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Høring: Forslag om innføring av høydebegrensning på kjøretøy 
  
Vegdirektoratet sender med dette forslag til innføring av høydebegrensning på kjøretøy i 
Norge på høring. For å innføre et høydekrav foreslås det en endring i forskrift 20.januar 2009 
om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg (Vedlegg 1 til 
forskrift om bruk av kjøretøy) og forskrift 25. januar 1990 nr.92 om bruk av kjøretøy. 
 
Forslaget om høydebegrensning blir først og fremst fremmet på bakgrunn av 
trafikksikkerhetsmessige hensyn. Innføring av en høydebegrensning er en av flere faktorer 
som vil bidra til å bedre kjøretøyenes stabilitet noe som igjen vil minske risikoen for 
velteulykker. Vegdirektoratet vurderer det også slik at en innføring av en høydebegrensning 
vil bidra til å begrense omfanget av sentrisk kjøring i tunneler noe som vil redusere risikoen 
for møteulykker.  
 
I tillegg anser Vegdirektoratet det også slik at begrensning av høyden på kjøretøy vil minske 
omfanget av materielle skader på tunneler og underganger. 
 
Det foreslås å innføre en maksimal høyde på kjøretøy i Norge på 4,00 meter inklusive last. 
Dette er i samsvar med det harmoniserte høydekravet i direktiv 96/53/EF og det nasjonale 
høydekravet i de langt fleste europeiske land. Imidlertid foreslås det unntak for 
spesialtransporter av udelbart gods. 
 
Til dette høringsbrevet er det utarbeidet et høringsnotat med en detaljert redegjørelse for de 
forskriftsendringene som blir foreslått samt forslag til forskriftstekster. Disse to vedleggene 
vil bli lagt ut på våre internettsider og sendes ikke ut sammen med dette brevet.   
 
Høringsfrist:  
 
Høringsfristen er satt til 21.mars 2010. 
 
Det kan ikke påregnes at svar som er innkommet etter denne fristen blir tatt i betraktning. Vi 
vil anbefale at høringsvarene sendes elektronisk til firmapost@vegvesen.no. Høringsvarene 
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kan også sendes pr. post. Høringsbrev med tilhørende vedlegg er tilgjengelig på våre 
internettsider www.vegvesen.no. De enkelte forskrifter finnes tilgjengelig på www.lovdata.no 
eller www.vegvesen.no. Vi ber de høringsinstansene som ønsker å få tilsendt de to 
vedleggene pr. post om å gi oss beskjed om dette. 
 
 
Veg-og trafikkavdelingen 
Med hilsen 
 
 
 
Kjell Bjørvig 
trafikkdirektør 
 Sigurd Olav Olsen 
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Eksterne mottakere:   

nterne mottakere: 
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I
Kjell Sture Bjørvig  
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