
Forskrift om endring av forskrift om bruk av kjøretøy (24 meters vogntog på 

modulvogntogvegnettet og økt tillatt lengde ved kjøring med påhengstruck) 

Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet dd. måned 20xx 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 nr. 92 om bruk av kjøretøy gjøres følgende endringer (endringer i 

uthevet kursiv): 

 

§ 3-4 nr. 8 skal lyde: 

8. Transport av påhengstruck 

a. Dersom bakmontert påhengstruck skjuler det transporterende kjøretøyets 

kjennemerker, skal det merkes med bokstav- og tallkombinasjon som viser 

kjøretøyets identitet. Merkingen skal oppfylle kravene i nr. 7 bokstav c.  

b. Dersom bakmontert påhengstruck skjuler det transporterende kjøretøyets lys, skal 

trucken være utstyrt med retningslys, stopplys, baklys og rød refleks.  

 

Gjeldende § 3-4 nr. 8 blir nytt nr. 9. 

 

 

§ 5-4 nr. 4 bokstav a tabell 4, linje for tilhenger, skal lyde: 

 Tillatt lengde i meter 

Kjøretøy/vogntogtype 19,50 m-veger 15 m-veger 12,40 m-veger 

Tilhenger, unntatt semitrailer og 

slepvogn til bruk i 24,00 m 

tømmervogntog 

12,00 12,00 12,00 

 

§ 5-5 nr. 3 skal lyde: 

I tillegg til de vekter som følger av § 5-4 nr. 2 og 3, gjelder følgende for vogntog særlig 

innrettet for transport av tømmer og modulvogntog med tillatt totalvekt over 50 tonn etter 

denne paragraf nr. 1, 2 og 7.  

 

a. Tillatt totalvekt for vogntog særlig innrettet for transport av tømmer og modulvogntog 

Minsteavstand Avstand fra første til siste 

aksel i meter 

Totalvekt i tonn 

3,00–3,69 m Mindre enn 16,00 Som for Bk10/50 

16,00 eller større 50 

Tømmervogntog og 24 m 

vogntog og modulvogntog 

bestående av motorvogn 

med dolly og semitrailer, 

med minsteavstand 3,70 m 

eller større, og øvrige 

15,60 eller mindre 50 

15,61–16,00 51 

16,01–16,20 52 

16,21–16,60 53 

16,61–17,00 54 



modulvogntog uavhengig av 

minsteavstander 

17,01–17,40 55 

17,41–17,80 56 

17,81–18,20 57 

18,21–18,60 58 

18,61–18,99 59 

19,00 eller større 60 

 

b. Tillatt totalvekt for enkeltkjøretøy som inngår i vogntog særlig innrettet for transport av 

tømmer og modulvogntog 

 Avstand fra første til siste 

aksel i meter 

Totalvekt i tonn 

Slepvogn1 og dolly med 

semitrailer med 4 aksler 

eller flere 

mindre enn 5,80 m 30 

5,80 m–6,35 m 32 

6,36 m–6,90 m 33 

6,91 m–7,45 m 34 

7,46 m–8,00 m 35 

8,01 m eller større 36 

1 Under forutsetning av 2 styrende aksler. Dersom slepvognen ikke har 2 styrende aksler, er største 

tillatte totalvekt 30 tonn uavhengig av avstand fra første til siste aksel. 

 

§ 5-5 ny nr. 7 skal lyde 

7. Særlige bestemmelser om vogntog med lengde 24,00 m på veger som er tillatt for 

modulvogntog 

a. På veger som er tillatt for modulvogntog i veglister gitt med hjemmel i § 5-3 nr. 2 

bokstav a, tillates også vogntog bestående av lastebil N2 og N3 med slepvogn O3 og 

O4 med lengde inntil 24,00 m. 

b. Slepvogn med totalvekt over 30 tonn skal ha godkjent stabiliseringskontroll. Hvis 

ikke er største tillatte høyde 4,00 m.  

c. Vogntoget skal fra plassering på linje kunne kjøres 360° mellom to konsentriske 

sirkler med radius 12,50 og 2,00 meter. 

d. Gods kan stikke ut maksimal 2,50 m bak slepvognens bakerste punkt.  

e. Vogntoget skal ha minst 7 aksler. 

f. Største tillatte totalvekt er 60 tonn. For totalvekt 60 tonn, skal avstanden mellom 

vogntogets første og siste aksel være minst 19,00 meter. På veg med tillatt totalvekt 

60 tonn er tillatt totalvekt ved kortere avstand enn 19,00 meter gitt i denne paragraf 

nr. 3 bokstav a. 

g. For slepvogn med 4 aksler eller flere som inngår i vogntog med tillatt totalvekt inntil 

60 tonn, er største tillatte totalvekt 36 tonn, dersom slepvognen har avstand fra 

første til siste aksel minst 8,01 m. For slepvogn med avstand fra første til siste aksel 

mindre enn 8,01 meter, tillates slik totalvekt som angitt i nr. 3 bokstav b. 



h. Der største tillatte totalvekt i vegliste for modulvogntog er begrenset til 50 tonn, 

gjelder begrensningen tilsvarende for vogntog med lengde inntil 24,00 m.  

 

 

§ 5-5 nytt nr. 8 skal lyde: 

8. Særlige bestemmelser om transport av påhengstruck 

På veger som i veglister gitt i medhold av § 5-3 nr. 2 bokstav a har tillatt 

vogntoglengde 19,50 m, tillates overskridelse av tillatt kjøretøy- og vogntoglengde som gitt 

i § 5-4 bokstav a tabell 4 med inntil 1,50 m for lastebil N2 og N3 og tilhenger O3 og O4 og 

vogntog bestående av slike kjøretøy ved transport av påhengstruck. Ved slik transport skal 

påhengstruck ikke regnes med i tillatte lengder som angitt i § 5-4 nr. 4 bokstav b nr. 2, 4 

og 5. 

 Når lengden overskrider det som er tillatt i § 5-4 nr. 4, skal høyden målt fra 

vegbanen til medbrinertruckens bakerste punkt, ikke medregnet hjulet, ikke overstige 0,55 

m.  

 

II 

 

Denne forskrift trer i kraft … 

 

 

Forskrift om endring av forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil (bilforskriften) 

Fastsatt av Vegdirektoratet dd. måned 20xx med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk 

(vegtrafikkloven) § 13, § 14, § 15 og § 16, jf. delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1 og EØS-

avtalen vedlegg II kap. I nr. 45zzu (forordning (EU) nr. 1230/2012 som endret senest ved forordning 

(EU) 2017/1151 

 

I 

 

I forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil (bilforskriften) gjøres 

følgende endring: 

 

Vedlegg 3 Alternative krav ved enkeltgodkjenning, i rubrikk for Kravområde 48A Masser og 

dimensjoner, tilføyes følgende linje:  

Krav-

område 

Basis-

rettsakt 

Alternative 

norske 

bestemmelser 

/ alternative 

standarder 

Administrative 

bestemmelser 

(alternativ til 

hvordan 

oppfyllelse av 

kravet vurderes/ 

alternativ 

dokumentasjon) 

Gjelder kjøretøygruppe 

    M₁  M₂  M₃  N₁  N₂  N₃  O₁  O₂  O₃  O4  

   Tilhenger som 

skal inngå i andre 

vogntog enn 

tømmervogntog 

        X X 



med lengde 

24,00 m kan 

godkjennes med 

større lengde enn 

det som framgår 

av forordning 

(EU) nr. 

1230/2012 

Vedlegg I del D 

nr. 1.1.1. a.  

Tilhengeren må 

være konstruert 

slik at vogntoget 

fra plassering på 

linje skal kunne 

kjøres 360° 

mellom to 

konsentriske 

sirkler med 

radius 12,50 og 

2,00 meter. 

 

II 

Denne forskrift trer i kraft …  

 


