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Spørsmål om regelverk for traktor og landbruksmaskiner på veg

Norges Bondelag får mange henvendelser som gjelder tolking og praktisering av
regelverket for kjøring med traktor og landbruksmaskiner langs veg, fra egne medlemmer
men også fra andre slik som landbruksskoler, importører av landbruksmaskiner, media.
I dett e notatet peker vi på noen av de problemstillinger og saker vi ser på som mest viktig å
avklare. Flere av sakene er tatt opp med samferdselsmyndighetene tidligere, men vi ser det
som tjenlig å beskrive dem her i ei egen og samla framstilling .

Vi ønsker å arbeide sammen med vegmyndighetene for å finne gode og effektive løsninger
på de problemene som omtales i notatet, der hensynet til næringsvirksomheten i landbruket
blir ivaretatt samtidig som en ikke går på akkord med trafikksikkerheten. Vi ber i denne
s ammenheng om et møte med politisk ledelse i Samferdselsdepartementet for å drøfte dette
nærmere . Vi imøteser deres tilbakemelding på denne forespørselen. Stiftelsen Matmerk
som administrerer ordninga med Kvalitetssystem i landbruket (KSL) vil også bli invi tert
med på møtet av oss.

Bredderegler
I dag er generelt maksimum tillatte bredde for maskiner på offentlig veg 2,55 meter. Ved
forflytting av landbruksmaskin over kortere strekninger, som ledd i vanlig bruk, er det uten
dispensasjon tillatt med bredde op ptil 3,50 meter. Etter dispensasjon er det tillatt med
bredde opptil 4.10 meter. (Forskrift om bruk av kjøretøy. FOR - 1990 - 01 - 25 - 92)

«Kortere strekning»
Vi er kjent med at samferdselsminister Ketil Solvik - Olsen på direkte spørsmål i Stortinget
har bekrefta at med «kortere strekning» menes avstander opptil 34 km (Svar til
representanten Geir Pollestad 18. februar 2014).

Vi har eksempler på at traktorer er blitt nekta å kjøre videre sjøl om kjøreavstanden var
kortere enn 34 km. Det er viktig at denne forstå elsen er kjent og blir praktisert av
kortrollmyndighetene ute på vegen.
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 «Vanlig bruk» 
Det er også ulik praktisering av definisjonen «vanlig bruk». Vi får bl.a. tilbakemelding på 
at ved kontroll er traktor nekta å kjøre fra forhandler og heim til garden. Vi ber om at dette 
blir praktisert slik at det ikke hindrer kjøring som til/fra kontroll/reparasjon, eller i 
forbindelse med kjøp/salg av maskinen. 
 
Redskapsbredde vs totalbredde 
Det punktet innenfor breddereglene, som pr i dag ser ut til å skape mest konflikt er 
handteringa av traktor påmontert brei- eller tvillinghjul. I brev fra 
Samferdselsdepartementet til Vegdirektoratet datert 14. april 2009 er dette omtalt, og det 
blir gitt en dispensasjon som beskrives slik: 

«(….) har departementet vedteke å tillate køyring på offentlig veg med traktor 
påmontert tvillinghjul eller breihjul, dersom traktoren samstundes er påmontert 
landbruksreiskap som er minst like breitt som traktoren med tvillinghjul/breihjul. 
Unntaket gjeld inntil gjeldande regelverk er justert, og omfattar ikkje køyring med 
kun traktor (breiare enn 2,55 m) på offentleg veg.»  

 
Utfordringa i denne dispensasjonen er at det i praksis er umulig å være innenfor 
regelverket. Dette skyldes kravet om at redskapet må være minst like bredt. Man kjører 
med breihjul/tvillinghjul av agronomiske årsaker, men så fort en kopler av redskapen, for 
eksempel for å kjøre heim med en henger eller hente andre redskaper, har en ikke lenger 
dispensasjon. Vi mener imidlertid at det er totalbredden som må være avgjørende og ikke 
bredden på redskapen. 
 
Midlertidig 
Vi er også kjent med at kontrollører har hevda at den nevnte dispensasjonen nå må ha gått 
ut, siden den er knytt opp til ei varsla justering av regelverket. I august 2009 kom en 
rapport fra ei arbeidsgruppe nedsatt av samferdselsdepartementet, om kjøring med breie 
landbruksmaskiner på offentlig veg. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---
kjoring-med-brede-landbruksmask/id577225/  
Vi oppfatter at det er den videre behandlinga av forslaga fra denne arbeidsgruppa det var 
tenkt på, da departementet henviser til at «Unntaket gjeld inntil gjeldande regelverk er 
justert,….» 
 
Forslag fra 2009 
Arbeidsgruppa hadde enkelte dissenser som er beskrevet i rapporten. Trolig er den 
uenigheten grunnen til at det videre regelverksarbeidet stoppa opp. Norges Bondelag var 
en del av mindretallet i gruppa som kom med enkelte egne løsningsforslag, for 
kjøreavstand, hastighetsbegrensninger krav til følgebil og merking. Vi vil hevde at 
erfaringene i tida etterpå har styrka argumentasjonen for at disse dissensene bør tas hensyn 
når regler og praksis nå bør utformes endelig. 
Vi ønsker at en tar opp igjen arbeidet med å implementere forslag fra arbeidsgruppa av 
2009 i aktuelle regler og forskrifter. I forkant av dette bør rapporten oppdateres og Norges 
Bondelag bidrar gjerne til dette. 
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---kjoring-med-brede-landbruksmask/id577225/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---kjoring-med-brede-landbruksmask/id577225/
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Førerrett for utenlandsk sesongarbeidskraft 
For å kunne kjøre traktor på offentlig veg i Norge må utenlandske arbeidere ha norsk 
førerkort. Om de har fast opphold i Norge er det nok å søke om å få den rette nasjonale 
koden, forutsatt at en har et internasjonalt anerkjent førerkort fra før som faller inn under 
bestemmelsene for konvertering.  
 
Grensa for fast opphold er definert til en varighet på minimum 185 dager – et halvt år. 
Dette kravet om fast opphold gjør at sesongarbeidere faller mellom alle stoler når det 
gjelder å oppnå førerrett. De kan ikke søke om å få påført kode på førerkortet, og samtidig 
får de heller ikke avlegge førerprøve på ordinært vis, da det samme kravet om fast opphold 
også gjelder i det tilfellet.  
 
For bønder som bruker sesongarbeidere eller utvekslingsstudenter i gardsdrifta kan dette 
by på problemer. Det er praktisk vanskelig å avgrense traktorbruken deres til kun å skje på 
jordbruksareal. Eksempelvis flytting av høstingskasser og redskap mellom ulike skifter 
(jordstykker), forflytting fra tun til åker, hage, lager/sorteringsanlegg mv.  
Vi ønsker at det etableres praksis/rutiner som gjør det mulig å oppnå førerrett for traktor, 
også for utenlandsk sesongarbeidskraft. 
 

Kjøring med frontredskap 
Bruk av frontredskap på traktor er både naturlig og nødvendig, men kan føre til farlige 
situasjoner i trafikken. Vi erfarer at synet på hva som blir godtatt og ikke av typer 
frontredskap, last og posisjonen til utstyret varierer mellom kontrolløren og mellom de 
ulike distrikta og mellom deler av landet. Det skjer dessuten ei teknisk utvikling på 
redskapsfronten hele tida, og det er derfor viktig å være oppdatert på det som er 
tilgjengelig av gode og gjerne rimelige tekniske løsninger for slikt utstyr. 
Vi ønsker at vegmyndighetene er med og stiller seg bak godt funderte anbefalinger på dette 
feltet. 
 

Kjettingkravet 
Fra 1. november til første mandag etter påske må alle traktorer med tillatt totalvekt over 
3500 kg. ha med seg tre kjettinger, pluss eventuelt to til tilhengeren, uansett hvor kort de 
kjører på offentlig veg. 
 
Dette er et krav som i utgangspunktet er tilpassa kjøretøy med en langt større aksjonsradius 
enn traktor. Det er nesten uråd å etterkomme kravet reint praktisk for traktor, finne plass til 
kjettingen på kjøretøyet mv. Vi ser dessuten at kravet blir handheva sporadisk og svært 
tilfeldig, uten særlig grad av risikovurdering i forkant. 
Landbruksmaskiner skal være skodd etter forholda. Det fører med seg at traktoren etter 
behov skal bruke kjettinger. Ut over det mener vi det ikke er hensiktsmessig at den er 
omfatta av kjettingkravet, og derfor bør være unntatt fra dette 
 

Tilpassa passeringspunkt, avkjøringer 
Utbygginga og opprustinga av vegnettet fører til at det er behov for stadig flere 
avkjøringer, passeringspunkt, krysningspunkt og lignende for maskiner til bruk i 
næringsvirksomhet. For landbruket som ei arealbasert næring, spredd over hele landet, er 
tilgangen og utforminga av disse viktige for å holde oppe effektiviteten i virksomheten. 
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Det er nødvendig at disse punkta er tilpassa den maskinparken den skal betjene. Vi får flere 
tilbakemeldinger om at dette ikke alltid tilfelle, at marginene for bredde og vekt ikke er 
tilstede, eller at maskinen må delvis demonteres for å kunne krysse. 
Vi ber om at standardene for krysningspunkt og ag avkjøringer blir oppdatert slik at de er 
tilpassa maskinparken som er i landbruket nå. 
 

Forbud mot traktor 
En del av samme problematikken som nevnt i punktet ovenfor, er bruken av forbud mot 
traktor på veger som leder trafikk vekk fra tettsteder, bykjerner etc. Mange av disse og 
andre veger får skiltet «Forbud mot traktor». Konsekvensen av slikt forbud er at 
landbruksmaskiner blir tvunget til å kjøre vegene gjennom tettsteder, bysentrum eller i 
boligområde, i stedet for å holde seg på en veg fri for mjuke trafikanter. 
Vi ber om at vegmyndighetene vurdere å åpne for mer tillatt ferdsel på hovedveger for 
traktor og landbruksmaskiner, der alternativet er transport gjennom områder med stor 
andel gående, syklende eller i boligfelt. 
 

Utvida traktorførerkort 
Ei positiv avklaring som har kommet på plass gjennom dialog med vegmyndighetene er 
åpninga for å utvide traktorførerkortet til også å gjelde for traktorer med hastighet 41 – 50 
km/t etter en bestemt prosedyre, den såkalte «50-lappen» (Nasjonal førerkortkode 141 og 
148): http://www.vegvesen.no/forerkort/har-
forerkort/Hva+har+du+lov+a+kjore/Traktor+%28klasse+T%29  
Måten denne saken er blitt løst på mener vi er et eksempel til etterfølgelse. Modellen 
ivaretar sikkerheten ved og rundt bruken av kjøretøyet, samtidig som den er praktisk, 
handterbar og heller ikke for kostnadskrevende for dem det gjelder. 
 

Tidligere brev 
Som nevnt innledningsvis er flere av sakene tatt opp skriftlig og i møte med 
Samferdselsdepartementet og/eller Vegdirektoratet fra før. Blant anna i brev datert 8. 
februar 2013, skrevet felles fra Norges Bondelag, Traktor- og 
Landbruksmaskinimportørenes forening og fagbladet Bedre gardsdrift. Kopi av brevet 
legges ved her for å gi ytterligere overblikk over aktuelle saker som gjelder regelverket for 
traktorer og landbruksmaskiner. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Elektronisk godkjent, uten underskrift 
 
   Arild Bustnes      Amund Johnsrud 
 
 
Kopi: Landbruks- og matdepartementet 
 
Vedlegg:  Brev 8/2-2013 til samferdselsminister og landbruksminister.  

 Fra NB, TLIF og Bedre Gardsdrift 
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