
Upplysningar till ansökan  om undantag från bestämmelserna  
om största tillåtna bredd, längd  eller vikt.  
Sökande  
Ange sökandens namn, adress, kontaktperson, telefon och e-postadress. 

Färdväg  
• Ange transportens startort.
• Ange adress på startorten. Uppgift om en adress är mycket viktig eftersom samråd oftast måste ske

med berörd väghållare, t.ex. kommunen, innan dispens kan utfärdas.
• Ange transportens slutort.
• Ange adress på slutorten. (Se även under startort).
• Datum för transporten - ange det datum när transportens ska utföras (normalt från det datum

dispensen ska gälla).
• Ange önskad färdväg (vägnamn och vägnummer).

Fordon  
• Ange vilket slag av dragfordon och släpfordon som ansökan avser.
• Ange fordonets/fordonens registreringsnummer och aktuella kopplingsavstånd, d v s avståndet från

centrum av bilens framaxel till vändskivan/kopplingen samt avståndet från kopplingen/ kopplings-
tappen till sista axelns centrum på släpfordonet. (Uppgiften behövs inte om lasten är enbart bred).

• Ange total fordonslängd och fordonsbredd utan last.

Last  
• Ange vilken typ av last som ska transporteras (t.ex. ”Grävmaskin Volvo EC 450, serienr xxx”)
• Ange lastens längd, bredd, höjd och vikt.
• Ange även vikttillägg (lastsäkringsutrustning och dylikt).
• Vid dispens från viktbestämmelserna ska lastens tyngdpunkt mätt från släpfordonets första axel

anges. (Gäller inte för tunga fordon utan last). Denna placering används tillsammans med lastens
vikt och fordonets tjänstevikt för att kontrollera bruttoviktens fördelning på fordonskombinationen.

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

Transport (fordon inklusive last)  
• Ange transportens totala längd, bredd, höjd och bruttovikt.
• Ange även om det är en enstaka transport eller inte. Om ansökan gäller för flera transporter, ange

hur många (om detta inte är känt, ange ungefärligt antal transporter).

Axelavstånd och bruttoviktsfördelning  
Vid undantag från viktbestämmelserna ska fordonets/fordontågets samtliga axelavstånd anges. För ett 
fordonståg: glöm inte mellanliggande axelavstånd! Fordonets/fordontågets aktuella bruttovikt ska fördelas 
på dess axlar. Ange axeltrycket per axel eller ange axel-, boggi- eller trippelaxeltryck enligt nedanstående 
exempel. 

Kom ihåg att ange lastens tyngdpunkt mätt från släpvagnens första axel vid transport av tung last! 


