
Forslag til forskriftstekst §§ 5-7 til 5-9 
 
Forskrift om endring av forskrift om bruk av kjøretøy 
Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet dd. måned 2014 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk 
(vegtrafikkloven) § 13 jf. delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1. 
 

I 
 
 
§§ 5-7 til 5-9 skal lyde: 
 
§ 5-7 Kjøring som er tillatt uten dispensasjon  
Når aksellast, last fra akselkombinasjon og totalvekt ikke overskrider det som er tillatt etter § 
5-4 og veglister gitt i henhold til § 5-3 nr. 2 bokstav a, kan følgende kjøretøy brukes med slik 
lengde og bredde som fastsatt i tabellene i denne paragraf, på veger som ikke er i veggruppe 
IKKE. 
 
1. Motorredskap, mobilkran, betongpumpebil og liftbil som er konstruert med større lengde 
eller bredde enn det som er tillatt etter § 5-4 nr. 4 og 5. Det er ikke tillatt at motorredskap, 
mobilkran, betongpumpebil og liftbil benyttes til transport av gods på offentlig veg dersom 
lengde, bredde, aksellast, last fra akselkombinasjon eller totalvekt overskrider det som er 
tillatt etter § 5-4 og veglister gitt i henhold til § 5-3 nr. 2 bokstav a. Tabellen nedenfor angir 
de største tillatte dimensjoner. 
 
 
 
Motorvogn Med gods Uten gods 
 Lengde m Bredde m Lengde m Bredde m 
Motorredskap Transport av 

gods ikke tillatt 
Transport av 

gods ikke tillatt 14,00 3,25 
Mobilkran, 
betongpumpebil, liftbil 

Transport av 
gods ikke tillatt 

Transport av 
gods ikke tillatt 14,00 3,25 

 
 
2. Vogntog spesielt innrettet for transport av tungt udelbart gods, som med eller uten gods har 
større lengde eller bredde enn det som er tillatt etter § 5-4 nr. 4 og 5. Tillatte lengder og 
bredder med og uten gods er angitt i tabellen i bokstav a. 
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a. Tabell 

Vogntogtype Med gods Uten gods 
 

Lengde m 

Bredde m 
(for 

tilhenger)  Lengde m 

Bredde m 
(for 

tilhenger)  
Motorvogn N2 og N3 med tilhenger 
O3 og O4 spesielt innrettet for 
transport av tungt, udelbart gods 
(f.eks. transformator) som har 5 eller 
flere aksler med lik avstand mellom 
akslene 22,00 3,25 22,00 3,00 
Motorvogn N2 og N3 med semitrailer 
O3 og O4 spesielt innrettet for 
transport av tungt, udelbart gods med 
styrbar aksel på semitraileren 22,00 3,25 22,00 3,00 
Motorvogn N2 og N3 med semitrailer 
O3 og O4 spesielt innrettet for 
transport av tungt, udelbart gods uten 
styrbar aksel på semitraileren 20,00 3,25 17,50 3,00 
 
 

b. Innenfor dimensjonene med gods som oppgitt i tabellen, tillates følgende transportert:  
1. Én udelbar lastenhet med større lengde og/eller bredde enn tillatt for vegen 
2. Flere udelbare lastenheter med større lengde eller større bredde enn tillatt for 

vegen. Dersom det transporteres flere lastenheter med større lengde enn tillatt 
for vegen, skal lastenhetenes totale bredde ikke overstige 2,55 meter. Dersom 
det transporteres flere lastenheter med større bredde enn 2,55 meter, skal 
lastenhetenes totale lengde ikke overstige tillatt vogntoglengde for vegen. 

3. Én lastenhet som ikke kan deles uten store vansker, kostnader eller fare for 
skade, hvor lastenhetens dimensjoner er innenfor tillatt vogntoglengde og 
bredde for den aktuelle vegen.  

4. Ved transport etter nr. 1 til 3 tillates likevel transportert deler som demonteres 
fra hovedkolliet for å redusere transportens bredde eller høyde eller for å bedre 
trafikksikkerheten. 

 
3. Transport av udelbart gods med motorvogn N2 og N3 og tilhenger O3 og O4, når godset er 
lengre eller bredere enn lastebilen eller tilhengeren. Tillatte kjøretøytyper og tillatte lengder 
og bredder med og uten gods er angitt i bokstav a. 
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a. Tabell  
Motorvogn/vogntogtype Med gods Uten gods 
 

Lengde m 

Bredde m 
(for 

tilhenger) Lengde m 

Bredde m 
(for 

tilhenger) 
Motorvogn N2 og N3 med uttrekkbar 
semitrailer O3 og O4 beregnet på 
transport av langt, udelbart gods 20,00 2,55 17,50 2,55 
Motorvogn N2 og N3 med uttrekkbar 
slep- eller påhengsvogn O3 og O4 
beregnet på transport av langt, 
udelbart gods 20,00 2,55 19,50 2,55 
Motorvogn N2 og N3 med uttrekkbar 
semitrailer O3 og O4 20,00 3,25 17,50 2,55 
Motorvogn N2 og N3 med vanlig 
semitrailer O3 og O4 20,00 3,25 17,50 2,55 
Motorvogn N2 og N3 med vanlig 
slep- eller påhengsvogn O3 og O4 19,50 3,25 19,50 2,55 
Motorvogn N2 og N3 12,00 3,25 12,00 2,55 
 

b. Innenfor dimensjonene med gods oppgitt i tabellen, tillates følgende transportert på 
uttrekkbart vogntog beregnet på transport av langt, udelbart gods og 
semitrailervogntog  

1. Én udelbar lastenhet med større lengde og/eller bredde enn tillatt for vegen 
2. Flere udelbare lastenheter med større lengde eller bredde enn tillatt for vegen. 

Dersom det transporteres flere udelbare lastenheter med større lengde enn 
tillatt or vegen, skal lastenhetenes totale bredde ikke overstige 2,55 meter. 
Dersom det transporteres flere udelbare lastenheter med bredde over 2,55 
meter, skal lastenhetenes totale lengde ikke overstige tillatt vogntoglengde for 
vegen.  

3. Delbart gods sammen med udelbart gods. Det delbare godset skal plasseres 
innenfor bredde 2,55 meter og tillatt vogntoglengde for vegen.  

 
c. Innenfor dimensjonene med gods oppgitt i tabellen, tillates følgende transportert på 

motorvogn med slep- eller påhengsvogn: 
1. Én udelbar lastenhet med større bredde enn tillatt for vegen på enten 

motorvognen eller tilhengeren. Kjøretøyets totale lengde med gods skal ikke 
overstige 12,00 meter. 

2. Flere udelbare lastenheter med større bredde enn tillatt for vegen på motorvogn 
og tilhenger. Kollienes totale lengde skal ikke overstige største tillatte 
vogntoglengde for vegen. 

3. Delbart gods sammen med udelbart gods. Det delbare godset skal plasseres 
innenfor bredde 2,55 meter og tillatt vogntoglengde for vegen.  

 
d. Innenfor dimensjonene med gods oppgitt i tabellen, tillates følgende transportert på 

motorvogn:  
1. Én udelbar lastenhet med større bredde enn tillatt for vegen 
2. Flere udelbare lastenheter med større bredde enn tillatt for vegen  
3. Delbart gods sammen med udelbart gods. Det delbare godset skal plasseres 

innenfor bredde 2,55 meter.  
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4. Motorvogn N2 og N3 må ha bredde på minst 2,30 meter dersom den skal trekke tilhenger 
som med eller uten gods er bredere enn 2,55 meter. Motorvognens bredde kan ikke overstige 
2,55 meter. 
 
 
 
§ 5-8 Dispensasjon uten tidsbegrensning  
1. Dispensasjon uten tidsbegrensning for kjøring på veggruppe A og B kan gis til 
motorredskap, mobilkran, betongpumpebil og liftbil som er beregnet for større aksellast, last 
fra akselkombinasjon, totalvekt, lengde eller bredde enn det som er tillatt etter § 5-4 og 
veglister gitt i medhold av § 5-3 nr. 2 bokstav a. Tabellen angir de største tillatte dimensjoner. 
 
 
Motorvogn Med gods Uten gods 
 Lengde m Bredde m Lengde m Bredde m 
Motorredskap Transport av 

gods ikke tillatt 
Transport av 

gods ikke tillatt 14,00 3,25 
Mobilkran, 
betongpumpebil, liftbil 

Transport av 
gods ikke tillatt 

Transport av 
gods ikke tillatt 

Ingen lengde-
begrensning 3,25 

 
 
Mobilkran, betongpumpebil og liftbil med dimensjoner som ikke utløser krav til ledsagelse 
etter bestemmelsene i § 5-11 nr. 3, skal kunne kjøres en runde mellom to konsentriske sirkler 
på henholdsvis 15,00 og 7,00 meter. Når lengden er over 14,00 meter må det dokumenteres 
fra fabrikanten at sporingskravet er oppfylt før dispensasjon kan utstedes. 
 
2. Dispensasjon uten tidsbegrensning for kjøring på veger i veggruppe A og B kan gis til: 

a. Vogntog spesielt innrettet for transport av udelbart gods som er konstruert for større 
aksellaster, last fra akselkombinasjoner, totalvekt, lengde eller bredde enn tillatt etter § 
5-4 og veglister gitt i medhold av § 5-3 nr. 2 bokstav a. 

b. Transport av udelbart gods på vogntog som omhandlet i bokstav a. 
c. Tabellen nedenfor angir hvilke kjøretøy og vogntog det er tillatt å bruke, og de største 

tillatte dimensjoner med og uten gods. 
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Vogntogtype Med gods Uten gods 
 

Lengde m 

Bredde m 
(for 

tilhenger)  Lengde m 

Bredde m 
(for 

tilhenger)  
Motorvogn N2 og N3 med tilhenger 
O3 og O4 spesielt innrettet for 
transport av tungt, udelbart gods 
(f.eks. transformator) som har 5 eller 
flere aksler med lik avstand mellom 
akslene 22,00 3,25 22,00 3,00 
Motorvogn N2 og N3 med semitrailer 
O3 og O4 spesielt innrettet for 
transport av tungt, udelbart gods med 
styrbar aksel på semitraileren 22,00 3,25 22,00 3,00 
Motorvogn N2 og N3 med semitrailer 
O3 og O4 spesielt innrettet for 
transport av tungt, udelbart gods uten 
styrbar aksel på semitraileren 20,00 3,25 17,50 3,00 
 

d. Dersom største tillatte aksellast, last fra akselkombinasjon eller totalvekt overstiger det 
som angitt i § 5-4 nr. 1 til 3 og veglister gitt i medhold av § 5-3 nr. 2 bokstav a, tillates 
kun transport av ett udelbart kolli. Transport av deler som demonteres fra det udelbare 
kolliet for å redusere kolliets bredde eller høyde eller for å bedre sikkerheten, tillates 
likevel transportert innenfor de totalvekter som er tillatt etter dispensasjonen.   

 
3. Tillatt aksellast, last fra akselkombinasjon og totalvekt for dispensasjon uten 
tidsbegrensning på offentlig veg 

a. Tabell for tillatt aksellast 
 
[aksellasttabell] 
 

b. Tillatt totalvekt ved dispensasjon uten tidsbegrensning på offentlig veg 
        Totalvekten blir beregnet etter den totale akselavstand og etter de innbyrdes 
akselavstander i de enkelte akselkombinasjoner slik det fremkommer i 
totalvektstabellen i bokstav a. 
        Totalvekten beregnes ved å gange med: 
1,3 for veggruppe A – maksimalt 65 tonn totalvekt 
1,2 for veggruppe B – maksimalt 60 tonn totalvekt 
        De utregnede verdier for totalvekten forhøyes til nærmeste hele tonn. Aksellasten 
forhøyes til nærmeste 100 kg. 
        Ved større akselavstand enn 16 meter regnes den totalvekten som svarer til 16 
meter. 
 
[totalvektstabell] 
 

c. Flere enn tre etterfølgende aksler 
Lasten av akselkombinasjon med flere enn tre etterfølgende aksler med innbyrdes 
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avstander på 1,20 meter eller mer og av vogntoget som helhet skal hver for seg regnes 
ut etter de regler om totalvekt som er angitt i bokstav b. 
        Dersom de etterfølgende aksler har innbyrdes avstand 1,20 til 1,80 meter, må 
ingen av aksellastene overstige 1/3 av angitt trippelboggilast for vegstrekningens 
bruksklasse i tabellen i bokstav a. 
 

d. Dispensasjonen gjelder for veger i veggruppe A og B. 
 

4. Ved overskridelse av de vekter og dimensjoner som følger av dispensasjonen kan 
dispensasjonen trekkes tilbake. Det samme gjelder dersom vilkårene i § 5-11 ikke er 
overholdt. 
 
§ 5-9 Dispensasjon med tidsbegrensning  
1. Dispensasjon med tidsbegrensning utstedes for en bestemt vegrute og må vanligvis 
innhentes for hver tur. Ved særlig tung transport kan det kreves at bruene passeres sentrisk og 
med fart ikke over 15 km/t. Transporten må følges over bruene av tjenestemann fra Statens 
vegvesen eller politiet. Transportøren skal kontakte Statens vegvesen eller politiet for å avtale 
tid for transporten. 
 
2. Dispensasjon med tidsbegrensning kan gis for følgende: 

a. Dimensjoner 
1. Dispensasjon med tidsbegrensning kan gis til motorredskap, mobilkran, 

betongpumpebil og liftbil for overskridelse av dimensjonene som gitt i § 5-4 
nr. 4 og 5 for veger i veggruppe IKKE, inntil de dimensjoner som angis for 
slike kjøretøy i § 5-8 nr. 1.  
 

2. Dispensasjon med tidsbegrensning kan gis til kjøretøy og vogntog som omtalt i 
§ 5-7 nr. 2 og 3 for overskridelse av dimensjonene som gitt i §§ 5-7 og 5-8 for 
veggruppe A og B og § 5-4 nr. 4 og 5 for veger i veggruppe IKKE.  

 
3. For vogntog som omtalt i § 5-7 nr. 2 gjelder bestemmelsene om transport av 

flere udelbare lastenheter i § 5-7 tilsvarende så fremt tillatte aksellaster, last fra 
akselkombinasjoner og totalvekt etter § 5-4 og veglister gitt i medhold av § 5-3 
nr. 2 bokstav a ikke overskrides. Innenfor disse vektene kan det også gis 
dispensasjon for transport av tilhørende delbart gods som har logisk 
sammenheng med det eller de udelbare kolliene. Dispensasjon kan også gis for 
transport av flere udelbart kolli som hver for seg overstiger både største tillatte 
lengde og bredde for vegen. 

 
4. For kjøretøy og vogntog som omtalt i § 5-7 nr. 3 gjelder bestemmelsene om 

transport av flere udelbare lastenheter og samlasting i § 5-7 tilsvarende, så 
fremt tillatte aksellaster, last fra akselkombinasjoner og totalvekt etter § 5-4 og 
veglister gitt i medhold av § 5-3 nr. 2 bokstav a ikke overskrides. Dispensasjon 
kan også gis for transport av flere udelbart kolli som hver for seg overstiger 
både største tillatte lengde og bredde for vegen. 
 

b. Vekt 
1. Dispensasjon med tidsbegrensning kan gis til motorredskap, mobilkran, 

betongpumpebil og liftbil for overskridelse av vekter som gitt i § 5-4 nr. 1 til 3 
og veglister gitt i medhold av § 5-3 nr. 2 bokstav a for veger i veggruppe 
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IKKE, likevel ikke for slike vekter som utløser krav om følge over den enkelte 
bru.  
 

2. Dispensasjon med tidsbegrensning kan gis til vogntog som omtalt i § 5-8 nr. 2 
for overstigelse av vektene som gitt i § 5-8 for veger i veggruppe A og B og § 
5-4 nr. 1 til 3 og veglister gitt i medhold av § 5-3 nr. 2 bokstav a for veger i 
veggruppe IKKE. 

 
 
3. Dispensasjon med tidsbegrensning kan gis for følgende aksellaster: 

a. Veggruppe A og B 
 
[aksellasttabell] 
 

b. Veggruppe IKKE 
Dispensasjonsmyndighet som angitt i § 5-15 avgjør hvilke aksellaster det kan gis 
dispensasjon for i hvert enkelt tilfelle. 
 

4. Dispensasjon med tidsbegrensning kan gis for følgende totalvekter: 
a. Veggruppe A og B 

Totalvekten blir beregnet etter den totale akselavstanden og etter de innbyrdes 
akselavstander i den enkelte akselkombinasjoner. Totalvektstabellen finnes i § 5-8 nr. 
3 bokstav c. For dispensasjon med tidsbegrensning kan totalvekten beregnes ved å 
gange med forholdstallene: 
1,6 for veggruppe A – største tillatte totalvekt 80 tonn 
1,3 for veggruppe B – største tillatte totalvekt 65 tonn 
 

b. Veggruppe IKKE 
Dispensasjonsmyndighet som angitt i § 5-15 avgjør hvilken totalvekt det kan gis 
dispensasjon for i hvert enkelt tilfelle. 

 
5. Dessuten gjelder følgende: 

a. De utregnede verdier for totalvekten forhøyes til nærmeste hele tonn. Aksellasten 
forhøyes til nærmeste 100 kg. 

b. Ved større akselavstand enn 16,00 meter regnes den akselavstand som svarer til 16,00 
meter. 

c. Lasten av akselkombinasjon med flere enn tre etterfølgende aksler med større 
innbyrdes avstander enn 1,20 meter og av vogntoget som helhet skal hver for seg og 
samlet regnes ut etter de regler om totalvekt som er angitt i nr. 4. 
        Dersom de etterfølgende aksler har innbyrdes avstand 1,20 – 1,80 meter, må 
ingen av aksellastene overstige 1/3 av angitt trippelboggilast for vegens bruksklasse i 
tabellen i nr. 3 bokstav a. 

 
6. Ved overskridelse av de vekter og dimensjoner som følger av dispensasjonen kan 
dispensasjonen trekkes tilbake. Det samme gjelder dersom vilkårene i § 5-11 ikke er 
overholdt. 

II 
 

Denne forskrift trer i kraft… 
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