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Søknad om dispensasjon for 4 akslede brøytebiler - Vegdirektoratets vedtak 

  

Vi viser til søknad i e-post datert 30. oktober 2020 fra Entreprenørforeningen-Bygg og 

Anlegg (EBA) hvor det søkes om generell dispensasjon fra lengdebegrensning for 4-akslede 

brøytebiler. Vi viser også til tidligere korrespondanse samt møte i sakens anledning. 

 

Sakens bakgrunn 

I søknaden opplyses at drift og vedlikehold av riks- og fylkesveiene i Norge blir utført av 

entreprenører som har kontrakt med enten Statens vegvesen eller fylkeskommunene. 

Vinterdriften av riks- og fylkesveiene består av brøyting, salting, strøing og snørydding og 

utgjør en stor del av arbeidet og kostnadene ved drift av vegnettet i Norge. 

 

Noen biler som brukes til brøyting i dag er helt på grensen til hva som er tillatt etter 

regelverket om vekter og dimensjoner. Både entreprenør og bestiller ønsker å benytte det 

utstyret som er best egnet til oppgavene, men som med gitte konfigurasjoner er utenfor den 

forskriftsfestede lengdebegrensningen på 12 meter for disse kjøretøyene. 

 

EBA ønsker å benytte 4-akslede brøytebiler til vinterdrift. EBA viser til at det i kontraktene 

med Statens vegvesen og fylkeskommuner er inntatt krav om at det skal benyttet 4-akslede 

brøytebiler med brøyteplogfeste. Kontrakter kan også inneholde krav om at biler skal ha 

fastsandstrøer med underliggende skjær. Det er kun 4-akslede biler som har plass til 

montering av midtmontert/underliggende skjær. Enkelte kontrakter har også krav om at 

salting skal skje samtidig med brøyting ved snøvær. 

 

EBA viser til at det er forskriftsfestede unntak for betongpumpebil, mobilkraner og liftbiler 

som kan ha en lengde opp til 14 meter. Felles for disse kjøretøyene innbefattet de omsøkte 
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brøytebilene, er at ingen av dem er bygget for å transportere gods på offentlig vei. Sjåfør er 

ikke påkrevet å inneha yrkessjåførbevis (YSK) for å kjøre disse kjøretøyene. 

 

EBA viser til at bruk av 4-akslede brøytebiler vil ha sikkerhetsmessig fordel ved at det med 

fordeling av vekt på flere aksler vil være enklere å holde seg innenfor vektbegrensningen på 

framaksel når det er samtidig strøing. 4 aksler gir bedre lastekapasitet og reduserer 

muligheten for utilsiktet overlast. Det vil også være behov for færre brøytebiler på vegen for 

å gjøre samme jobb. EBA påpeker også miljømessige og økonomiske fordeler ved bruk av 4-

akslede brøytebiler. 

 

EBA søker om tidsubegrenset generell dispensasjon til å benytte 4-akslede brøytebiler med 

saltspreder og påmontert plog etter bruksforskriften § 6-2 annet ledd slik at 

lengdebegrensningen er 14 meter. 

 

Rettslig grunnlag 

Reglene om tillatte vekter og dimensjoner på norske veger står i forskrift om bruk av 

kjøretøy 25. januar 1990 nr. 92 (bruksforskriften). 

 

De alminnelige bestemmelsene om tillatte vekter, lengde og bredde er gitt i forskriftens § 5-

4. Ifølge § 5-4 nr. 4 er største tillatte lengde på offentlig veg for enkeltkjøretøy 12,00 meter. 

§ 5-4 nr. 4 bokstav b stiller dessuten krav til kjøretøyets sporingsegenskaper, beskrevet 

som at kjøretøyet skal kunne kjøres en runde mellom to konsentriske sirkler med radius 

12,50 og 5,20 meter. 

 

De største tillatte lengder og vekter for kjøretøy og vogntog på den enkelte vegstrekning er 

gitt i de til enhver tid gjeldende veglistene. Hvilken klassifisering vegene skal ha i de 

forskjellige veglistene, bestemmes av vegeier, det vil si Statens vegvesen for riksveger, 

fylkeskommunen for fylkesveger og kommunen for kommunale veger. I bruksforskriften § 

5-7 gis det bestemmelser som, avhengig av vegens veggruppe i vegliste for 

spesialtransport, tillater maksimal lengede for betongpumpebiler, mobilkraner og liftbil på 

14 meter. 

 

Bruksforskriften har en unntaksbestemmelse i § 6-2. Etter bestemmelsen 2. ledd kan 

Vegdirektoratet gjøre generelle unntak fra bestemmelsene i kapittel 5 dersom det foreligger 

særlig tungtveiende grunner. Bestemmelsen får anvendelse på generelle unntak. I vår sak er 

det søkt om generelt unntak for 4 akslede brøytebiler fra lengdebegrensningen i forskriften 

§ 5-4 nr. 4. Vegdirektoratet anser på dette grunnlag at søknaden skal behandles etter 

bruksforskriften § 6-2 annet ledd. 

 

Vegdirektoratets vurdering 

Bruksforskriften § 6-2 annet ledd er en unntaksbestemmelse og utgjør en sikkerhetsventil 

for hele bruksforskriften kapittel 5. Ettersom unntaksbestemmelsen gjelder for hele kapittel 

5, er det noe variasjon hvor høyt terskelen legges. Det er i utgangspunktet en svært 

restriktiv praksis for å innvilge unntak fra bestemmelsene om vekter og dimensjoner. 

Årsaken til den strenge praksisen er for å unngå en uthuling av regelverket. Unntak kan 
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derfor bare gjelde i særlige tilfeller der samfunnets interesser tilsier innvilgelse. Det 

avgjørende spørsmålet i saken som Vegdirektoratet har tatt stilling til, er om det foreligger 

«særlige tungtveiende grunner» til å tillate unntak fra lengdebegrensningen for 4-akslede 

brøytebiler fra lengdebegrensningen i bruksforskriften § 5-4 nr. 4.   

 

EBA viser til at det i vinterdriftskontrakter av riksveier og fylkesveier med henholdsvis 

Statens vegvesen og fylkeskommuner er inntatt krav om at 4-akslede brøytebiler med 

brøyteplogfeste skal være i førstelinjeutstyret som skal disponeres og betjenes av 

hovedentreprenøren. Som en del av utstyret i førstelinjen skal det i enkelte kontrakter også 

være bil med fastsandspreder. Det er videre krav om at biler med fastsandspreder skal ha 

midtmontert skjær. Midtmontert skjær kan bare monteres på 4-akslede biler da lengden på 

disse bilene gir tilstrekkelig plass til at dette er mulig. Det er også i enkelte kontrakter et 

krav om at salting skal skje samtidig med brøyting. Slike samtidige tiltak skal etter 

kontraktene skje ved snøvær. Saksbehandler har vært i kontakt Arne Aakre hos EBA per 

telefon som opplyste at dette er særlig aktuelt på motorveger hvor det skal være helt fritt for 

snø og is. På disse vegene er tiden av betydning ved at det må saltes umiddelbart etter 

brøyting for å forhindre tilfrysing. EBA opplyser at det i noen av disse kontraktene er krav 

om «samtidige tiltak» som innebærer at brøyting og salting skal skje med samme bil. 

 

Vegdirektoratet ser at det i kontraktene er lagt opp til bruk av 4-akslede biler for å få en 

mest mulig effektiv vinterdrift av veiene med det utstyret som er best egnet for å løse de 

ulike vinterværtypene. Problemet gjør seg gjeldende ved at brøytebilene med påmontert plog 

og spreder faller utenfor lengdebegrensningen på 12 meter. Etter tegninger vedlagt 

søknaden vil 4-akslet brøytebil med påmontert plog og spreder være 13,30 meter. Til 

sammenlikning vil 3-akslet brøytebil være 12,30 meter påmontert plog og spreder. 

Vegdirektoratet ser at også 3-akslede biler faller utenfor lengdebegrensningen med 

påmontert utsyr for samtidig brøyting og strøing. Vegdirektoratet ser videre at 3-akslede 

brøytebiler med påmontert plog og spreder har lite marginer å gå på for å komme innenfor 

maksimalt tillate totalvekt på framaksel ved samtidig salting og strøing. EBA opplyser som 

eksempel i noen tilfeller at det vil være utslagsgivende hvis plogen er hevet eller nedfelt om 

man er innenfor eller utenfor vektbegrensningen. 4-akslede biler har vekten fordel på flere 

aksler slik at man unngår slike problemer og dermed reduserer risiko for overlast. Det er 

opplyst at bilene oppfyller bruksforskriftens krav til sporing. 

 

Vegdirektoratet finner ikke å utelukkende legge vekt på at bruk av 4-akslede brøytebiler vil 

medføre en kostnadsbesparelse og redusere utslipp. Bedriftsøkonomiske hensyn er allerede 

hensyntatt i en totalvurdering som har resultert i det forskriftsfestede regelverket om vekter 

og dimensjoner. Vegdirektoratet ser det imidlertid slik at effektiv vinterdrift samsvarer med 

ivaretakelse av hensynet til fremkommelighet og ivaretakelse av infrastruktur. At man får 

problemer med å holde seg innenfor lengdebegrensingene og til dels vektbegrensningene 

selv med 3-akslede biler som er det vanligste utstyret som benyttes til vinterdrift, er etter 

Vegdirektoratets syn et vektig argument for å innvilge dispensasjon i saken. Det legges 

videre vekt på at det i driftskontraktene er satt krav til bruk av 4-akslede kjøretøy og krav til 

samtidig brøyting og salting.  Det er også sett hen til at bilene som er oppsatt med plog og 
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spreder ikke kan benyttes for transport av gods. Vegdirektoratet anser at det er i samfunnets 

interesse at det best egnete utstyret kan benyttes til vinterdrift av vegene.  

 

Konklusjon 

Vegdirektoratet har etter en helhetsvurdering på bakgrunn av ovennevnte konkludert med at 

det foreligger «særlig tungtveiende grunner» til å innvilge dispensasjon i denne saken. 

 

Det gis, som omsøkt, dispensasjon etter § 6-2 annet ledd et generelt unntak fra 

lengdebegrensningen i forskriften § 5-4 nr. 4 for brøytebiler med 4 aksler med påmontert 

plog og spreder. Dispensasjonen gjelder lengde opptil 14,00 meter. Dispensasjonen gjelder 

uten tidsbegrensning. Aksellast, last fra akselkombinasjon og totalvekt skal ikke overskride 

det som er tillatt etter § 5-4 og veglister gitt i henhold til § 5-3 nr. 2 bokstav a og gjeldende 

veglister. 
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