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Høring - Modulvogntog type 1 og 2 og 24-metersvogntog på veger som er 

tillatt for 24 m tømmervogntog 

Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag om endring av forskrift om bruk av 

kjøretøy § 5-5 for å gi modulvogntog type 1 og 2 og 24-metersvogntog adgang til å 

trafikkere veger som er tillatt for 24 m tømmervogntog.  

 

Forskriftsendringen består i hovedsak i at sporingskravet for modulvogntog type 1 og 2 

endres til kravet for tømmervogntog. Endringen innebærer også at strekningene som i dag 

tillates for tømmervogntog med lengde 24,00 m, vil tillates for modulvogntog uten at 

vegene vurderes i henhold til NA-rundskriv 2016/1 Kriterier for vegers egnethet for 

modulvogntog.  

 

Vegdirektoratet gjør oppmerksom på at skjerping av sporingskravet ikke nødvendigvis vil 

ivareta alle hensynene i rundskrivet. Parallelt med høringen vil vi derfor vurdere om 

strekninger som i dag er tillatt for 24 m tømmervogntog, fortsatt bør vurderes i henhold til 

kriteriene knyttet til gående og syklende før de kan tillates for modulvogntog. 

 

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 

 

Vi ber om at eventuelle høringsinnspill sendes elektronisk enten via høringsportalen på 

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

sendes per post til Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer. 
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Frist for å levere høringsinnspill er satt til 15. mai 2020. Det kan ikke påregnes at 

høringsinnspill som kommer inn etter høringsfristen blir tatt i betraktning.  

 

  

 

Veg- og trafikkjuridisk 

Med hilsen 

 

 

 

Ingrid M Heggebø Lutnæs 

avdelingsdirektør Elin Elisabeth Norby 

  

 

Tekst for godkjenning settes inn ved ekspedering. 

 

  

   

 


