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Statens vegvesen - Vegliste for modulvogntog
Bruksklasse, tillatt last og vogntoglengde

Rogaland fylke
Innledning

Vegliste for modulvogntog på fylkes- og kommunale veger i Rogaland fylke
inneholder opplysninger om vegens tillatte bruksklasse sommer og vinter, tillatt
totalvekt og vogntoglengde.
Det utgis seks veglister, inndelt etter kjøretøykategori; Normaltransport,
tømmertransport, spesialtransport, modulvogntog, 12/100 spesialtransport og 12/65
mobilkran.

Bruksklasse sommer

Bruksklasse sommer er vegens generelle tillatte bruksklasse, utenom periodene med
vinteraksellast og eventuelle perioder med nedsatt aksellast i teleløsningsperioden.

Bruksklasse vinter

Tidspunkt for innføring og oppheving av forhøyet tillatt aksellast på frossen veg
kunngjøres i lokalpressen/lokalradio. Ordningen gjelder kun for de strekninger som er
oppført med bruksklasse i kolonnen for vinteraksellast i veglisten. Ved
mildværsperioder kan ordningen oppheves med øyeblikkelig virkning.
Vinteraksellasten oppheves når teleløsningen starter.

Aksellast i teleløsningsperioden

På fylkesveger vil det bare unntaksvis bli innført restriksjoner i teleløsningen. På
kommunale veger kan omfanget variere fra kommune til kommune. Veglisten
inneholder ikke opplysninger om aksellast i teleløsningen. Det kan likevel bli innført
restriksjoner på enkelte svake strekninger. Tidspunkt for eventuelle restriksjoner og
hvilken aksellast som gjelder vil bli kunngjort lokalt, og skilt vil bli satt opp på de
aktuelle strekninger.
For opplysning om restriksjoner er innført, kontakt den enkelte kommune eller
vegtrafikksentralen (VTS) tlf. 175.
Vi henstiller til transportørene og transportbrukere å planlegge og tilrettelegge sine
transporter slik at belastningen på spesielt svake veger blir minst mulig i
teleløsningen.

Modulvogntog
•

L Strekningen er ikke tillatt for linkmodulvogntog

•

V Strekningen har begrenset tillatt totalvekt til maks. 50 tonn i perioden 1.
november – mandag etter 2. påskedag. I Nordland og Troms og Finnmark
gjelder tilsvarende fra 16. oktober – 30. april.

Ny utforming av veglisten etter forvaltningsreformen
Fra 1. januar 2010 ble en stor del av riksvegene overtatt av fylkeskommunene og ble
dermed fylkesveger.
Fylkesvegene er delt i tre kategorier:
• Primære fylkesveger: Fylkesveger som før 1. januar 2010 var riksveger
• Sekundære fylkesveger: De viktigste tidligere fylkesvegene
• Øvrige fylkesveger: Resten av fylkesvegene
De primære fylkesvegene har samme nummer som de tidligere riksvegnumrene.
I veglisten er de primære fylkesvegene (tidligere riksveger) listet opp først uten deling
på kommunegrensene. Deretter listes vegene opp kommunevis (alfabetisk). For hver
kommune listes sekundære og øvrige fylkesveger samlet, og deretter de kommunale
vegene

Forkortelser i veglisten:
Generelt:
• Flypl.
• fk.
• <fylkesnavn>gr.
• g.
• krk.
• N, S, Ø, V
• <Navn>st.
• P-plass
• Riksgr.<stedsnavn>
• gr.
• rkj.
• v.
• x
• Bk
Veger:
• E
• rv.
• fv.
• kv.
• pv.
• sv.
• arm

europaveg
riksveg
fylkesveg
kommunal veg
privat veg
skogsbilveg
sideveg

Flyplass
Ferjekai
Fylkesgrense
gate/gata
kirke
himmelretning, nord, sør, øst, vest
stasjon, f.eks. Hamar st.
parkeringsplass
Riksgrense, angis med stedsnavn bak
fylkesgrense
rundkjøring
vei, veien eller veg, vegen
kryss
Bruksklasse

Forskrift om modulvogntog på fylkes- og kommunale veger, Rogaland fylke
(Vegliste modulvogntog i Rogaland fylke)
Fastsatt av Vegdirektoratet 27. april 2022 med hjemmel i lov. 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk
(vegtrafikkloven) § 13 og delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1 jf. forskrift 25. januar 1990 nr. 92
om bruk av kjøretøy § 5-3 nr. 2 bokstav a.
For gjeldende bestemmelser om vekter og dimensjoner vises til forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av
kjøretøy, kap. 5.

Vegliste Modulvogntog
Rogaland, Sandnes kommune
Sekundære- og øvrige fylkesveger
Veg

Vegstrekning

Fv. 4498

Svilandsv. 94—Tveit x kv.
Krogedalv.

Veglengde
(km)
6,763

Bk/totalvekt
(tonn)
Bk 10/60

Tillatt
vogntoglengde
25,25

Gjelder ikke
linkmodulvogntog
L

Maks 50 tonn
vinter

Rogaland, Sandnes kommune
Kommunale veger
Veg

Vegstrekning

Kv. 16580

Søredalen x fv. 315—x privat veg,
Krogedalv.

Veglengde
(km)
0,315

Bk/totalvekt
(tonn)
Bk 10/60

Tillatt
vogntoglengde
25,25

Gjelder ikke
linkmodulvogntog
L

Maks 50 tonn
vinter

Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft 2. mai 2022.
Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 6. oktober 2021, nr. 2997 om modulvogntog på fylkes- og
kommunale veger, Rogaland fylke.
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