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Meddelelse
om
køretøjers indretning og udstyr mv.

Ændrede regler om vægte og dimensioner
Det meddeles hermed, at Detailforskrifter for Køretøjer 2014 vil indeholde nedenstående ændrede bestemmelser om vægte og dimensioner.
Ændringerne betyder bl.a., at der tillades en vogntogsvægt på 50.000 kg på 6-akslede vogntog.
Nogle af ændringerne er præciseringer af gældende regler.
Undersøgelserne vedrørende muligheden for at have en vogntogsvægt på 56.000 kg for 7akslede vogntog pågår stadig.

3.01.010 Motordrevet køretøj
(3)

For motordrevet køretøj med tre aksler må den tilladte totalvægt ikke
overstige 26.000 kg. Det er en forudsætning, at køretøjets drivaksel
har tvillingemonterede dæk og
- vejvenlig affjedring eller
- ingen af køretøjets tilladte akseltryk overstiger 9.500 kg.
For andre motordrevne køretøjer med tre aksler må den tilladte totalvægt ikke overstige 24.000 kg, jf. dog pkt. 3.01.023 (1).

3.01.100 Påhængskøretøj
(4)

For sættevogn og registreringspligtigt påhængsredskab med hovedbolt
må det samlede tilladte akseltryk ikke overstige:
a)

24.000 kg, dog

b)

30.000 kg, hvis sættevognen eller påhængsredskabet har blokeringsfri bremser.

3.01.200 Vogntog
(1)

Faktisk totalvægt må ikke overstige:
a)

54.000 kg for vogntog med syv eller flere aksler, og som består af
bil og registreringspligtigt påhængskøretøj.

b)

50.000 kg for vogntog med seks aksler, og som består af bil og registreringspligtigt påhængskøretøj.

c)

44.000 kg for andre vogntog.

3.02.001 Generelle bestemmelser
(5)

For motorredskab, arbejds- eller påhængsredskab særligt indrettet til
landbrugs- eller vejarbejde kan bredden for såvel det trækkende køretøj som påhængskøretøjet overstige 2,55 m. Bredden må dog kun
overstige 3,30 m, såfremt der køres mellem mark og avlsgård, mellem
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ejendomme, der har redskabet i fælleseje, eller mellem en maskinstation og dennes kunder.
(6)

Traktorpåhængsvogn opbygget som buffertank må have en bredde på
indtil 3,30 m. En sådan traktorpåhængsvogn må kun benyttes i ubelæsset stand til kørsel mellem mark og avlsgård.

Nr. (6) og (7) bliver herefter nr. (7) og (8).
3.02.200 Vogntog
(2)

For vogntog bestående af traktor og en eller to traktorpåhængsvogne,
eller traktor og en påhængsvogn og et påhængsredskab, hvis bredde
ikke overstiger 3,00 m, må længden ikke overstige 22,00 m. Længden
må dog kun ovestige 18,75 m, såfremt der køres mellem mark og
avlsgård, mellem ejendomme, der har vogntoget i fælleseje, eller mellem maskinstationer og dennes kunder, og såfremt den samlede ladlængde ikke overstiger 15,65 m.

(4)

Vogntog bestående bestående af mejetærsker eller skårlægger og påhængskøretøj, belæsset med et skærebord, må have en længde, der
ikke overstiger 25,00 m, hvis der på påhængskøretøjet
a)
b)

er minimum to aksler og
tvangsstyring på alle aksler

og såfremt der køres mellem mark og avlsgård, mellem ejendomme,
der har vogntoget i fælleseje, eller mellem maskinstationer og dennes
kunder.
Nr. (4) til (8) bliver herefter nr. (5) til (9).

Detailforskrifter for Køretøjer 2014 træder i kraft den 1. april 2014 og gælder for køretøjer, der
registreres, godkendes eller tages i brug 1. gang på ikrafttrædelsesdatoen eller senere.
Ethvert køretøj kan dog straks indrettes efter bestemmelserne.

Trafikstyrelsen, den 20. december 2013

Leif Lorenzen
Kontorchef
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