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Revisjon av direktiv 96/53 om største tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy og 

vogntog i innenlands og internasjonal transport 

 

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har mottatt ovennevnte høringsbrev. Vi påpeker at en så 

viktig sak bør sendes ut med normal høringsfrist på 3 måneder.  

 

NLF er kritiske til at det innledningsvis i høringens avsnitt 6.2 om energi og CO2 effektivitet 

nærmest konkluderes med at veiprising og kabotasje bidrar til redusert forbruk og utslipp med 

henvisnig til EUs Hvitebok. Vi kan ikke se at veiprising eller kabotasje har noe med direktiv 

96/53 å gjøre.  

 

Vi har på grunn av den korte høringsfristen ikke fått anledning til å gå i dybden på de ulike 

punktene i høringen. Hvis Vegdirektoratet likevel velger å gå videre uten å sende denne ut på 

fornyet (les lengre) høring, har vi følgende kommentarer som vi mener det er viktig at blir 

vektlagt i høringssvaret: 

 

 Vi mener EUs totallengdebegrensninger (18,75m og 16,5m) hindrer utviklingen av 

både deformasjonssoner og aerodynamiske løsninger 

 Aerodynamiske løsninger er en effektiv måte å redusere forbruk på veier som tillater 

høye gjennomsnittshastigheter. I Norge vil aerodynamiske løsninger ha liten effekt 

fordi veinettet ikke tillater tilstrekkelig høy gjennomsnittshastighet. Uansett må slike 

løsninger tillates i tillegg til dagens lengder 

 Aerodynamiske løsninger må være kostnadseffektive i bruk, dvs det må ikke være 

tidkrevende å bruke eller være i veien ved lasting/lossing av kjøretøyet 

 NLF mener det av fremkommelighetsmessige grunner bør legges begrensninger på 

bruk av 2 akslede trekkvogner generelt og spesielt i modulvogntog for kjøring i Norge  

 Det bør utvikles et regelverk som har hovedfokus på modulær oppbygning av vogntog 

ved hjelp av lastelengder (moduler) som allerede eksisterer i direktivet (i prinsippet 

˂25`eller 7,82m og ˂45` eller 13,71m(13,61m)) 

 For å sikre like konkurransevilkår bør det fokuseres på måling av lastelengder allerede 

fastsatt i direktivet og for å unngå begrensninger på dimensjoner knyttet til 

lastebilhytten, bør man ikke begrense totallengden slik det gjøres i dag 

 Elektriske kjøretøy bør kunne tillates å være tyngre for å kompensere for eventuelt 

høyere egenvekt som følge av batterier 
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 NLF ønsker generelt økt kontroll på grensene, men også utekontroll langs vei 

 De viktigste bruddene (det spørres etter 5) på reglene for vekter og dimensjoner er: 

Overlast (skjevlasting som følge av at containere er lastet opp av andre og plomberte), 

overheng bak på kjøretøy samt høyde på kjøretøy 

 rapporter om energiøkonomi/CO2 effektivitet på tyngre og/eller lengre kjøretøy 

http://www.modularsystem.eu/download/facts_and_figures/3839492_rapport_shift_lz

v_eng.PDF  
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