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Høring vedrørende forskriftsendring for prøveordning med
modulvogntog i Region midt - nye tilknytningsstrekninger
Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til endringer i:


Forskrift av 7. desember 2010 (Vegliste for fylkesveger og kommunale veger i SørTrøndelag for 2011), fastsatt av Sør-Trøndelag distriktsvegkontor.



Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale
veger i Nord- Trøndelag fylke fastsatt av Statens vegvesen Region midt, avdeling
Nord-Trøndelag 16. desember 2010.

Prøveordningen for modulvogntog løp i utgangspunktet i tidsrommet fra 01.06.08 til
01.06.11. Mot slutten av perioden skulle prøveordningen evalueres eksternt av TØI. Det viste
seg imidlertid i midten av 2009 at bruken av prøveordning var på et slikt nivå at det var svært
usikkert om evalueringen kunne gi pålitelige resultater. I juni 2011 ble derfor ordningen
forlenget med 6 nye år og utvidet med mange nye hovedstrekninger. Målet med forlengelsen
og utvidelsen er å kunne få pålitelige og tilstrekkelige erfaringer for å kunne vurdere om
prøveordningen på sikt skal gjøres permanent.
I forbindelse med innføringen av prøveordningen var en av forutsetningene fra
Samferdselsdepartementet (jf. brev av 10.04.08) at det i løpet av prøveperioden kun skulle
kunne foretas mindre endringer. Vurdering og godkjenning av tilknytningsstrekninger er slik
’mindre endring’.
Vegdirektoratet skal som tidligere motta søknader om nye tilknytningsstrekninger
(veistrekninger fra de utpekte hovedveistrekninger og frem til terminal). Søknadene blir
deretter sendt til lokal vurdering. Parallelt blir strekningene sendt på ordinær høring. Dersom
en strekning lokalt vurderes egnet for modulvogntog, og det ikke kommer avgjørende
innvendinger ifm høringsrunden, vil en strekning bli godkjent som ny tilknytningsstrekning
ved forskriftsendring. En oversikt over de hoved- og tilknytningsstrekninger som til enhver
tid er godkjent finnes på:
Postadresse
Statens vegvesen
Vegdirektoratet
Postboks 8142 Dep
0033 Oslo

Telefon: 02030
Telefaks: 22 07 37 68
firmapost@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Brynsengfaret 6A
0667 OSLO

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
Båtsfjordveien 18
9815 VADSØ
Telefon: 78 94 15 50
Telefaks: 78 95 33 52
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http://www.vegvesen.no/Kjoretoy/Yrkestransport/Veglister+og+dispensasjoner/Modulvognto
g/Vegstrekninger+for+modulvogntog
Vegdirektoratet har mottatt søknader om nye tilknytningsstrekninger, som er lokalisert i hhv.
Sør-Trøndelag (Trondheim) og Nord-Trøndelag (Steinkjer).
1. Høring
Nye tilknytningsstrekninger:
Gjeldende tillatt veinett for modulvogntog med lengde inntil 25,25 meter og totalvekt inntil
60 tonn fremgår av vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy pkt. 10, og av fylkes- og
kommunale veglister i de respektive fylker.
Vegdirektoratet har mottatt søknader om godkjenning av nye tilknytningsstrekninger fra
gjeldende tillatt veinett og frem til terminaler. Strekningene, som befinner seg i Sør- og NordTrøndelag, vil samtidig med denne høringen bli sendt til lokal vurderingen hos Statens
Vegvesen Region Midt. Dersom den lokale vurderingen konkluderer med at en strekning ikke
er egnet for modulvogntog, vil den ikke bli tillatt kjørt.
Rett nedenfor følger en detaljert beskrivelse av nye tilknytningsstrekninger:
Vegnr.

Bruksklasse

Totalvekt

Tillatt
vogntoglengde
meter

Vinter
Fv. 704
Fv. 902
Pv. Djupmyra

Fv.762
Kv. Fjordgata
Kv. Sjøfartsgata

X E6 – X Fv. 902
X Fv. 704 – X Pv.
Djupmyra
X Fv. 902 – Østre
Rosten 108

Bk10
Bk10

60
60

25,25
25,25

Bk10

60

25,25

X E6 – X Kv.
Fjordgata
X Fv. 762 – Kv.
Sjøfartsgata
X Kv. Fjordgata – X
E6

Bk10

60

25,25

Bk10

60

25,25

Bk10

60

25,25

Dersom strekningene blir godkjent for bruk med modulvogntog, vil endringene bli tatt inn i
veglister (fylkes- og kommunale veger) for de respektive fylker.

2. Høringsfrist
Høringsbrev samt vedlegg er gjort tilgjengelig på www.vegvesen.no
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Vi ber om at høringsinstansenes eventuelle kommentarer og forslag til endringer gis innen 12.
desember 2011. Eventuelle kommentarer kan sendes pr. brev eller pr. e-post til
firmapost@vegvesen.no
Kontaktperson i Vegdirektoratet er Anette Hauge.

Seksjon for trafikantatferd
Med hilsen

Jon Molnes
avdelingsdirektør
Anette Hauge
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