
 

 

 

 

  

Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Brynsengfaret 6A Statens vegvesen 

Vegdirektoratet firmapost@vegvesen.no 0667 OSLO Regnskap 

Postboks 6706 Etterstad     Postboks 702 

0609 OSLO Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Adresseinformasjon fylles inn ved 

ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. 

 

   

   

    

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Vegdirektoratet Elin Elisabeth Norby / 22073595 18/171505-10    29.11.2018 

     

      

Høring - endringer i forskrift om bruk av kjøretøy kapittel 5 som følge av 

avvikling av Statens vegvesens brufølgetjeneste 

Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag om endringer i forskrift om bruk av 

kjøretøy kapittel 5 som følge av at Statens vegvesen ikke lenger skal følge særlig tunge 

spesialtransporter over bruer. 

 

Statens vegvesen besluttet i etatsledermøte høsten 2017 at Statens vegvesen ikke lenger 

skal utføre brufølge, og at tjenesten isteden skal utføres av private, med antatt virkning fra 

1. mars 2019. Beslutningen om å privatisere brufølgetjenesten er et ledd i Statens vegvesens 

arbeid med å effektivisere etaten og er således ikke gjenstand for høring.  

 

I høringen presenterer Vegdirektoratet forslag til endringer i forskrift om bruk av kjøretøy 

som legger til rette for at brufølge utføres av private. Som det vil fremgå av høringsnotatet, 

vil brufølge bli ansett som en form for arbeid på veg, som medfører at en del forhold vil 

reguleres i vedlegg til Håndbok N301 Arbeid på og ved veg, og i utgangspunktet ikke er 

gjenstand for høring. For å gi bransjen nødvendig informasjon om hvilke krav de vil måtte 

forholde seg til når brufølge privatiseres, vil vi likevel omtale de delene av regelverket som 

vil fremgå av N301. Vi ser det også som nyttig at bransjen kommer med innspill til de 

kravene som foreslås inntatt i N301. 

 

Følgende vedlegg til høringsbrevet er kun tilgjengelig på våre nettsider www.vegvesen.no 

under «Offentlige høringer»: 

- Høringsbrev 

- Vedlegg 1 Høringsnotat 

- Vedlegg 2 Forslag til endringsforskrift 

- Vedlegg 3 Liste over høringsinstanser 

http://www.vegvesen.no/
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Vi ber om at eventuelle høringsinnspill sendes elektronisk enten via høringsportalen på 

www.vegvesen.no eller som e-post til firmapost@vegvesen.no.  Alternativt kan 

høringsinnspill sendes per post til Statens vegvesen, Vegdirektoratet, Trafikant- og 

kjøretøyavdelingen, Postboks 8142 Dep, 0033 Oslo.  

 

Frist for å levere høringsinnspill er satt til 18. januar 2019. Det kan ikke påregnes at 

høringsinnspill som kommer inn etter høringsfristen blir tatt i betraktning.  

 

Hvis noen av høringsinstansene har underliggende etater, råd eller andre tilknyttede 

virksomheter som er relevante, ber vi dere om å videresende høringen til dem. Dersom det 

oppdages at vi har uteglemt noen som burde ha stått på høringslisten, er vi takknemlige for 

å bli gjort oppmerksomme på dette. 

 

 

Trafikant- og kjøretøyavdelingen 

Med hilsen 

 

 

 

Bodil Rønning Dreyer 

direktør Ingrid M Heggebø Lutnæs 

  

 

Tekst for godkjenning settes inn ved ekspedering. 

 

  

Likelydende brev sendt til 

Mottakere iht vedlagt liste 

4 Postmottak Region midt 

5 Postmottak Region nord 

2 Postmottak Region sør 

3 Postmottak Region vest 

1 Postmottak Region øst 

 

Kopi 

Samferdselsdepartementet, Postboks 8010 Dep, 0030 OSLO 

 


