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Døgnhvileplasser for tungtransporten, høring av ny veileder 
  
Vedlagt følger utkast til håndbok 279 ”Døgnhvileplasser for tungtransporten” på høring. 
 
Mangel på tilrettelagte døgnhvileplasser er et stort problem for transportnæringen i Norge. 
Nasjonal Transportplan 2010-2019 understreker betydningen av hvileplasser, og legger opp til 
en systematisk utvikling av private og offentlige plasser i de viktigste transportkorridorene i 
årene som kommer. Statens vegvesen arbeider nå med å gjennomføre dette. 
 
Vedlagte håndbok har som mål å bidra til gjennomføringen av dette på en god måte, med lik 
standard over hele landet.  Parallelt med utvikling av flere plasser legges det også opp til et 
system med skilting og informasjon knyttet til plasser som oppfyller Vegvesenets minstekrav.  
Kravene er oppsummert på side 25.  
 
I tidligere utkast og i samarbeidsmøter om veilederen har det vært med en løsning med 
samlokalisering mellom døgnhvileplass og kontrollplass. Denne løsningen er ikke anbefalt i 
høringsutgaven. Vi ber spesielt om tilbakemeldinger på dette. Det gjelder om man savner 
denne løsningen, om man støtter anbefalingene slik de kommer frem i vedlagte veileder eller 
om man mener en samlokalisering med kontrollplass bør eksplisitt frarådes.  
 
Spørsmål kan rettes til: Toril Presttun, toril.presttun@vegvesen.no tlf  22073558 / 48214460. 
Høringsutkastet kan også lastes ned fra www.vegvesen.no under fanen ”fag”.  
Høringsfrist er 14. september 2009. 
  
 
Med vennlig hilsen  
Utbyggingsavdelingen 
 
 
 
Lars Aksnes      

Hans Silborn 
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Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB);Rambergveien 9, Pb. 2014, ;3103 
TØNSBERG; 
HSH;Henrik Ibsens gate 90;0230 OSLO; 
Helsedirektoratet Universitetsgata 2;Pb. 7000 St Olavs pl;0130 OSLO; 
Næringslivets Hovedorganisasjon NHO ;Pb. 5250 Majorstuen;0303 OSLO; 
Transportbrukernes Fellesorganisasjon ;Pb. 5494 Majorstuen, ;0305 OSLO; 
Logistikk- og transportbedriftenes Landsforening;Postboks 5489 Majorstuen;0305 OSLO; 
Norsk Transportarbeiderforbund   Hammersborg;Torg 3;0179 OSLO; 
Yrkestrafikkforbundet ;Pb. 9175 Grønland;0134 OSLO; 
Kommunenes sentralforbund (KS);Postboks 1378, Vika;0114 OSLO; 
 


