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Ny særtransportbekendtgørelse pr. 1. januar 2015. 
 
Baggrund. 

Den 1. januar 2015 træder ny bekendtgørelse om særtransport i kraft. 

Hovedændringerne i den nye bekendtgørelse består i følgende: 

- Kørsel med store påhængsredskaber 

- Udsynsregler for anvendelse af bagvedkørende ledsagevogn 

- Elektronisk dokumentation 

- Ballastvogntog til mobilkran op til klasse 100 

- Køretøj til hjemkørsel kan medbringes på mobilkran 

- Udnyttelse af ladflade på lastbil til ekstra gods 

- Ved sammenkobling mellem mobilkran og påhængskøretøj (ej Blokpåhængs-
vogn) skal der ikke udstedes blokvognsattest til påhængskøretøjet. 

 

Vejledning om syn af køretøjer. 

Efterfølgende uddrag af særtransportbekendtgørelsen erstatter afsnit 19.05 i vejledning om syn 
af køretøjer, og er gældende fra 1. januar 2015 og indtil den optages i vejledningen. 

 

 

Trafikstyrelsen, 18. december 2014. 

 

 

Janni Torp Kjærgaard

 

Meddelelse  
om  

køretøjers indretning og udstyr mv. 
Dato: 18.12.2014 

Nr.: 1987 



Side 2 Meddelelse nr. 1987 

Bekendtgørelse om særtransport 
 

STb. I medfør af § 43, stk. 7, § 68, stk. 1, § 69, stk. 2, § 70, stk. 3, § 82, stk. 4, § 84, stk. 1, § 85, stk. 1, § 86, 
stk. 2, og § 118, stk. 8-9, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, som ændret 
ved lov nr. 373 af 14. april 2014, fastsættes efter bemyndigelse: 

STb. § 1. Denne bekendtgørelse fastsætter regler for særtransport, hvorved, med mindre andet er bestemt, for-
stås transport af udeleligt gods, der nødvendiggør overskridelse af en eller flere af bestemmelserne i be-
kendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk (dimensionsbekendtgørel-
sen), samt kørsel med mobilkran, store påhængsredskaber og med belæsset såvel som ubelæsset blok-
vogn.  

 Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder også særtransport, der gennemføres med udenlandske køretøjer. 
 
 
 

Kapitel 1 

Definitioner 

Blokvogn 

STb. § 2. Ved blokvogn forstås, jf. færdselslovens § 2, nr. 3, et motordrevet køretøj eller dertil koblet køretøj, hvis 
vægt, akseltryk, dimensioner eller øvrige konstruktion udelukker køretøjet fra registrering, og som er be-
regnet til transport af særligt tungt eller omfangsrigt gods.. 
Gods, der giver særlig punktbelastning, anses også som særlig tungt gods og må transporteres på en blok-
vogn, der er egnet til transporten, også i tilfælde hvor transportens vægt og dimensioner ikke ville medføre 
overskridelse af bestemmelserne i dimensionsbekendtgørelsen ved transport på lastbil eller påhængs-
/sættevogntog. En sådan blokvogn, der typisk kunne være en kun 30.000 kg blokpåhængsvogn, der er særligt 
beregnet til punktbelastning og dermed f.eks. transport af entreprenørmaskiner, må altså godkendes som 
blokvogn. 

Stk. 2. Blokvogn inddeles i: 
1) Motordrevet blokvogn.  
2) Bloksættevogn, hvorved forstås blokvogn, der er udformet som sættevogn. Blokvogn, hvori der indgår 
en blokvognsdolly, som er indskudt mellem det trækkende køretøj og sættevogn/bloksættevogn, anses 
som en bloksættevogn, hvis blokvognsdollyen er forsynet med hovedbolt.  
3) Blokpåhængsvogn, hvorved forstås blokvogn, der er udformet som påhængsvogn. Blokvogn, hvori der 
indgår en blokvognsdolly, som er indskudt mellem det trækkende køretøj og sættevogn/bloksættevogn, 
anses som en blokpåhængsvogn, hvis blokvognsdollyen er forsynet med prodsøje.  

Stk. 3. Blokvogn kan sammensættes af en eller flere af følgende enheder:  
1) Sættevogn, bloksættevogn eller blokpåhængsvogn.  
2) Blokvognsdolly.  
3) Blokvognsmoduler, hvorved forstås chassisenheder, der ud fra typebetegnelser og identifikationsnumre 
kan sammensættes i forskellige kombinationer efter fabrikantens anvisninger til en blokvogn, uden anven-
delse af tilkoblingsanordninger.  
4) Bærende gods, der udgør chassisforbindelsen, og hvor der foreligger anvisning fra blokvognsfabrikant 
eller anerkendt prøvningslaboratorium om fastgørelse af godset.  

Stk. 4. Blokvogn, der er samlet jf. stk. 3, behandles i forbindelse med ansøgning om særtransporttilla-
delse som ét køretøj. Det samme gælder en lastbil eller sættevogn med et typegodkendt ekstra akselmo-
dul, der forlænger køretøjet.  

Stk. 5. I forbindelse med syn behandles blokvognsdolly samt hvert blokvognsmodul med aksel eller til-
koblingsanordning som en selvstændig blokvogn.  

Stk. 6. I forbindelse med tildeling af blokvognsnummerplader behandles blokvognsdolly og blokvogns-
modul med aksel som en selvstændig blokvogn.  
 

Mobilkran 

STb. § 3. Ved mobilkran forstås et motordrevet køretøj, der hovedsageligt er indrettet som arbejdsredskab (kran, 
betonpumpe eller mandskabslift), og som ikke opfylder bestemmelserne i dimensionsbekendtgørelsen.  

Mobilkran konstrueret til højst 30 km/h er et motorredskab, jf. færdselslovens § 2, nr. 14. Mobilkran konstrueret 
til en hastighed over 30 km/t er en bil, jf. færdselslovens § 2, nr. 2. 
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 Stk. 2. Mobilkraner må anvendes efter de for motordrevne blokvogne gældende regler i denne bekendt-
gørelse, såfremt de opfylder kravene til indretning og udstyr for motordrevne blokvogne. 

 Stk. 3. En mobilkran kan være indrettet med integreret påhængskøretøj, hvorved forstås, at den fast-
monterede kran på det trækkende køretøj hviler på et påhængskøretøj. Et sådant vogntog anses i forbin-
delse med syn, godkendelse og tildeling af blokvognsnummerplade som ét køretøj.  

Stk. 4. Lastbil, der i en udførelse hovedsageligt er indrettet som arbejdsredskab (kran, betonpumpe eller 
mandskabslift), og hvis teknisk tilladte vægte og eventuelt akseltryk overstiger de for lastbil tilladte vægte og 
akseltryk, kan tillige godkendes som mobilkran med forskellige, på typegodkendelsen eller godkendelses-
erklæringen anførte, sammenhørende værdier af lavere tilladelige hastigheder, større tilladte vægte, større 
tilladte akseltryk og lavere bremsepræstationer efter reglerne for mobilkran.  

 
Stort påhængsredskab 

 
STb. § 4. Ved stort påhængsredskab forstås påhængsredskab, som overskrider bestemmelserne i dimensions-

bekendtgørelsen, og er opbygget på et sættevognchassis, ved montering af serviceaggregat(er), der nød-
vendiggør den konkrete bredde, højde og længde. 

Elektronisk form 

STb. § 5. Når der i denne bekendtgørelse tillades dokumentation i elektronisk form, forstås at hele dokumentet 
skal være downloadet på det pågældende medie og være umiddelbart tilgængeligt og læsbart. 

Pendelaksel  

STb.  § 6. Ved en pendelaksel forstås i denne bekendtgørelse en aksellinje med mindst fire hjul, der er ophængt 
således, at en forøget belastning på et vilkårligt hjul automatisk fordeles til mindst ét andet af pendelakslens 
hjul.  

 

 

Kapitel 2 

Godkendelser 

Syn og godkendelse af blokvogn 

STb. § 7. Blokvogn skal være synet og godkendt af en synsvirksomhed. Foretages der i godkendelsesperioden 
konstruktive ændringer på blokvognen med hensyn til styretøj, bremser, bærende elementer eller tilkob-
lingsanordning, skal den på ny synes og godkendes. Godkendelse meddeles for en periode på 14 måne-
der.  

Stk. 2. Blokvogne og blokvognsmoduler/-dollyer kan godkendes med forskellige sammenhørende vær-
dier af hastigheder, tilladte vægte, tilladte akseltryk og bremsepræstationer.  

Stk. 3. Synsvirksomheden udsteder en blokvognsattest for hver blokvogn. Hvis blokvognen består af 
blokvognsdolly og/eller flere blokvognsmoduler, jf. § 2, stk. 3, skal hver blokvognsdolly og hvert blokvogns-
modul med aksel eller tilkoblingsanordning synes og godkendes, jf. stk. 1, og synsvirksomheden udsteder 
blokvognsattest for hver af disse. Øvrige modultyper, der kan indgå i blokvognen, kan forlanges medbragt til 
syn, såfremt synsvirksomheden skønner det nødvendigt.  

Stk. 4. Synsvirksomheden kan som vilkår for godkendelsen stille særlige krav til blokvognens konstruk-
tion og indretning, såfremt det skønnes nødvendigt af hensyn til færdselssikkerheden. Ved godkendelsen 
kan der fastsættes begrænsninger vedrørende blokvognens anvendelse.  

Stk. 5.  Synsvirksomheden udsteder en blokvognsattest med tekniske køretøjsdata. Oplysninger om til-
delt blokvognsnummer og eventuel forsikring påføres efterfølgende af SKAT.  

STb. § 8. Trækkraft for blokvogn skal være synet og godkendt af en synsvirksomhed. Som trækkraft for blokvogn 
kan godkendes lastbil, registreret traktor eller registreret motorredskab, samt mobilkran, jf. § 12, Stk. 3.  

Stk. 2. Enhver sammenkobling med tilkoblingsanordning skal være godkendt af en synsvirksomhed, jf. 
dog stk. 4.  

Stk. 3. Ved godkendelse af sammenkobling angiver synsvirksomheden i attest om trækkraft for blok-
vogn, hvilke blokvogne, der må kobles efter køretøjet. Der kan angives konkrete blokvogne eller bestemte 
typer/modeller.  

Stk. 4. Lastbil og blokvogn, herunder blokvognsdolly og blokvognsmodul med tilkoblingsanordning, samt 
blokvognsdolly og bloksættevogn, kan dog sammenkobles uden synsvirksomhedens godkendelse af den 
specifikke sammenkobling, såfremt køretøjerne kan sammenkobles uden at forudsætte anden tilkoblings-
anordning, bremse- og el-tilslutning end krævet for synsfri sammenkobling. Synsvirksomheden kan dog 
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godkende køretøjerne med 3,5” hovedbolt/skammel. Det skal fremgå af blokvognsattesten og af attest for 
trækkraft for blokvogn, hvis køretøjerne kan sammenkobles synsfrit.  
Det er ingen hindring for at sammenkoble synsfrit med en blokvogn, at lastbilen er udelukket fra synsfri sam-
menkobling af andre årsager (typisk for lang koblingslængde). 
Blokvogn kan tillige godkendes til at sammenkobles synsfrit, såfremt den kan sammenkobles med lastbil uden 
at forudsætte anden tilkoblingsanordning, bremse- og el-tilslutning end krævet for påhængs-/sættevogn til 
synsfri sammenkobling. Tilkoblingsanordningen kan dog alternativt være med 3,5” hovedbolt. 
Trafikstyrelsen tillader, at blokvognsdolly også sammenkobles synsfrit med blokvogn (se også om udfyldelse 
af Blokvognsattest, Bemærkninger). 

Stk. 5. Blokvognsmoduler må sammensættes uden synsvirksomhedens godkendelse af sammensæt-
ningen. Sammensætningen skal ske efter blokvognsfabrikantens anvisninger. Anvisningerne skal medbrin-
ges til synsvirksomheden ved første godkendelse af blokvognsmodulet. Betingelserne for sammensætnin-
gen, fx i form af henvisning til identificerbare anvisninger, skal fremgå af blokvognsattesten. For blok-
vognsmoduler, der er godkendt før 1. februar 2005, kan alternativt accepteres et anerkendt prøvningslabo-
ratoriums anvisninger for sammensætningen.  

Stk. 6. For blokvogn, hvor godset udgør forbindelsen mellem blokvognsmodulet bagest og det trækken-
de køretøj, skal det trækkende køretøjs sammenkobling med det ubelæssede blokvognsmodul være god-
kendt af en synsvirksomhed, medmindre blokvognsmodulet kan sammenkobles synsfrit med lastbil, jf. stk. 
4. 
Synsvirksomheden skal ikke godkende godsfastgørelsen, der ikke indgår i synsgodkendelsen. Synsvirksom-
heden skal kun på blokvognsattesten enten godkende det/de ubelæssede bagmodul(er)s direkte sammenkob-
ling med en trækkraft, eller anføre betingelserne for de ubelæssede front-/bagmodulers direkte indbyrdes 
sammenkobling, f.eks. i form af henvisning til identificerbare anvisninger fra køretøjsfabrikant eller prøvnings-
laboratorium. 

 
STb. § 9. Lastbil, traktor og motorredskab, der godkendes som trækkraft for blokvogn, skal opfylde de almindeli-

ge for lastbil henholdsvis traktor og motorredskab gældende bestemmelser. Lastbil, der er godkendt som 
trækkraft for bloksættevogn, kan endvidere godkendes med forskellige, på typegodkendelsen eller godken-
delseserklæringen anførte, sammenhørende værdier af lavere tilladelige hastigheder, større tilladte vægte, 
større tilladte akseltryk og lavere bremsepræstationer. Forhøjelse af lastbilens tilladte vogntogsvægt og 
største tilladte vægt af påhængskøretøj kan dog godkendes ved syn, uanset disse vægte ikke fremgår af 
typegodkendelsen eller godkendelseserklæringen, forudsat der fremlægges dokumentation fra lastbilfabri-
kanten. Ved tjenestevægt skal lastbilen opfylde dimensionsbekendtgørelsens regler om vægte og akseltryk.  
Lastbil, hvis blokvognsattest er udstedt inden den 1. februar 2005 (den gamle type), kan dog ved syn godken-
des med større tilladt bagakseltryk ved 60 km/h, end der er angivet på bilens typegodkendel-
se/godkendelseserklæring, hvis der ved synet fremlægges dokumentation fra bilfabrikanten eller dennes re-
præsentant for de teknisk tilladte akseltryk ved 60 km/t. Lastbilens tilladte totalvægt må ikke forhøjes. 

Stk. 2. En to-akslet lastbil, der godkendes som trækkraft for bloksættevogn, kan ikke godkendes med 
højere tilladte akseltryk end de i dimensionsbekendtgørelsen tilladte. En tre-akslet lastbil, der godkendes 
som trækkraft for bloksættevogn, kan ikke godkendes med højere tilladte akseltryk end 14 ton.  

Stk. 3. Påhængs-/sættevogn, hvis teknisk tilladte vægte og eventuelt akseltryk overstiger de for på-
hængs-/sættevogne tilladte vægte og akseltryk, kan tillige godkendes som art blokpåhængs-/sættevogne 
med forskellige, på typegodkendelsen eller godkendelseserklæringen anførte, sammenhørende værdier af 
lavere tilladelige hastigheder, større tilladte vægte, større tilladte akseltryk og lavere bremsepræstationer ef-
ter de for blokvogne gældende regler. Traktorpåhængsvogn kan på tilsvarende måde tillige godkendes som 
art blokpåhængs/ -sættevogn. 
Da typegodkendelser/godkendelseserklæringer for påhængs-/sættevogne, der tillige kan godkendes med stør-
re vægte som blokvogne, endnu ikke indeholder alle sammenhængende hastigheder og vægte, men kun de 
største vægte, må synsvirksomheden – når fremstilleren fremlægger fornøden dokumentation (vægte kontra 
hastighed, samt bremsepræstationer, jf. afsnit 5.03) – godkende større hastigheder og lavere vægte end de i 
godkendelsen anførte. 

 Stk. 4. Lastbilens og påhængs-/sættevognens typegodkendelse eller godkendelseserklæring kan omfat-
te et ekstra akselmodul, som forlænger køretøjet og kun må anvendes i forbindelse med blokvognskørsel 
eller i tom tilstand. I ubelæsset stand skal køretøjet opfylde dimensionsbekendtgørelsens regler om vægte 
og akseltryk.  

Stk. 5. Køretøjerne registreres med de til almindelig godstransport maksimalt tilladte vægte og akseltryk. 
De større vægte, akseltryk og et eventuelt forøget akselantal tilladt ved brug i forbindelse med blokvogns-
kørsel, anføres af synsvirksomheden alene på attest om trækkraft for blokvogn eller blokvognsattest. Æn-
dring af art påhængs-/sættevogn til art blokpåhængs-/sættevogne anføres alene på blokvognsattest.  
Et eventuelt forlængende akselmodul på en lastbil indgår i selve akselantallet på trækkraftattesten og skal der-
for ikke anføres i rubrikkerne for blokvognsmoduler, men kun i bemærkningsrubrikken med henvisning til type-
godkendelsen/godkendelseserklæringen. Der udstedes i den situation to trækkraftattester for lastbilen med 
forskelligt aksel-antal og totalvægte: En med det ekstra akselmodul, og en uden det ekstra akselmodul (hvis 
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fremstilleren ønsker det). Akselmodulet anses som et blokvognsmodul, og der udstedes derfor også Blok-
vognsattest for blokvognsmodulet. 

 Stk. 6. Køretøjer, der er godkendt til blokvognskørsel i henhold til tidligere gældende regler med større 
tilladte vægte og akseltryk, kan fortsat godkendes med disse uændrede vægte, uanset de ikke er nævnt på 
køretøjets typegodkendelse eller godkendelseserklæring. For lastbil, der er godkendt som trækkraft for 
blokvogn med tilladelig hastighed på 60 km/t, i henhold til de før 1. februar 2005 gældende regler, kan ak-
seltrykkene sættes op i forbindelse med syn, uanset de højere akseltryk ikke, som anført i stk. 1, 2. pkt. 
fremgår af køretøjets typegodkendelse eller godkendelseserklæring. Forøgelsen forudsætter, at attesten for 
trækkraft for blokvogn er udstedt inden 1. februar 2005, at der for de berørte aksler ved synet fremlægges 
dokumentation fra bilfabrikanten eller dennes repræsentant for de tekniske tilladte akseltryk ved 60 km/t, og 
at det ved synet kontrolleres, at dækkene på de berørte aksler har en tilstrækkelig bæreevne ved en ha-
stighed på 80 km/t.  

 
STb. § 10. Blokvognsattesten og attest om trækkraft for blokvogn skal ved synsvirksomhedens godkendelse 

påføres oplysning om de tekniske køretøjsdata og om størst tilladelig hastighed i belæsset og ubelæsset 
stand, samt eventuelle fastsatte begrænsninger vedrørende køretøjets anvendelse, jf. § 7, stk. 4. 
Blokvognsattesten udstedes ved enhver godkendelse af blokvognen, hvorimod trækkraftattesten kun skal for-
nyes i tilfælde af ændringer. 

 Stk. 2. Den størst tilladelige hastighed i belæsset stand fastsættes til den for almindelig lastbil gældende 
hastighedsgrænse, såfremt køretøjets vægt og akseltryk opfylder bestemmelserne i dimensionsbekendtgø-
relsen, og såfremt køretøjet opfylder udstyrskravene til bil henholdsvis påhængs-/sættevogn til bil, og er 
forsynet med blokeringsfri bremser.  

Stk. 3. Den størst tilladelige hastighed i belæsset stand fastsættes til 60 km/t, såfremt  
1) ingen af køretøjets tilladte akseltryk overstiger 10 ton for aksler med enkeltmonterede dæk, 12 ton for 

aksler med tvillingmonterede dæk, eller storvolumendæk med et oppumpningstryk på højst 9 bar målt 
med kolde dæk, og 14 ton for pendelaksler,  

2) køretøjets tilladte totalvægt ikke overstiger 150 ton,  
3) køretøjets bremsepræstation ved de tilladte vægte er minimum 45%,  
4) køretøjet er forsynet med blokeringsfri bremser (gælder dog ikke lastbil, registreret første gang før den 1. 

februar 2005),  
Undtagelsen får kun betydning, hvis lastbilen er fritaget for ABS jf. vejledningens normale overgangsbestem-
melser (registreret første gang før 1. april 2001) eller er fritaget fra kravet jf. senere udstedt typegodkendel-
se/dispensation. 
5) alle aksler er forsynet med affjedring, og  
6) affjedring og udligning foretages ved hjælp af luft eller luft og hydraulik på de af blokvognens aksler, hvis 

tilladte akseltryk overstiger 10 ton.  
Bemærk, at reglen gælder for blokvognens aksler. Lastbiler kan have over 10.000 kg akseltryk uden at opfylde 
denne regel (men ikke mobilkraner, da de følger reglerne for blokvogne). 

Stk. 4. Den størst tilladelige hastighed i belæsset stand fastsættes til 45 km/t, såfremt  
1) ingen af køretøjets tilladte akseltryk overstiger 10 ton for aksler med enkeltmonterede dæk, 14 ton for 

aksler med tvillingmonterede dæk, eller storvolumendæk med et oppumpningstryk på højst 9 bar målt 
med kolde dæk, og 16 t for pendelaksler,  

2) køretøjets tilladte totalvægt ikke overstiger 250 ton,  
3) køretøjets bremsepræstation ved de tilladte vægte er minimum 45%,  
4) alle aksler er forsynet med affjedring, og  
5) affjedring og udligning foretages ved hjælp af luft eller luft og hydraulik på de af blokvognens aksler, 

hvis tilladte akseltryk overstiger 10 ton.  
Bemærk, at reglen gælder for blokvognens aksler. Lastbiler kan have over 10.000 kg akseltryk uden at opfylde 
denne regel (men ikke mobilkraner, da de følger reglerne for blokvogne). 

 Stk. 5. I øvrige tilfælde fastsættes den størst tilladelige hastighed for belæssede blokvogne til 30 km/t, hvis 
køretøjets bremsepræstation ved de tilladte vægte er minimum 30%, og 15 km/t, forudsat at køretøjets brem-
sepræstation ved de tilladte vægte er minimum 18%.  

 Stk. 6. Den størst tilladelige hastighed i ubelæsset stand fastsættes til den for almindelig lastbil gældende 
hastighedsgrænse, såfremt køretøjets vægt og akseltryk opfylder bestemmelserne i dimensionsbekendtgørel-
sen, og såfremt køretøjet er forsynet med blokeringsfri bremser. (Kravet om blokeringsfri bremser gælder ikke 
lastbil, der er registreret første gang før den 1. februar 2005). I øvrige tilfælde fastsættes den størst tilladelige 
hastighed i ubelæsset stand til 60 km/t, såfremt blokvognen er godkendt hertil i belæsset stand, og ellers 45 
km/t. Hastigheden skal dog fastsættes til til 30 km/t, såfremt blovognens bremsepræstation er under 45% men 
minimum 30%, og 15 km/t, hvis bremsepræstationen er under 30% eller blokvognen er uden affjedring eller 
har massiv hjulbeklædning. 

 Stk. 7. Uanset bestemmelserne i stk. 2-6 kan synsvirksomheden fastsætte en størst tilladelige hastighed, 
der er lavere, hvis blokvognens konstruktion tilsiger det. 
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Syn og godkendelse af stort påhængsredskab 

 
STb. § 11. Stort påhængsredskab kan godkendes efter reglerne for blokvogn såfremt: 

1) Køretøjet ikke overstiger 3,30 m i bredden.  
2) Køretøjet ikke overstiger 4,10 m i højden.  
3) Ingen af køretøjets akseltryk overstiger 10 ton. 

Stk. 2. For stort påhængsredskab godkendt efter stk. 1, gælder bekendtgørelsens regler for blokvogn, jf. 
dog § 15, nr. 6 og § 18, stk. 9. 

 

Syn og godkendelse af mobilkran 

STb. § 12. Mobilkraner skal synes og godkendes efter reglerne for motordrevne blokvogne.  
Stk. 2. Den størst tilladelige hastighed for mobilkranen fastsættes efter reglerne for belæssede blokvog-

ne i § 10. Kravet om blokeringsfri bremser i § 10, stk. 3, nr. 4, gælder dog ikke for mobilkran med mere end 
fire aksler. 
Mobilkran med mere end fire aksler, der ønskes godkendt til 60 km/t, er således undtaget fra kravet om bloke-
ringsfri bremser, uanset mobilkran skal opfylde reglerne i Detailforskrifter for Køretøjer for motordrevet blok-
vogn, der skal have blokeringsfri bremser (hvis den er godkendt første gang den 1. april 2001 eller senere til 
60 km/t). 

Stk. 3. Mobilkran kan godkendes til sammenkobling med en påhængsvogn eller blokpåhængsvogn, så-
fremt vogntogets længde ikke overstiger 23,0 m. Blokpåhængsvognen må ikke være bredere end mobil-
kranen.  

Stk. 4. Sammenkoblingen af mobilkran og påhængskøretøj skal være godkendt af en synsvirksomhed. 
Ved godkendelsen angiver synsvirksomheden i mobilkranens blokvognsattest, hvilke påhængskøretøjer, 
der kan kobles efter mobilkranen. Der kan angives konkrete påhængskøretøj(er) eller bestemte ty-
per/modeller.  

Stk. 5. Mobilkran og påhængskøretøj kan dog sammenkobles uden synsvirksomhedens godkendelse af 
den specifikke sammenkobling, såfremt mobilkranen kan sammenkobles med påhængskøretøjet uden at 
forudsætte anden tilkoblingsanordning, bremse- og el-tilslutning end krævet for lastbil til synsfri sammen-
kobling. Det skal fremgå af blokvognsattesterne, hvis køretøjerne kan sammenkobles synsfrit.  

Stk. 6. Påhængsvogn til mobilkran, hvis tilladte hastighed er 60 km/t eller 45 km/t, skal opfylde gælden-
de udstyrskrav til påhængsvogn til bil. Påhængsvogn til mobilkran, hvis tilladte hastighed er højst 30 km/t, 
skal opfylde gældende udstyrskrav til påhængsvogn til motorredskab.  

Stk. 7. Ved fastsættelse af størst tilladelig hastighed for mobilkran med integreret påhængskøretøj, jf. 
stk. 3, gælder bestemmelserne i § 9 for det samlede vogntog.  

Stk. 8. Ved synsvirksomhedens godkendelse af mobilkran og ikke-integrerede påhængskøretøjer påfø-
res oplysning om sammenkoblingsmuligheder på mobilkranens blokvognsattest, jf. § 7, stk. 3, og synsvirk-
somheden udfærdiger ligeledes en blokvognsattest for blokpåhængsvognen. Hvis mobilkranen indeholder 
et integreret påhængskøretøj, påføres det samlede vogntogs data på én blokvognsattest. 
Hvis påhængskøretøjet, der tilkobles efter mobilkranen, ikke er en blokvogn (men en allerede indregistreret 
påhængsvogn), skal der ikke udfærdiges nogen blokvognsattest. 

STb. § 18. Stk. 7. Gods, der giver særlig punktbelastning, anses som særlig tungt gods, og må transporteres på 
en blokvogn, der er egnet til transporten, også i tilfælde hvor transportens vægt og dimensioner ikke ville 
medføre overskridelse af bestemmelserne i dimensionsbekendtgørelsen ved transport på lastbil eller vogn-
tog bestående af lastbil og påhængs/-sættevogn.  

STb. § 24. Stk. 7. Særtransporter, hvis tilladte hastighed, jf. § 23 afviger fra den for almindelig lastbil gældende, 
skal bagpå være forsynet med et skilt, der angiver den højeste tilladte hastighed. Skiltet skal være udformet 
som angivet i Detailforskrifter for Køretøjer, pkt. 2.03.001. Andre hastighedsskilte skal være afmonterede 
eller tildækkede. 

Stk. 8. Særtransporter, hvis tilladte hastighed er fastsat til 30 km/t eller 15 km/t, skal endvidere være for-
synet med afmærkning af langsomtkørende køretøj som angivet i Detailforskrifter for Køretøjer, pkt. 
6.10.001.  

 
Udfyldelse af Blokvognsattest og Trækkraft for blokvogn. 

 
Attesterne udfyldes i overensstemmelse med det nedenfor anførte. 
Ved ændringer i oplysningerne skal der altid udfyldes nye attester. 
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Rubrikkerne om køretøjsdata og blokvognsdata: 

Mærke 
Køretøjets mærke (fabrikat) anføres. 

Model 
Køretøjets model anføres. 

Variant 
Køretøjets variant anføres. Hvis der undtagelsesvis ikke er nogen variant, sættes en streg. 

Art 
Køretøjets art anføres. 
Der kan på blokvognsattesten være tale om: 
• Motordrevet blokvogn 
• Blokpåhængsvogn 
• Bloksættevogn 
• Blokvognsmodul 
• Blokvognsdolly 
• Mobilkran 
• Påhængsvogn (til mobilkran) 
• Stort Påhængsredskab 
Der kan på trækkraftattesten være tale om:  
• Lastbil 
• Traktor 
• Motorredskab 

Stelnummer 
Samtlige tal og bogstaver – som hovedregel 17 – anføres. Der er plads til at anføre 18 cifre (til brug f.eks. når 
moduler med samme stelnummer har fået tilføjet et tegn for at gøre stelnumrene forskellige. 

1. godk. (kun for Blokvognsattest) 
Tidspunkt for køretøjets første godkendelse anføres (dd.mm.åååå). Hvis det nøjagtige tidspunkt for 1. god-
kendelse ikke er kendt, anføres det ældste kendte årstal for køretøjets godkendelse eller fabrikationsåret 
(31.12.åååå). Angivelsen har betydning for, hvilke tekniske bestemmelser, køretøjet skal opfylde. 

Antal aksler 
Køretøjets akselantal anføres. 

Akseltype 
Akseltype i form af hjulmontering for akslen med størst akseltryk anføres: Enkeltmontering, storvolumendæk, 
dobbeltmontering eller pendelaksel. 

Egenvægt 
Køretøjets egenvægt anføres. Blokvognsattesten påtænkes udvidet med rubrik til “køreklar vægt”, der så også 
skal udfyldes. 

Bredde 
Køretøjets bredde anføres. Der angives et interval, hvis køretøjet kan trækkes ud eller lignende. Ved fast mål 
anføres samme mål to gange. På trækkraft for blokvogn skal kun anføres ét mål. 

Kobl.type (kun for Trækkraft for blokvogn) 
Køretøjets koblingstype (ikke typebetegnelsen) anføres, f.eks. 2” hovedbolt eller 3,5” hovedbolt. 

Koblingshjd. 
Køretøjets koblingshøjde i ubelæsset stand anføres som midtpunktets højde over vejbanen (ikke for skam-
mel/hovedbolt, hvor der i stedet sættes en streg). Der angives et interval, hvis koblingens højde er variabel. 
Ved fast mål anføres samme mål to gange. 
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Koblingslgd. 
Køretøjets koblinglængde anføres. Der angives et interval, hvis koblingslængden er variabel. Ved fast mål an-
føres samme mål to gange. 

Hovedbolttryk/skammeltryk 
Det største tilladelige hovedbolttryk henholdsvis skammeltryk anføres ved hver af de fem tilladelige hastighe-
der. Værdierne må hverken overstige de af fabrikanten tilladte (og for lastbiler i typegodkendelsen anførte) el-
ler de i henhold til § 10 tilladelige hastigheder. For blokpåhængsvogn og lastbil, der trækker en sådan, sættes 
en streg. 

Største akseltryk 
Det størst tilladelige akseltryk for akslen med det største (enkelte) akseltryk anføres for hver af de fem tilladeli-
ge hastigheder. Værdierne må hverken overstige de af fabrikanten tilladte (og for lastbiler i typegodkendelsen 
anførte) eller de i henhold til § 10 tilladelige akseltryk. I felter, der ikke udfyldes, sættes en streg. 

Samlet akseltryk (kun for Blokvognsattest) 
Det samlede, tilladelige akseltryk for alle køretøjets aksler anføres for hver af de fem tilladelige hastigheder. 
Værdierne må hverken overstige de af fabrikanten tilladte (og for lastbiler i typegodkendelsen anførte) eller 
den i henhold til § 10 tilladelige totalvægt. I felter, der ikke udfyldes, sættes en streg. 

Totalvægt 
Køretøjets tilladelige totalvægt anføres for hver af de fem tilladelige hastigheder. Værdierne må hverken over-
stige de af fabrikanten tilladte (og for lastbiler i typegodkendelsen anførte) eller den i henhold til § 10 tilladelige 
totalvægt. I felter, der ikke udfyldes, sættes en streg. 

Max. vogntog (kun for Trækkraft for blokvogn) 
Køretøjets tilladelige vogntogsvægt anføres for hver af de fem tilladelige hastigheder. Værdierne må ikke 
overstige de af fabrikanten tilladte, men kan overstige de værdier, som fremgår af en lastbils typegodkendelse, 
såfremt der medbringes dokumentation fra køretøjsfabrikanten eller dennes repræsentant ved synet, hvor 
godkendelsen foretages. Værdierne må ej heller overstige den i § 10 tilladelige totalvægt (medmindre tilladelig 
hastighed fastsættes til 60 km/h eller derunder, må vogntogsvægten ikke overstige 54.000 kg). I felter, der ikke 
udfyldes, sættes en streg. 

Sammenkobles synsfrit 
Afkrydses, hvis køretøjet jf. § 8, stk. 4, samt bemærkningerne hertil, kan sammenkobles synsfrit. Afkrydsnin-
gen for et blokvognsmodul gælder ikke modulsystemets indbyrdes sammensætning, men kun muligheden for 
synsfri sammenkobling via egentlig tilkoblingsanordning til forankoblet trækkraft og evt. mellemkoblet blok-
vognsdolly. Afkrydsningen foretages ved godkendelsen af alle moduler, der ikke er udelukket fra at indgå i 
modulsystemet ved synsfri sammenkobling. Afkrydsningen kan således foretages, selv om modulet tillige har 
mulighed for at indgå i sammensætning(er) eller indstilling(er), der ikke opfylder de synsfri krav. 

Tilladelig hastighed ubelæsset 
Den størst tilladelige hastighed i ubelæsset stand angives i henhold til § 10, stk. 6 og 7. Der angives hastighed 
både på andre veje og på motorveje (kan evt. være den samme). 

Rubrikkerne om Kan sammenkobles med følgende blokvogne/moduler og Kan sammensættes med 
følgende moduler: 
 
I mærkerubrikken i den første tomme linie efter den/de angivne blokvogne/moduler sættes en streg. 

Mærke 
Køretøjets mærke (fabrikat) anføres. 

Model 
Køretøjets model anføres (alternativt type). Der skal også anføres specifikke modeller, hvis lastbilen kan god-
kendes med bestemte, ensartede påhængskøretøjer. Der må ikke anføres »Alle«. 

Variant 
Køretøjets variant anføres. Der skal også anføres specifikke varianter, hvis lastbilen kan godkendes med be-
stemte, ensartede påhængskøretøjer. Hvis der undtagelsesvis ikke er nogen variant, sættes en streg. 
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Stelnummer 
Samtlige tal og bogstaver – som hovedregel 17 – anføres. 
Hvis lastbilen kan godkendes til bestemte, ensartede påhængskøretøjer, skal der i rubrikken angives »Alle«. 
Hvis blokvognsmodulet kan sammensættes med andre blokvognsmoduler, skal der anføres en linie med det 
andet blokvognsmoduls mærke, model, variant og stelnummer. 
Alternativt skal der, hvis blokvognsmodulet kan sammensættes uden godkendelse jf. § 8, stk. 5, i stedet for 
stelnummer anføres en henvisning til den anvisning, som skal benyttes ved sammensætningen, og som er 
blevet fremlagt ved synet. Henvisningen skal anføres så tydeligt som praktisk muligt. Hvis anvisningerne f.eks. 
muliggør angivelse af navn, stelnummer, nummer, dato eller lign., skal dette angives. Som minimum skal man 
anføre f.eks. »Anvisning for THP« (hvor THP er en modelbetegnelse/typebetegnelse for de systemer af blok-
vogne, som passer sammen). 

Godkendt til ensartede phk. 
Der afkrydses, om lastbilen er godkendt til kørsel med nogle ovenfor nærmere angivne bestemte, ensartede 
påhængskøretøjer. 

Bemærkninger 
Der kan angives særlige bemærkninger. 
Ved kontrol af D-værdien for koblingen på en blokvogn (herunder dolly), skal regnes med den af fremstilleren 
oplyste største faktiske totalvægt af det trækkende køretøj, som blokvognen ønskes at kunne sammenkobles 
synsfrit med. I rubrikken skal på den baggrund anføres følgende: 
»Største faktiske totalvægt af trækkende køretøj: xx.xxx kg« (hvor xx.xxx er den af fremstilleren ønskede fak-
tiske totalvægt af det trækkende køretøj). 
Hvis D-værdien er tilstrækkelig til et trækkende køretøj med min. 50.000 kg totalvægt, skal der ikke anføres 
betingelser om det trækkende køretøj. 
Fremstilleren kan anmode om at få flere vægte af det trækkende køretøj anført i afhængighed af totalvægten 
af blokvognen. F.eks. følgende for en kobling med en D-værdi på 250 kN: 
»Største faktiske totalvægt af trækkende køretøj: 34.200 kg, når blokvognens faktiske totalvægt ikke oversti-
ger 100.000 kg«. 
»Største faktiske totalvægt af trækkende køretøj: 44.300 kg, når blokvognens faktiske totalvægt ikke oversti-
ger 60.000 kg«. 
Der kan eventuelt udstedes flere blokvognsattester for den samme blokvogn, hvis pladsen i bemærkningsru-
brikken bliver utilstrækkelig. 
For mobilkran, der kan trække påhængskøretøj af kærretypen, skal der i rubrikken anføres: 
»Max V-værdi (luft) yy kN« eller »Max V-værdi (mek.) zz kN« (hvor yy og zz er den for mobilkranen aktuelt til-
ladte V-værdi – i afhængighed af affjedringen af bagakslerne). 
For blokvogn af kærretypen (samt påhængsvogn til sammenkobling med mobilkran), skal i rubrikken anføres: 
»V-værdi (mek.) uu kN, V-værdi (luft) vv kN« (hvor uu og vv er kærrens beregnede V-værdier i afhængighed 
af, om den kører efter et køretøj med mekanisk affjedring af bagakslerne eller luftaffjedring af bagakslerne). 
For en blokvognsdolly skal anføres følgende i rubrikken: 
»- Må sammenkobles synsfrit med bloksættevogn/modul« (hvis den opfylder bestemmelserne for at måtte 

sammenkobles synsfrit). 
»- Skammel for 2” hovedbolt« (eller 3,5”, hvis det er tilfældet, eventuel anden sammenkoblingsmetode). Hvis 

køretøjet er forsynet med flere tilkoblingsmuligheder, skal der udfyldes en attest for hver tilkoblingsanord-
ning. 

»- Skammeltryk maks. xx.xxx kg« (det tilladte skammeltryk indsættes for xx.xxx). 
»- Tilkoblet vægt (samlede akseltryk) maks. yyy.yyy kg« (det største, samlede akseltryk for bloksætte-

vogn/moduler, der må kobles efter dollyen, indsættes for yyy.yyy). 
De nævnte vægte må ikke overskride de vægte, som oplyses af dollyfabrikanten. For de opgivne vægte kon-
trolleres D-værdien for tilkoblingsanordningen (skamlen), jf. afsnit 9.05.001. 

Godkendelsesdato 
Dato for synets afslutning anføres. 

Firmastempel 
Synsvirksomhedens stempel påsættes her. 

Underskrift 
Udfyldes efter synets afslutning med underskrift. 
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Ledsagebil, Bilag 3 i bekendtgørelsen 
Ledsagebil skal ikke godkendes specielt til denne anvendelse. 
Det bemærkes, at bil, der er indrettet til at kunne anvendes som ledsagebil, må være forsynet med skråtstille-
de, røde og hvide eller røde og gule, reflekterende striber anbragt på fronten og bag på køretøjet. Ledsagebil 
er derudover kendetegnet ved at have stor oplyst trekant bagpå (kan eventuelt klappes væk), afmærknings-
lygter samt bl.a. afspærringsmateriale, højdemålingsudstyr og 6 kg pulverslukker. 

 

 


