
Vedlegg 2 – Forslag til forskriftsendringer vedrørende antall 

pigger i piggdekk 

 

«Forskrift om endring i forskrift om tekniske krav og godkjenning av 

kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften)  

 

Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet dd.mm.åååå med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk 

(vegtrafikkloven) § 13, § 14, § 15 og § 16, jf. Samferdselsdepartementets delegeringsvedtak av 24. 

november 1980 nr. 1. 

 

     I 

 

I forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og 

utstyr (kjøretøyforskriften) gjøres følgende endringer: 

 

 § 13-3 nr. 3 bokstav b skal lyde: 

Største antall pigger er 50 stk. per meter rulleomkrets. 

 

 § 13-3 nr. 4 bokstav c skal lyde: 

Største antall pigger er 50 stk. per meter rulleomkrets. Dersom piggene med hensyn til 

utførelse og montering tilfredsstiller kravene for bil med tillatt totalvekt mindre enn 3 500 

kg, jf. nr. 3, er største tillatte antall pigger 250 stk. 

 

 § 13-3 nr. 6 skal lyde: 

Kravene i nr. 3 og 4 er ikke til hinder for at annet piggdekk kan benyttes dersom det kan 

dokumenteres, for eksempel gjennom finsk typegodkjenning, at dekket ikke forårsaker 

større slitasje på vegbanen sammenlignet med et piggdekk som oppfyller kravene ovenfor.  

 

 § 13-3 nytt nr. 7 skal lyde: 

Kjøretøy som angitt nedenfor kan i tillegg til det antall pigger som dekket er godkjent med 

etter nr. 3, 4 eller 6, benytte følgende: 

a) utrykningskjøretøy: Inntil 100 stk. flere pigger, 

b) busser: Inntil 50 stk. flere pigger, 

c) ADR-kjøretøy i gruppe N3 og O4 med gyldig godkjenningsattest for transport av 

farlig gods: Inntil 100 stk. flere pigger, 

d) melkebil og –tilhenger for transport av melk på tank: Inntil 100 stk. flere pigger, 

e) brøytebil i gruppe N3 med anmerkning i vognkortet om godkjent brøytefeste: Inntil 

100 stk. flere pigger, 

f) bergingsbil i gruppe N2 og N3: Inntil 100 stk. flere pigger, og 

g) biler for bevegelseshemmede som har parkeringstillatelse i henhold til 

Samferdselsdepartementets forskrift 15. mars 1994 nr. 222 om parkering for 

forflytningshemmede: Inntil 50 stk. flere pigger. 

 

 



 § 13-5 nr. 2 ny bokstav g skal lyde: 

To- og trehjulede motorvogner som benytter bildekk følger reglene i § 13-3. 

 

 § 13-7 nr. 2 bokstav b skal lyde: 

Største antall pigger er 50 stk. per meter rulleomkrets. 

 

 § 13-7 nr. 3 bokstav c skal lyde: 

Største antall pigger er 50 stk. per meter rulleomkrets. 

 

 § 13-7 nytt nr. 5 skal lyde: 

Kravene i nr. 2 og 3 er ikke til hinder for at annet piggdekk kan benyttes dersom det kan 

dokumenteres, for eksempel gjennom finsk typegodkjenning, at dekket ikke forårsaker 

større slitasje på vegbanen sammenlignet med et piggdekk som oppfyller kravene ovenfor. 

 

      II 

 

Endringene trer i kraft 1. juli 2017.» 

 


