwaga na dzikie zwierzęta! Jelenie i łosie stanowią poważne zagrożenie na pustych z pozoru drogach.

Nie wolno mijać autobusu szkolnego, który zatrzymał się by wypuścić/wpuścić dzieci, co sygnalizuje 
migającym światłem.

Zastrzeżenie: Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego dokłada wszelkich starań, żeby przedstawione informacje były aktualne i zgodne 
ze stanem faktycznym. Zalecamy jednak potwierdzenie aktualnego stanu na krajowych stronach odpowiednich instytucji dla odwiedzanych 
państw.  


