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Videre arbeid - rapport om kjøring med brede landbruksmaskiner på veg  

Vi viser til nylig korrespondanse om henvendelse av 6. september 2016 fra Norsk Bondelag, 

med direktoratets referanse 16/159409. Flere av spørsmålene som tas opp er relatert til 

tematikken i Arbeidsgrupperapport om kjøring med brede landbruksmaskiner på veg fra 2009. 

Arbeidsgruppen ble oppnevnt ved Samferdselsdepartementets brev av 18. mars 2009, med 

formål om å komme med tilrådninger til hvordan regelverket for kjøring med brede 

landbruksmaskiner på offentlig veg bør utformes.  

 

For å sikre klarhet i regelverket har departementet besluttet at det er ønskelig å gjenoppta 

arbeidet med å implementere forslagene fra rapporten. Departementet anser det som mest 

ryddig å vurdere de senest etterspurte regelverksendringer som ledd i dette arbeidet. I lys av 

utviklingen i tiden som er gått, ser vi det som hensiktsmessig at rapporten oppdateres før 

implementeringsarbeidet igangsettes. Vi ber derfor Vegdirektoratet om å ta snarlig initiativ til 

å samle arbeidsgruppens parter med formål om slik oppdatering.  

 

Av hensyn til en effektiv prosess ber departementet gruppen om å ha særlig fokus på følgende 

problemstillinger:  

 

 Avstandsbegrensning 

 Departementet har tidligere fastsatt at vilkåret "kortere vegstrekninger" i 

forskrift om bruk av kjøretøy ("bruksforskriften") § 5-5 nr. 6 betyr tillatt 

kjørelengde på 34 km. For å sikre klarhet og ensartet kontrollpraksis bes det 

om at avstandsbegrensningen vurderes presisert slik i forskriften.  

 Arbeidsgruppen bes om å vurdere behovet for en presisering av hva som ligger 

i vilkåret "vanlig bruk" i bruksforskriften § 5-5 nr. 6, i lys av gjeldende 

betraktninger av hva som regnes som ledd i alminnelig gårdsdrift. Dette for å 
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sikre klarhet og ensartet praksis blant kontrollmyndighetene og næringen.  

 

 Regulering av bruk av tvillinghjul  

I arbeidsgrupperapporten var det enighet om at det kan være problematisk at 

regelverket knytter bredden på traktor med tvillinghjul til transportbredde på 

redskapen. Gruppens samlede tilrådning var å regulere tvillinghjul på tilsvarende måte 

som landbruksredskaper. Vi ber om at tilrådningen implementeres i regelverket.  

 

 Kjettingkrav 

Arbeidsgruppen bes om å vurdere mulighetene for å unnta traktorer fra krav om 

kjetting i bruksforskriften § 1-4.  

 

 Tilgrensede problemstillinger  

 Krav om fartsskriver i traktor  

 Krav om registrering av motorredskap 

Felles for disse punktene er at departementet registrerer et klart behov for entydig 

informasjon om hvordan næringen og kontrollører skal forholde seg til gjeldende 

regelverk. Vi ber derfor om at Vegdirektoratet iverksetter nødvendige tiltak for å sikre 

tilstrekkelig informasjon rundt det aktuelle regelverket. 

 

Arbeidsgruppen står for øvrig fritt til å vurdere andre problemstillinger som måtte oppstå i 

tilknytning til arbeidet.  

 

Departementet ber om at arbeidet legges opp slik at rapporten og påfølgende 

implementeringsarbeid i utgangspunktet kan konkluderes innen 1. juni 2017. Dersom 

direktoratet er av den oppfatning av at det er behov for mer tid, ber vi om en snarlig 

tilbakemelding om dette.  

 

Departementet ønsker videre å holdes orientert om arbeidets fremdrift og eventuelle behov for 

avklaringer som måtte oppstå underveis i arbeidet.  

 

Relevante aktører er informert om ovennevnte ved kopi av dette brev.  

 

 

Med hilsen  

 

 

Anne Berit Stavseth (e.f.)  

underdirektør 

 Maria Therese Halvorsen Haugstveit 

 rådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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