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Transportstyrelsen 
Väg och järnväg

Box 267 

781 23 Borlänge 
Besöksadress 

Jussi Björlings väg 19, Borlänge

Telefon 0771-503 503 
Telefax 0243-152 74

transportstyrelsen.se 
jarnvag@transportstyrelsen.se 
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Titel, (skriv här fordonets benämning samt sökandes ref.nr/diarienummer) Se Vägledning för godkännande kapitel 6. 

Sökande 
Verksamhetsutövarens namn Datum 

Postadress 

Postnummer Postort 

Besöksadress Organisationsnummer 

Telefonnummer Telefax 

Webbadress Officiell e-post 

Järnvägsföretag/beställare (anges om dessa är annan än sökande och om dessa är bestämda): 

Kontaktperson 
Namn Titel/Funktion 

Telefonnummer E-post

Faktureringsadress (om annan än adress för sökande) 
Verksamhetsutövare Referens 

Postadress Organisationsnummer 

Postnummer Postort 

Fordonsinnehavare 
Fordonsinnehavarens namn 

Postadress 

Postnummer Postort 

Besöksadress Organisationsnummer 

Telefonnummer Telefax 
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Underhållsansvarig 
Namn på underhållsansvarig enhet 

Postadress 

Postnummer Postort 

Besöksadress Organisationsnummer 

Telefonnummer Telefax 

Ansökan avser: 

 Lok  Motorvagn Godsvagn  Personvagn 

 Arbetsfordon  Annat: 

Fordonsuppgifter: 
Fordonsbenämning/maskintyp Fordonsnummer/serienummer 

 Nybyggt  Ombyggt  Befintligt utländskt 

Kommentarer: Versionsbeteckning 

Typbeteckning (förslag) Tillverkare 

Avsedd för typ av trafik Tillverkningsår 

Ansökan avser framförande: 

 Aktivt  hastighet km/tim  Passivt  hastighet km/tim 

Preliminärt datum för ibruktagande 

Tidigare godkännanden 

Tidigare fordonsgodkännande:
(av Transportstyrelsen/Järnvägsstyrelsen, Järnvägsinspektionen) (datum/diarienummer) 

 Utländskt fordonsgodkännande Registrerande land: 

Förslag på oberoende granskare: 

Ange de bilagor som skickas med denna ansökan: 
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