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Ansökan om undantag för odelbar last,
långa, tunga och/eller breda transporter

Undantag från bestämmelserna i trafikförordningen (1998:1276) om största tillåtna
bredd

längd

bruttovikt, axel-, boggi/trippelaxeltryck

För vikt-och dimensionsbestämmelser, se Trafikverkets webbplats www.trafikverket.se

Stadsmiljöförvaltningen kommer att behandla inlämnade personuppgifter manuellt och i datoriserade register.
Behandling sker med stöd av Kap 6 e), dataskyddsförordningen (DSF) som rör arbetsuppgifter i samband med
myndighetsutövning. De uppgifter du lämnat kan komma att lämnas ut till myndigheter eller enskilda om det
krävs enligt lag eller annan författning eller om det är nödvändigt för ärendets handläggning.
Du har rätt att begära information om och rättelse av de uppgifter om dig som finns registrerade hos oss.
Personuppgiftsansvarig är stadsmiljönämnden i Göteborg och nås på stadsmiljo@stadsmiljo.goteborg.se,
Box 2403, 403 16 Göteborg Tel: 031-365 00 00. Dataskyddsombudet nås på dso@intraservice.goteborg.se.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på goteborg.se/personuppgifterstadsmiljoforvaltningen.
Sökande
Företagets/organisationens namn

Organisationsnummer

Kontaktperson

Telefon dagtid

Utdelningsadress

E-post

Postnummer

Postadress

Fakturareferens

Färdväg
Startort

Gatuadress eller motsvarande

Nummer

Slutort

Gatuadress eller motsvarande

Nummer

Önskad färdväg

Färdvägsintyg (om ja, bifogas i ansökan)

Ja  

Datum för transporten

Nej

Fordon
Dragfordon, slag
Lastbil

Dragbil

Påhängsvagn

Fordonslängd, utan last (m)

Aktuellt kopplingsavstånd (cm)

Registreringsnummer

Aktuellt kopplingsavstånd (cm)

Annat fordon

Släpfordon, slag
Släpvagn

Registreringsnummer

Annat fordon

Fordonsbredd, utan last (cm)

Last
Lastbeskrivning (lastslag, märke, typ, tillverkningsnr, ev. registreringsnr. eller chassinummer.)

Längd (m)

Bredd (cm)

Lastens tyngdpunkt mätt från släpets första axel (cm)

Höjd (cm)

Vikt (kg)

Överhäng bakom sista axeln (m)

Vikttillägg, lastsäkringsutr. m m. (kg)
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Transport (fordon inklusive last)
Längd (m)

Bredd (cm)

Enstaka transport
Ja  

Höjd (cm)

Bruttovikt (kg)

Returtransport:
Nej

Ja  

Vid flera transporter, ange hur många:
Nej

Skissa lasten. Vid tung transport, markera antal axlar och ange samtliga axelavstånd och samtliga axeltryck. Kompletterande upplysningar och skiss
över annan fordonskombination kan anges på separat blad.

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

Axelavstånd

0

cm

Axeltryck

0

ton

Övriga upplysningar
Fritext

Namnunderskrift
Undertecknad har tagit del av och godtar bifogade bestämmelser. Lämnade uppgifter överensstämmer med det verkliga förhållandet.
Tillståndsinnehavaren ska underrätta föraren (om annan än tillståndshavaren) om gällande regler och villkor.
Datum

Namnunderskrift

Namnförtydligande

Stadsmiljöförvaltningens uppgifter (ifylles av myndigheten)
Datum

Plats för myndighetens anteckning

Göteborgs Stad

Skicka

180322-002-400

Ansökan skickas till:
Göteborgs Stad, Stadsmiljöförvaltningen
E-post: transportdispenser@stadsmiljo.goteborg.se

Göteborgs Stad Stadsmiljöförvaltningen
Box 2403, 403 16 Göteborg
Tel: 031-365 00 00
E-post: transportdispenser@stadsmiljo.goteborg.se

Besöksadress: Köpmansgatan 20
www.goteborg.se
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Upplysningar till ansökningsblanketten om u
 ndantag från bestämmelserna
om största tillåtna bredd, längd eller vikt.
Till vilken myndighet ska ansökan skickas?
Om transportsträckan endast är inom en kommun (transporten ska inte passera kommungränsen) ska ansökan
skickas till kommunen. I övriga fall ska ansökan skickas till
Trafikverkets region där färden påbörjas.
För att en ansökan ska kunna behandlas i tid, bör den
normalt vara hos aktuell väghållare senast tre arbetsdagar före planerad transportdag. Vid transport som behöver
poliseskort m m blir ofta handläggningstiden längre.
För att undvika fördröjning i handläggningen av ärendet är
det viktigt att blanketten är fullständigt ifylld.

Förklaringar till blanketten

Särskilt intyg

I vissa fall behöver ett särskilt intyg bifogas ansökan.
Vid t ex höga (>450 cm) och långa (>30 m) transporter
krävs färdvägsintyg. Du intygar att transporten kan ske
utan hinder av begränsningar i höjd- eller sidled.
Även för transporter med bredd större än 450 cm kan
färdvägsintyg krävas.
Avsändarintyg

Vid tunga transporter med last krävs även ett avsändarintyg. Avsändaren av lasten ska intyga vad det är för
last, vilka dimensioner lasten har (längd, bredd, höjd)
samt lastens vikt mm.

Sökande

• Ange sökandens namn, adress, kontaktperson, telefonnummer och e-postadress.
Färdväg

Transport (fordon inklusive last)

• Ange transportens totala längd, bredd, höjd och
bruttovikt.

• Ange transportens start- och slutort samt start- och slutadress. Uppgift om en adress är mycket viktig eftersom
samråd oftast måste ske med berörd väghållare, t ex
Trafikverket, innan dispens kan utfärdas.

• Ange även om det är en enstaka transport eller inte.
Om det är flera transporter, ange hur många (om detta
inte är känt, ange ungefärligt antal transporter).

• Ange eventuell önskad färdväg.

Axelavstånd och bruttoviktsfördelning

• Ange datum för transporten (normalt från det datum
dispensen ska börja gälla).

Vid ansökan om undantag från viktbestämmelserna ska
fordonets eller fordonstågets samtliga axelavstånd anges.
För fordonståg, glöm inte mellanliggande axelavstånd.

Fordon

Fordonets eller fordonstågets aktuella bruttovikt ska fördelas på dess axlar. Ange axeltrycket per axel eller ange
axel-, boggi- eller trippelaxeltryck enligt nedanstående
exempel.

• Ange vilket slag av dragfordon och släpfordon ansökan
avser eller övrigt fordon (t.ex. mobilkran).
• Ange fordonets/fordonens registreringsnummer och
aktuella kopplingsavstånd, dvs avståndet från centrum
av bilens framaxel till vändskivan/kopplingen, samt
avståndet från kopplingen/kopplingstappen till sista axelns centrum på släpfordonet. (Dessa uppgifter behövs
normalt inte om lasten är enbart bred.)
• Ange total fordonslängd och fordonsbredd utan last.
Registreringsbevis

För svenska fordon som är registrerade i vägtrafikregistret behöver registreringsbevis inte bifogas ansökan. För fordon som är registrerade i utlandet ska
registreringsbevis bifogas.
Last

• Ange vilken typ av last som ska transporteras (exempelvis ”grävmaskin Volvo EC 450, serienr XXX”).

7,5 ton

33 ton (3×11 ton)

40 ton (4×10 ton)

= 80,5 ton

Exempel på bruttoviktfördelning. Kom ihåg att ange
lastens tyngdpunkt mätt från släpvagnens första axel vid
transport av tung last.

Lagrum

I trafikförordningen (1998:1276) 4 kap. finns bestämmelser
om motordrivna fordons vikt och dimensioner m m.
I trafikförordningen 13 kap. 3–5 §§ finns bestämmelser
om undantag och om vilka myndigheter som prövar ansökningar om undantag m m.

• Ange lastens längd, bredd, höjd och vikt.
• Ange även vikttillägg (lastsäkringsutrustning o dyl).
• Vid ansökan om dispens från viktbestämmelserna ska
lastens tyngdpunkt mätt från släpfordonets första axel
anges (gäller inte tunga fordon utan last). Denna placering används tillsammans med lastens vikt och fordonets
tjänstevikt för att kontrollera bruttoviktens fördelning
på fordonskombinationen.
• Vid ansökan om dispens från längdbestämmelserna
ska lastens överhäng anges (hur långt lasten skjuter ut
bakom fordonets eller fordonstågets sista axel).

Göteborgs Stad Stadsmiljo
Box 2403, 403 16 Göteborg
Tel: 031-365 00 00
E-post: transportdispenser@stadsmiljo.goteborg.se
Besöksadress: Köpmansgatan 20
www.goteborg.se

