
   
   

    
 
 

  
  

  
 

  

 
  

  

   

 
 

   
   

 

 
   

   
 

     

 
   

   

    

 
 

    

     
   

 

 
   

 
 

 

   

 
 

 
 
 

 

 
 

 

  
 

Ansökan om dispens 
Från bestämmelser om största tillåtna 

bredd längd bruttovikt, axel/boggitryck 

Skickas till	 Vikt- och 
dimensionsbestämmelser, Datum: 

Stadsbyggnadsförvaltningen se trafikverket.se 
Gatu-parkkontoret 
461 83 Trollhättan Gäller inom Trollhättans Stad. Om ansökan gäller flera kommuner 
stadsbyggnad@trollhattan.se gå till trafikverket.se 

Sökande 
Företagets (motsv) namn Kontaktperson Telefon 

Fakturaadress E-post 

Postnummer Ort Organisationsnr 

Färdväg 
Startort Adress 

Slutort Adress 

Färdväg Tidpunkt för transporten 

Fordon 
Dragfordon, slag 

Lastbil Påhängsvagn Annat fordon 
Registreringsnummer Aktuellt kopplingsavstånd, cm 

Släpfordon, slag 
Lastbil Påhängsvagn Annat fordon 

Registreringsnummer Aktuellt kopplingsavstånd, cm 

Fordonslängd (utan last), cm Fordonsbredd (utan last), cm 

Last 
Slag Lastens tyngdpunkt mätt 

Från släpets 1:a axel: cm 

Längd, cm Bredd, cm Höjd, cm Vikt, kg 

Transport (fordon inklusive last) 
Längd, cm Bredd, cm Höjd, cm Vikt, kg 

Skissa lasten och vid tung transport markera antal axlar och ange axelavstånd samt axel- och boggitryck. 
Kompletterande upplysningar samt skiss över annan fordonskombination kan anges på baksidan. 

http:trafikverket.se
mailto:stadsbyggnad@trollhattan.se
http:trafikverket.se


 
  
 
 
 

  
   

   

 
 
 
 

Övriga upplysningar
 
(om beslut önskas till utdelningsadress, ange adress här)
 

Sökandens underskrift 
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