Forskrift om bruk av kjøretøy § 5-5 nr. 2, 3 og 7 med endringer 21.
desember 2020
2. Særlige bestemmelser for modulvogntog
a. Modulvogntog tillates brukt med lengde inntil 25,25 meter og totalvekt inntil 60 tonn. Veger
som er tillatt for modulvogntog er angitt i veglister for modulvogntog gitt med hjemmel i § 5-3
nr. 2 bokstav a.
b. Tillatte modulvogntog er:
1. Motorvogn N2 og N3 påkoblet en "dolly" med semitrailer O3 og O4 (type 1)
2. Motorvogn N2 og N3 med semitrailer O3 og O4 påkoblet en påhengsvogn O3 og O4 (type
2)
3. Motorvogn N2 og N3 med semitrailer O3 og O4 med vekselbeholder / kontainer / skap
påkoblet en semitrailer O3 og O4 (type 3)
c. Veglistene for modulvogntog er differensiert med hensyn til følgende:
1. Veger merket 60 i kolonnen Maks. totalvekt tonn har største tillatte totalvekt 60 tonn.
Veger merket 50 i denne kolonnen har tillatt totalvekt 50 tonn.
2. Veger som er merket L i kolonne for type modulvogntog er ikke tillatt for modulvogntog
som nevnt i bokstav b nr. 3.
3. På veger merket V i kolonne for vinterstenging er tillatt totalvekt begrenset til 50 tonn
for modulvogntog fra 1. november til mandag etter 2. påskedag. I Nordland, Troms og
Finnmark gjelder tilsvarende fra 16. oktober til 30. april.
d. For totalvekt 60 tonn, skal avstanden mellom modulvogntogets 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.
e. Ved bruk av modulvogntog, gjelder i tillegg:
1. Vogntoget skal ikke ha mer enn to ledd som vogntogets deler kan dreies om i
horisontalplanet.
2. Alle kjøretøy som inngår i modulvogntog skal ha ABS-bremser.
3. Modulvogntog som angitt i bokstav b nr. 1 og 2 skal fra plassering på linje kunne kjøres
180° mellom to konsentriske sirkler med radius 12,50 og 2,00 meter. Fra 1. januar 2027
skal slike modulvogntog oppfylle sporingskrav som angitt i bokstav g første ledd.
Modulvogntog som angitt i bokstav b nr. 3 skal fra plassering på linje kunne kjøres
180° mellom to konsentriske sirkler med radius 13,00 og 2,00 meter.
4. Trekking av inntil to tilhengere tillates.
5. Dolly skal ha svingskive montert på svingkrans.
6. Semitrailer som trekkes av dolly, skal ikke være tvangsstyrt.
f. Opphevet
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 m, kan kjøres på veger merket tillatt for
modulvogntog i veglister for tømmertransport gitt med hjemmel i § 5-3 nr. 2 bokstav a.
Tillatt aksellast og totalvekt for tømmertransport gjelder tilsvarende for modulvogntog.

3. I tillegg til de vekter som følger av § 5-4 nr. 2 og 3, gjelder følgende for vogntog med
tillatt totalvekt over 50 tonn etter denne paragrafen nr. 1, 2 og 7
a. Tillatt totalvekt for vogntog
Minsteavstand

Avstand fra første til siste aksel i
meter
3,00 – 3,69 m
Mindre enn 16,00
16,00 eller større
Tømmervogntog og 24 m
15,60 eller mindre
vogntog og modulvogntog
15,61 – 16,00
bestående av motorvogn med
16,01 – 16,20
dolly og semitrailer, med
16,21 – 16,60
minsteavstand 3,70 m eller
16,61 – 17,00
større, og øvrige
17,01 – 17,40
modulvogntog uavhengig av
17,41 – 17,80
minsteavstander
17,81 – 18,20
18,21 -18,60
18,61 – 18,99
19,00 eller større
b. Tillatt totalvekt for enkeltkjøretøy
Slepvogn1 og dolly med
semitrailer med 4 aksler eller
flere

Avstand fra første til siste aksel
Mindre enn 5,80 m
5,80 m – 6,35 m
6,36 m – 6,90 m
6,91 m – 7,45 m
7,46 m – 8,00 m
8,01 m eller større

Totalvekt i tonn
Som for Bk10/50
50
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Totalvekt i tonn
30
32
33
34
35
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.

7. Særlige bestemmelser om vogntog med lengde 24,00 m
a. På veger som inngår i veglister for modulvogntog og veger merket tillatt for modulvogntog
i veglister for tømmertransport 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 maksimalt 2,50 m bak slepvognens bakerste punkt.
e. Vogntog med totalvekt over 50 tonn skal ha minst 7 aksler.
f. På veger som inngår i vegliste for modulvogntog, gjelder tillatt aksellast og totalvekt
i veglister for modulvogntog, og på veger som er tillatt for modulvogntog i veglister for
tømmertransport, gjelder tillatt aksellast og totalvekt tilsvarende for 24-metersvogntog.
g. 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.

