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Forskrift om endring av forskrift om bruk av kjøretøy 

 

Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet dd. måned 2019 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om 

vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 13, jf. delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1. 

 

I 

 

I forskrift 25. januar 1990 om bruk av kjøretøy gjøres følgende endringer (endringer i kursiv) 

 

§ 5-9 nr. 1 skal lyde: 

Dispensasjon med tidsbegrensning utstedes for en bestemt vegrute og må vanligvis 

innhentes for hver tur. Ved særlig tunge transporter kan det kreves at brupasseringer skjer 

på vilkår som angitt i § 5-16. 

 

Ny § 5-16 skal lyde: 

 

§ 5-16 Nærmere krav ved følge av særlig tunge transporter 

1. I dispensasjon med tidsbegrensning for overskridelse av vekter 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, kan det kreves at bruene passeres sakte, sentrisk eller på 

annen særskilt måte.  

2. Når det i dispensasjonen stilles krav om at transporten skal passere bruer sakte, sentrisk 

eller på annen særskilt måte, skal følgende vilkår være oppfylt: 

a. Bruer skal passeres i henhold til instruksjoner gitt i bruliste vedlagt 

dispensasjonen 

b. Ved passering av bruer som i bruliste har restriksjoner, skal transporten ha følge 

av person som oppfyller kravene i nr. 3 og med utstyr som oppfyller kravene i nr. 

4.  

3. Person som skal følge transport over bruer som i bruliste har restriksjoner, skal oppfylle 

følgende krav 

a. Arbeidsvarslingskompetanse 1, 3 og 5 

b. Førerett i klasse CE 

c. Skal kunne gjøre seg forstått på et språk som også forstås av de øvrige 

deltakerne i transporten.  

4. Merking av kjøretøy, uniformering, krav til kommunikasjonsutstyr mv. fremgår av 

Håndbok N301 Arbeid på og ved veg og Håndbok R310 Trafikksikkerhetsutstyr. 

5. Dersom det i dispensasjonen er stilt vilkår om at politiet skal ledsage transporten på 

grunn av lengde eller bredde, kan politiet følge transporten over bruer med restriksjoner 

i brulisten. 

 

 

II 

 

Denne forskrift trer i kraft dd. måned 2019. 

 


