
Forskrift om endring av forskrift om bruk av kjøretøy (modulvogntog og 24 m vogntog på 

tømmervegnettet) 

 

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

modulvogntogvegnettet) 

Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet dd. måned 2020 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: 

 

§ 5-5 nr. 2 gjøres følgende endringer: 

 

Bokstav e pkt. 3 første ledd skal lyde: 

Fra 1. januar 2027 skal slike modulvogntog oppfylle sporingskrav som angitt i bokstav g 

første ledd. Fra 1. januar 2027 skal slike modulvogntog oppfylle sporingskrav som angitt i 

bokstav g første ledd. 

 

Ny bokstav g skal lyde: 

g. Modulvogntog som beskrevet i bokstav b pkt. 1 og 2, som kan kjøres 360° mellom to 

konsentriske sirkler med radius 12,50 og 2,00 meter, kan kjøres på veger merket 24,00 m i 

veglister for tømmertransport gitt med hjemmel i § 5-3 nr. 2 bokstav a.  

        Tillatt aksellast og totalvekt for tømmertransport gjelder tilsvarende for modulvogntog. 

        På veger med tillatt totalvekt 56 tonn, er største tillatte totalvekt 32 tonn for dolly med 

semitrailer med 4 aksler eller flere som inngår i modulvogntog som beskrevet i bokstav b 

pkt. 1. 

 

I § 5-5 nr. 7 gjøres følgende endringer: 

 

Nr. 7 innledende tekst skal lyde: 

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

modulvogntog 

 

Bokstav a skal lyde (endring i uthevet kursiv): 

På veger som er tillatt for transport av tømmer med lengde 24,00 m 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. 

 

Bokstav f skal lyde: 

        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.  

        På veger hvor største tillatte totalvekt for transport av tømmer er angitt som 56 tonn, 

tillates slike totalvekter som angitt i nr. 3 bokstav a inntil 56 tonn.  



 

Bokstav g nytt annet ledd skal lyde: 

        For slepvogn med 4 aksler eller flere som inngår i vogntog med tillatt totalvekt inntil 56 

tonn etter bokstav f annet ledd, er største tillatte totalvekt 32 tonn dersom slepvognen har 

avstand fra første til siste aksel minst 5,80 meter. 

 

Bokstav h skal lyde: 

Tillatt aksellast og totalvekt for tømmertransport gjelder tilsvarende for 24-metersvogntog.  

 

II 

Denne forskrift trer ikraft …  


