
Dimensjoner uten disp. 
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§ 5-6 Særlige bestemmelser om transport av 2 husmoduler, 2 

båter og biler
Kilde: Elin Norby - Vegdirektoratet

• Transport uten dispensasjon på veger med tillatt vogntoglengde 

19,50 meter som ikke er i veggruppe IKKE

• Regler for hvor mye godset kan stikke ut foran og bak vogntoget.

• Tillatte vekter for vegen skal ikke overskrides og uten gods skal 

vogntoget ikke være lengre eller bredere enn alminnelig tillatt.

• Husk merking

• Husk § 5-11
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Gods- og vogntogtype Lengde 

m

Bredde 

m

To husmoduler på vogntog bestående av motorvogn N2 eller N3 og slep- eller 

påhengsvogn O3 eller O4

22,00 3,25

To båter på vogntog bestående av motorvogn N2 eller N3 og slep- eller 

påhengsvogn O3 eller O4

22,00 3,25

Kjøretøy på vogntog særlig innrettet for transport av kjøretøy, bestående av 

motorvogn N2 eller N3 og slep- eller påhengsvogn O3 eller O4

22,00 2,55

Kjøretøy på vogntog særlig innrettet for transport av kjøretøy, bestående av 

motorvogn N2 eller N3 og semitrailer O3 eller O4

20,00 2,55



Transport av 2 husmoduler, 2 båter og biler
Kilde: Elin Norby - Vegdirektoratet

• Kjøring er tillatt uten dispensasjon på veger med 

største tillatte vogntoglengde 19,50 meter.

• Bare på veger som ikke er i veggruppe IKKE.

• Gods kan stikke ut inntil (1,50 m foran og) 1,50 m bak 

vogntoget.

• Aksellast, boggilast og totalvekt skal ikke overstige 

det som er tillatt etter § 5-4 og veglisten for vegen.

• Lengde og bredde uten gods skal ikke overstige det 

som er tillatt etter § 5-4.

• Motorvogn som skal transportere gods med bredde 

over 2,55 m skal ha egen bredde minst 2,30 m.
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Transport av 2 husmoduler
Kilde: Elin Norby - Vegdirektoratet

• Hva er en «husmodul»?

• Definisjon i § 5-2 bokstav d:

Husmodul: Ferdigbygde bygningsenheter eller -seksjoner, rom 

eller deler av rom uten innredning eller med slik innredning som 

er naturlig for dens funksjon.

• Tidligere rundskriv omtalte brakker, husmoduler, 

hytter, fritidshus og husvogner. Alle disse anses nå 

som «husmoduler». 

• Elementer. Grense mot «konstruksjoner»?

07.11.2015



Transport av 2 husmoduler
Kilde: Elin Norby - Vegdirektoratet
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Gods- og motorvogntype Lengde m Bredde m

To husmoduler på vogntog bestående av motorvogn N2 

eller N3 og slep- eller påhengsvogn O3 eller O4

22,00 m 3,25 m

22,00 m

3,25 m 3,25 m



Transport av 2 båter
Kilde: Elin Norby - Vegdirektoratet

• På veger med største tillatte vogntoglengde 19,50 meter 
som ikke er i veggruppe IKKE

• Tilhengeren må være O3 eller O4.

• Gods kan stikke ut inntil (1,50 m foran og) 1,50 m bak 
vogntoget.

• Aksellast, boggilast og totalvekt skal ikke overstige det 
som er tillatt etter § 5-4 og veglisten for vegen.

• Lengde og bredde uten gods skal ikke overstige det som 
er tillatt etter § 5-4.

• Motorvogn som skal transportere gods med bredde over 
2,55 m skal ha egen bredde minst 2,30 m.
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Gods- og motorvogntype Lengde m Bredde m

To båter på vogntog bestående av motorvogn N2 eller 

N3 og slep- eller påhengsvogn O3 eller O4

22,00 m 3,25 m



Transport av kjøretøy
Kilde: Elin Norby - Vegdirektoratet

• På veger med største tillatte vogntoglengde 19,50 meter som ikke er i 
veggruppe IKKE

• Tilhengeren må være O3 eller O4.

• Gods kan stikke ut 
– inntil 1,50 m foran og 1,50 m bak vogntoget på lastebil med slep- eller 

påhengsvogn.

– inntil 1,50 m bak vogntoget på semitrailervogntog.

• Aksellast, boggilast og totalvekt skal ikke overstige det som er tillatt 
etter § 5-4 og veglisten for vegen.

• Lengde uten gods skal ikke overstige det som er tillatt etter § 5-4.
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Gods- og motorvogntype Lengde m Bredde m

Kjøretøy på vogntog særlig innrettet for transport av kjøretøy, 

bestående av motorvogn N2 eller N3 og slep- eller påhengsvogn O3 

eller O4

22,00 2,55

Kjøretøy på vogntog særlig innrettet for transport av kjøretøy, 

bestående av motorvogn N2 eller N3 og semitrailer O3 eller O4

20,00 2,55



Generelt om § 5-7
• Transportene kan utføres uten dispensasjon

• Forutsetter 

– kjøring på veger som ikke er i veggruppe IKKE.

– at tillatte vekter i henhold til gjeldende vegliste overholdes, dersom disse overstiges skal 
transporten ha dispensasjon enten uten eller med tidsbegrensning.

• Regulerer

– Kjøring med motorredskap, mobilkran, betongpumpebil og liftbil.

– Tomkjøring med vogntog som uten gods overstiger de alminnelig tillatte dimensjoner. 

– Transport av udelbart gods.

• Ett kolli.

• Flere kolli.

• Samlasting av udelbart og delbart gods.

• Tillater dimensjoner inntil 

– 14,00 x 3,25 m for motorredskap og mobilkran etc.

– 22,00 (20,00) x 3,00 m uten gods for enkelte vogntog.

– 22,00/20,00 x 3,25 m for transport av udelbart gods.

Transport av udelbart gods uten dispensasjon
Kilde: Elin Norby - Vegdirektoratet
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«Udelbart gods»
Kilde: Elin Norby - Vegdirektoratet

• Definert i § 5-2 bokstav c.

• Som udelbart regnes gods som bare med urimelige kostnader eller fare for 

skade kan deles i mindre enheter.

• Som store kostnader regnes ikke økte transportkostnader.

• I tillegg må det enkelte kolliet ha slik lengde og/eller bredde at det ikke er 

mulig å transportere innenfor tillatte dimensjoner etter § 5-4.

– For at kolliet skal anses som å ha slik bredde, skal det ha bredde minst 2,56 m 

med kortsiden i fartsretningen.

– Flate kolli som kan skråstilles eller transporteres stående og dermed kommer 

innenfor bredde 2,55 m anses ikke som udelbart gods.

• Plater, container eller annen storbeholder regnes ikke som udelbart 

gods.

– Innredet container og container som skal utføre en arbeidsoppgave (for 

eksempel mobilt verksted) anses likevel som udelbart gods.

• Typiske eksempler på udelbart gods er transformatorer, 

betongelementer, stolper, stålbjelker, og arbeidsmaskiner.
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Vogntog som uten gods ikke overstiger alminnelig tillatt lengde og bredde
Kilde: Elin Norby - Vegdirektoratet

• Vogntog som uten gods kan reduseres ned til de alminnelig tillatte 

dimensjoner, og som kan brukes til transport av både udelbart og 

delbart gods.
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Med gods Uten gods

Kjøretøy- og vogntogtype Lengde m Bredde m Lengde m Bredde m

Motorvogn N2 og N3 med uttrekkbar semitrailer 

O3 og O4 beregnet på transport av langt, udelbart 

gods

20,00 2,55 17,50 2,55

Motorvogn N2 og N3 med uttrekkbar slep- eller 

påhengsvogn O3 og O4 beregnet på transport av 

langt, udelbart gods

20,00 2,55 19,50 2,55

Motorvogn (trekkbil) N2 og N3 med uttrekkbar 

eller vanlig semitrailer O3 og O4
20,00 3,25 17,50 2,55

Motorvogn N2 og N3 med vanlig slep- eller 

påhengsvogn O3 og O4
19,50 3,25 19,50 2,55

Motorvogn 12,00 3,25 12,00 2,55



Vogntog som uten gods ikke overstiger alminnelig tillatt lengde og bredde
Kilde: Elin Norby - Vegdirektoratet

• Motorvogn N2 og N3 med uttrekkbar semitrailer, slepvogn eller 

påhengsvogn O3 og O4 beregnet på transport av langt, udelbart 

gods.
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20,00 m



Vogntog som uten gods ikke overstiger alminnelig tillatt lengde og bredde
Kilde: Elin Norby - Vegdirektoratet

• Motorvogn N2 og N3 med uttrekkbar semitrailer, slepvogn eller 

påhengsvogn O3 og O4 beregnet på transport av langt, udelbart gods

• Ett udelbart kolli

• Flere udelbare kolli
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Med gods Uten gods

Kjøretøy- og vogntogtype Lengde m Bredde m Lengde m Bredde m

Motorvogn N2 og N3 med uttrekkbar semitrailer 

O3 og O4 beregnet på transport av langt, udelbart 

gods

20,00 2,55 17,50 2,55

Motorvogn N2 og N3 med uttrekkbar slep- eller 

påhengsvogn O3 og O4 beregnet på transport av 

langt, udelbart gods

20,00 2,55 19,50 2,55

20,00 m

2
,55

 m

2
,55

 m

20,00 m

2
,55

 m

2
,55

 m



Vogntog som uten gods ikke overstiger alminnelig tillatt lengde og bredde
Kilde: Elin Norby - Vegdirektoratet

• Motorvogn N2 og N3 med uttrekkbar eller vanlig 

semitrailer O3 og O4.
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Med gods Uten gods

Kjøretøy- og vogntogtype Lengde m Bredde m Lengde m Bredde m

Motorvogn (trekkbil) N2 og N3 med uttrekkbar 

eller vanlig semitrailer O3 og O4
20,00 3,25 17,50 2,55

20,00 m

2,55
 m

3,25
 m

20,00 m

2,55
 m

2,55
 m

Ett udelbart kolli

Flere lange, udelbare kolli med 

total bredde 2,55 m



Vogntog som uten gods ikke overstiger alminnelig tillatt lengde og bredde
Kilde: Elin Norby - Vegdirektoratet

• Motorvogn N2 og N3 med uttrekkbar eller vanlig semitrailer 

O3 og O4 
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20,00 m

3
,2

5
 m

2
,5

5
 m

Max 12,00 m

20,00 m

3
,2

5
 m

2
,5

5
 m

Kan være over 12,00 m

Flere brede, udelbare kolli 

med bakerste punkt på 

godset max 12,00 m fra 

king-pin.

Merk – dersom bare ett 

bredt kolli kan dette 

plasseres lenger bak.



Vogntog som uten gods ikke overstiger alminnelig tillatt lengde og bredde
Kilde: Elin Norby - Vegdirektoratet

• Motorvogn N2 og N3 med uttrekkbar eller vanlig 

semitrailer O3 og O4

07.11.2015

Delbart gods kan 

transporteres sammen med 

udelbart gods, dersom de 

delbare kolliene holdes 

innenfor 12,00 m bak king-pin 

og bredde 2,55 meter.

Det udelbare godset kan 

være enten bredt eller langt.

20,00 m

Max 12,00 m

20,00 m

2,55
 m

2,55
 m

Max 12,00 m



Vogntog som uten gods ikke overstiger alminnelig tillatt lengde og bredde
Kilde: Elin Norby - Vegdirektoratet

• Motorvogn N2 og N3 med vanlig slep- eller påhengsvogn O3 og O4
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Med gods Uten gods

Kjøretøy- og vogntogtype Lengde m Bredde m Lengde m Bredde m

Motorvogn N2 og N3 med vanlig slep- eller 

påhengsvogn O3 og O4
19,50 3,25 19,50 2,55

19,50 m

Bredde max 3,25 m

Max 12,00 mMax 12,00 m

19,50 m

Bredde max 3,25 m

Max 12,00 mMax 12,00 m

Bredde max 3,25 m

Vær obs på at ingen av 

kjøretøyene i vogntoget, 

inkludert last, kan være lengre 

enn 12,00 m – gods som gir 

større lengde må på 

semitrailer.



Vogntog som uten gods ikke overstiger alminnelig tillatt lengde og bredde
Kilde: Elin Norby - Vegdirektoratet

• Motorvogn N2 og N3 med vanlig slep- eller påhengsvogn O3 og O4

• I tillegg gjelder de alminnelige bestemmelsene om lastlengde for 

lastebil med slep- eller påhengsvogn:

07.11.2015

19,50 m

Bredde max 3,25 mBredde max 3,25 m

+ = 15,65

Max 17,15 m



Vogntog som uten gods ikke overstiger alminnelig tillatt lengde og bredde
Kilde: Elin Norby - Vegdirektoratet

• Motorvogn N2 og N3 med vanlig slep- eller påhengsvogn O3 og O4

07.11.2015

19,50 m

Bredde max 3,25 mBredde max 3,25 m

+ = 15,65

Max 17,15 m

Bredde 
max 2,55

Bredde max 
2,55

Bredde max 
2,55

Bredde max 
2,55

19,50 m

Bredde max 3,25 m

Bredde max 3,25 m

+ = 15,65

Max 17,15 m

Bredde max 2,55

Bredde max 
2,55 m

Bredde 
max 
2,55

Delbart gods kan 

transporteres innenfor 

bredde 2,55 m og 

alminnelig tillatte 

lastlengder. 

Kjøretøylengde inkl. 

gods skal heller ikke 

her overstige 12,00 m.



Vogntog som uten gods ikke overstiger alminnelig tillatt lengde og bredde
Kilde: Elin Norby - Vegdirektoratet

• Motorvogn N2 og N3
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Med gods Uten gods

Kjøretøy- og vogntogtype Lengde m Bredde m Lengde m Bredde m

Motorvogn N2 og N3 12,00 3,25 12,00 2,55

Bredde max 3,25 m

12,00 m

Bredde max 3,25 m

Bredde max 
2,55

Bredde max 
2,55

12,00 m

Bredde max 3,25 m

12,00 m

Bredde max 3,25 m

Vær obs på at gods som gir større 

kjøretøylengde enn 12,00 m skal på semitrailer. 

Dette gjelder også dersom lengden blir over 

12,00 m fordi lastebilen har kran.



Vogntog særlig innrettet for transport av udelbart gods
Kilde: Elin Norby - Vegdirektoratet

• Hvilke vogntog er omfattet?

– Tidligere sa forskriften «trekkbil med plattformtilhenger» og 

«trekkbil med svanehalssemitrailer».

– Med ny forskrift fra september 2014 ble teksten endret til 

«vogntog særlig innrettet for transport av udelbart gods».

– Alle vogntog som etter gammelt regelverk kunne ha større 

dimensjoner enn alminnelig tillatt uten gods er omfattet av 

den nye formuleringen.
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Vogntog særlig innrettet for transport av udelbart gods
Kilde: Elin Norby - Vegdirektoratet

• Tillatte dimensjoner med og uten gods
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Vogntogtype Med gods Uten gods

Lengde 

m

Bredde m 

(for 

tilhenger)

Lengde 

m

Bredde m 

(for 

tilhenger)

Motorvogn N2 og N3 med tilhenger O3 og O4 spesielt 

innrettet for transport av tungt, udelbart gods (f.eks. 

transformator) som har 5 eller flere aksler med lik 

avstand mellom akslene

22,001 3,25 22,001 3,00

Motorvogn N2 og N3 med semitrailer O3 og O4 

spesielt innrettet for transport av tungt, udelbart gods 

med styrbar aksel på semitraileren

22,001 3,25 22,001 3,00

Motorvogn N2 og N3 med semitrailer O3 og O4 

spesielt innrettet for transport av tungt, udelbart gods 

uten styrbar aksel på semitraileren

20,00 3,25 17,50 3,00

1) Frem til 1. september 2024 er tillatt lengde for vogntog hvor tilhengeren er registrert før 1. juni 2015 20,00 meter dersom 

vogntoget ikke kan kjøres 120° mellom to konsentriske sirkler med radius 14,50 og 6,50 meter.



Vogntog særlig innrettet for transport av udelbart gods
Kilde: Elin Norby - Vegdirektoratet

• Merk likevel: Tillatt lengde 
for vogntog hvor tilhengeren 
er registrert før 1. juni 2015 
er 20,00 meter dersom det 
ikke kan oppfylle følgende 
sporingskrav: Kan kjøres 
120° mellom to sirkler med 
radius 14,50 og 6,50 meter. 
Hvis ikke må transporten ha 
dispensasjon selv om den 
ikke er over 22 m lang.

• Hvis tilhengeren er registrert 
etter denne datoen, er tillatt 
lengde fortsatt 22,00 meter
selv om sporingskravet ikke 
er oppfylt, men da må 
transporten ha ledsagelse. 
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Vogntog særlig innrettet for transport av udelbart gods
Kilde: Elin Norby - Vegdirektoratet

• Tillatte dimensjoner 

med gods: Ett udelbart 

kolli:

• Kolliet kan gi lengde 

inntil 22,00 m, bredde 

inntil 3,25 m eller begge 

deler.
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22,00 m

3,25
 m

3
,00

 m

(uten styrbar aksel 20,00 m)

22,00 m

3,00
 m

(uten styrbar aksel 20,00 m)

3,25
 m

22,00 m

3,00
 m

(uten styrbar aksel 20,00 m)

Inntil 2,55 m bredde



Vogntog særlig innrettet for transport av udelbart gods
Kilde: Elin Norby - Vegdirektoratet

• Flere udelbare 

kolli

– Flere lange, 

udelbare kolli 

innenfor bredde 

2,55 m.

– Flere brede, 

udelbare kolli 

med bakerste 

punkt på godset 

max 12,00 m fra 

king-pin.
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22,00 m

3,25
 m

3,00
 m

12,00 m

(uten styrbar aksel 20,00 m)

22,00 m

3,00
 m

(uten styrbar aksel 20,00 m)

2,55
 m



Vogntog særlig innrettet for transport av udelbart gods
Kilde: Elin Norby - Vegdirektoratet

• Delbart gods er i 

utgangspunktet ikke 

tillatt på disse 

vogntogene, MEN:

– Én liten lasteenhet 

som ikke kan deles 

(typisk ledsagerbil eller 

liten arbeidsmaskin) 

kan likevel 

transporteres.

– Demontering av deler 

fra et stort kolli for å 

redusere høyde eller 

bredde kan 

transporteres sammen 

med hovedkolliet.
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Mindre kollier og demonterte deler

22,00 m

3,00
 m

(uten styrbar aksel 20,00 m)

2,55
 m

22,00 m

3,00
 m

(uten styrbar aksel 20,00 m)

3,25
 m

Kan være over 12 m



Øvrige regler
Kilde: Elin Norby - Vegdirektoratet

• Flere kolli, både udelbare og delbare, kan plasseres i 

høyden dersom det er forsvarlig.

• Lastebil eller trekkvogn som skal trekke last over 

2,55 m skal ha egen bredde minst 2,30 m.
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Husk § 5-11: Ytterligere krav ved kjøring i 

henhold til §§ 5-6 til 5-10 
1. Når lengden er mer enn 2,00 meter over det som er tillatt etter § 5-4 

eller veglister i henhold til § 5-3 nr. 2 bokstav a eller bredden over 2,60 

meter, gjelder følgende krav: 

a) Kjøringen må ikke foregå fredag mellom kl. 1500-2400, eller fra kl. 0600 

lørdag eller hverdag før helligdag eller offentlig høytidsdag til kl. 24.00 

søndag, helligdag eller offentlig helligdag. Kjøring kan likevel foretas 

frem til kl. 1500 dagen før 1. mai, 17. mai og Kristi Himmelfartsdag. 

Politiet kan i særlige tilfelle gjøre unntak fra disse bestemmelsene. 

Unntakene må være skriftlige. 

b) Kjøringen må ikke foregå på sted med stor rushtrafikk mellom kl. 0700-

0900 eller mellom kl. 1500-1800.

c) Kjøringen skal fortrinnsvis foregå i dagslys. I særlige tilfelle kan politiet 

påby kjøring i annet tidsrom. Påbudene må væreskriftlige. 

d) Motorvogn eller vogntog skal være utstyrt med minst en varsellykt som 

angir blinkende gult lys til alle sider når bredden er over 2,60 meter. 



2. Det kreves ledsagelse dersom kjøringen skjer med 

a) lengde mer enn 6,00 mer enn tillatt etter § 5-4 eller veglister gitt i 

medhold av § 5-3 nr. 2 bokstav a og i veglister for fylkes- og 

kommunale veger, og alltid når lengden er over 23,50 meter 

b) større bredde enn 3,00 meter, eller 

c) lengde over 20,00 meter og følgende sporingskrav ikke er 

oppfylt: transporten skal kunne kjøres 120˚ mellom to 

konsentriske sirkler med radius 14,50 og 6,50 meter. 

3. Ved kjøring med mobilkran, betongpumpebil og liftbil kreves 

ledsagelse dersom 

a) bredden er over 3,00 meter 

b) bredden er over 2,75 meter og lengden er over 16,00 meter 

c) lengden er over 18,00 meter uavhengig av bredde 



4. Når det etter denne paragraf nr. 2 eller 3 kreves ledsagelse, 

gjelder følgende: 

a) Antall ledsagerkjøretøy fastsettes ved utstedelse av dispensasjon. 

Dersom kjøringen skjer uten dispensasjon skal transporten følges av ett 

ledsagerkjøretøy. 

b) Transportøren må skaffe til veie ledsagerkjøretøy. Ledsagerkjøretøyet 

skal være bil med tillatt totalvekt ikke over 4 500 kg. 

c) Transportøren plikter å holde sambandsutstyr egnet for formålet for alle 

kjøretøy som deltar i transporten. 

d) Ledsagerkjøretøy skal være utstyrt med førstehjelpsutstyr, 

brannslokker, lykt, stoppspak og vernevest egnet for formålet.

e) Vogntog og ledsagerkjøretøy skal være utstyrt med minst en varsellykt 

som gir blinkende gult lys til alle sider.

f) Ledsagerkjøretøy tillates ikke brukt med tilhenger tilkoplet. 

g) Transportøren plikter å sørge for at alle berørte politidistrikter er 

informert om transporten. 

h) Politiet skal vurdere om det på grunn av transportens størrelse, 

trafikkforholdene eller andre forhold på vegruten skal overvåke eller 

lede transporten. 


