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Høring - forslag til forskrift om bruk av kjøretøy nytt kapittel 5 med vedlegg og
endringer i §§ 3-4 og 6-2, samt endringer i forskrift om gebyr for overlasting § 1
Bilimportørenes Landsforening viser til nevnte høring av 16. juli i år med forlenget
svarfrist til 21. desember, Deres ref. 2010/024624-008. BIL har følgende
kommentarer:
S. 45-51, 4.2 § 5-4 nr. 1 – Tillatt aksellast, boggilast og trippelboggilast for offentlig veg
Akselløft
Boggiakselløft ved fullastet kjøretøy, med full vektoverføring til drivaksel, uten
hastighetsbegrensning har vært praksis i Norge i flere tiår. Behovet er til stede på
”vanlige” veier hvor som helst i landet og ikke kun på fjelloverganger o.l. Også i
nedoverbakker i gitte situasjoner på glatt føre vil det gi betydelig økt sikkerhet å kunne
løfte løpeaksel.
Ofte er akselløft nødvendig i tillegg til, eller i stedet for, bruk av kjetting. Ved f.eks.
tungt snø- eller slapseføre vil ikke kjetting få tilstrekkelig feste, men tvert imot kunne
rive opp veidekket. Det er for øvrig stor mangel på kjettingplasser i Norge.
Den unike kombinasjonen av topografi, føreforhold, dårlige veier og høy tillatt
vogntogvekt gjør at Norge er i en særstilling med behov for fullt akselløft uten
hastighetsbegrensning.
Vi viser for øvrig til utviklingen i denne saken etter at høringen ble sendt ut og
ser for oss en varig videreføring av den spesielle norske praksisen for
fremkommelighet og trafikksikkerhet.
Forslaget om å stoppe praksisen med fullt akselløft ville blitt til stor ulempe for
transportører og dermed for alle trafikanter og ført til høyere ulykkesrisiko vinterstid.
Løft av fremre trippelboggiaksel på semitrailer er også vanlig for å øke drivaksellasten
og har stor betydning. Dette er svært viktig med toakslet trekkvogn, fordi disse ikke har
mulighet til å øke drivaksellasten på annen måte. Det er også viktig at akselen ikke
senkes ved 30 km/t. De aller fleste utenlandske trekkvogner er toakslede.
Det er ugunstig å kjøre med forhøyet drivaksellast lenger enn høyst nødvendig.
Forholdet til direktiv 97/27/EF og 2007/46/EF:
I og med implementering av Godkjenningsdirektivet, 2007/46/EF 15.9.2012 er direktiv
97/27/EF blitt krav i Norge, mens det tidligere bare var slik at norske myndigheter ikke
kunne nekte registrering av kjøretøyer som overholdt direktivet. Det var m.a.o. ingen
ting i veien for også å godta kjøretøyer som ikke overholdt direktivet.
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EUs standardbestemmelser om akselløft er å finne i vedlegg IV, pkt. 3.5 og innebærer
bl.a. følgende:
- Løft / avlastning av aksel / aksler for å øke vekten på drivende hjul er tillatt under
forutsetning av at ingen aksel overskrider tillatt aksellast med mer enn 30 %.
- Når hastigheten når 30 km/t, skal akselen senkes automatisk.
Det er disse to punktene som er dramatiske og som gjør systemet vesentlig dårligere
enn dagens praksis i Norge. Direktivet sier i Artikkel 5 at de enkelte land kan ha egne
bestemmelser om løft av aksler for å bedre fremkommelighet på glatt føre.
Dette indikerer at EU ser at de enkelte land kan ha forskjellige utfordringer vinterstid.
I høringsnotatet fremhever Vegdirektoratet at EU kan komme til å innføre en
forordning der man vil ta bort muligheten for de enkelte land til å ha egne regler for løft
og at dette berettiger å ikke benytte dagens mulighet. Vegdirektoratet burde ta initiativ
overfor EU for å få beholde unntaksmuligheten, slik norske myndigheter f.eks. allerede
har oppnådd for økte vogntoglengder i Norge.
Side 51, sporing
Siden Norge innførte dagens krav til sporing i 1997, har det vært praktisert at man
kunne kjøre med løftet første aksel på ikke fullastet semitrailer. Dette sparer gummi,
drivstoff og gir vogntoget bedre kjøreegenskaper. I høyere fart har ikke
sporingsegenskapene særlig betydning. Akselløftet betjenes over egen bryter og det
er enkelt for sjåføren å senke akselen når det er behov for bedre sporingsegenskaper.
At EU tillot at Norge økte tillatt lengde på semitrailervogntog fra 16,5 til 17,5 m, viser at
EU ikke ser så alvorlig på at sporingskravet ikke oppfylles i Norge.
Nå foreslår Vegdirektoratet at sporingskravet skal være oppfylt enten aksler er løftet
eller ikke. Dagens praksis må heller videreføres ved å skrive inn i forskriftene at ”Det
er tilstrekkelig at sporingskravene er oppfylt med lastede kjøretøyer.”
Side 52-54, tømmertilhengere
BIL støtter at Vegdirektoratet fremmer forslag om at tillatt lengde på tømmervogntog
skal øke til 24,00 meter på de vegene som i dag er åpnet for 22 meter lengde.
Tilsvarende støtter vi at direktoratet foreslår at 32 tonn totalvekt skal gjelde for minst 4akslet slepvogn som skal brukes i tømmervogntog.
Side 82, 5.3 § 5-5 nr. 5 til 7 Særlige bestemmelser om transport av 2 husmoduler, 2
båter og motorvogner M1 og N1 uten dispensasjon:
BIL støtter direktoratets forslag.
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