
Statens vegvesen 
21.12.2009 

FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRINGER 
Forskrift om bruk av kjøretøy (A), forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte 
vekter og dimensjoner for offentlig veg (B) 
 

A. 
 
I 

Forslag til forskrift om endring av forskrift 25.januar 1990 nr.92 om bruk av kjøretøy. 
 
Fastsatt av Vegdirektoratet ……… 2009 med hjemmel i vegtrafikklov av 18. juni 1965 nr. 4 § 4, § 13, § 36, og § 
43, jf. kgl.res. 21. mars 1986 nr.750, jf. delegeringsvedtak 24.november 1980 nr.1, delegeringsvedtak 1.april 
1993 nr.286 og delegeringsvedtak 30.april 2002 nr. 557. 
 
I forskrift 25.januar 1990 nr.92 om bruk av kjøretøy foreslås følgende endring: (endringen står 
i kursiv)  
 
§ 5-2 ”Bruk av offentlig veg dispensasjon” nr.3 første ledd skal lyde: ” I angivelse av 
kjøretøys eller vogntogs lengde, bredde eller høyde i dette kapittelet og i vedlegg 1 og 2 er 
gods medregnet dersom ikke annet fremgår av vedkommende bestemmelse.” 
 
§ 4- 3 ”Krav om stabilisatorstag” oppheves. 

II 
Ikraftredelse 

Endringene trer i kraft 1.januar 2011. 
 

 
 

B. 
Forslag til forskrift om endring av forskrift 20.januar 2009 om nærmere bestemmelser 
om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg. 
 
Fastsatt av Vegdirektoratet ……… 2009 med hjemmel i vegtrafikklov av 18. juni 1965 nr. 4 § 13 og 
Samferdselsdepartementets vedtak av 24.november 1980 om delegering av myndighet etter loven, jf. forskrift 
om bruk av kjøretøy § 5-2 nr.2 bokstav a) 
 
I forskrift 20.januar 2009 om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for 
offentlig veg foreslås følgende endring: (endringen står i kursiv). 
 
Pkt 5 skal lyde: ”TILLATT BREDDE OG HØYDE FOR KJØRETØY PÅ OFFENTLIG VEG 
 

a) Tillatt bredde: 
Største tillatte bredde for kjøretøy på offentlig veg er 2,55 m hvis ikke mindre bredde er 
fastsatt ved oppsetting av trafikkskilt eller i vegliste. 
 
For kjøretøy med skappåbygg – fast eller avtagbart- spesielt utstyrt for transport av gods ved 
en automatisk regulert temperatur hvor hver sidevegg inklusive isolasjon er minst 45 mm 
tykk, er største tillatte bredde 2,60 m på veger som ellers er tillatt for 2,55 m.  
 
Største tillatte bredder skal måles uten toleranse. 
 

b) Tillatt høyde: 
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Største tillatte høyde for kjøretøy på offentlig veg er   4,00 m hvis ikke mindre høyde er 
fastsatt ved oppsetting av trafikkskilt eller i vegliste. 
 
Største tillatte høyder skal måles uten toleranse. Høyden som skal måles er den største høyde 
kjøretøyet kan oppnå under kjøring.   
 
Ved transport av udelbart gods skal godset ikke medregnes i kjøretøyets høyde etter dette 
pkt.”  
 
c) Bestemmelsene i dette pkt bokstav b) gjelder for kjøretøy som registreres i Norge fra og 
med 1. januar 2011. Kjøretøy registrert før 1. januar 2011 kan benyttes frem til 31.desember 
2020.   
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