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Utekontroll av tyngre kjøretøy i Norge
● Statens vegvesen har ett godt utbygd nettverk av
dyktige kontrollører spredd utover hele landet.
● Per dags dato er det ca 180 godkjente kontrollører
som er utdannet ved Universitetet i Agder.
● Kontrollørene går turnus, slik at kontrollene er
spredt ut over uken og tid på døgnet.
● Statens vegvesen har ikke politimyndighet. Forhold
som krever slik myndighet, må lokalt politi
kontaktes.

Utekontroll av tyngre kjøretøy i Norge
● Kontrollene gjennomføres fra både mobile patruljer
og faste utekontrollstasjoner.
● De mobile patruljene driver kontroll langs
hovedveinettet og eller lokale veier avhengig i
kontrollbehovet.
● Utstyret på de faste utekontrollstasjonene varierer,
fra den enkle med kun ett hus til den med vekt og
kontrollhall
● De fleste faste utekontrollstasjonene har
automatiske skilter som pålegger gitte kjøretøy og
kjøre inn til kontroll.

Vehicle and Driver Inspection System
● Alle kontroller med vedtak blir lagret i vårt egent
kontrollsystem VaDIS.
● Resultatet/rapportene blir enten sendt elektronisk til
fører, eller fører kan få det på papir.
● Rapporter som skal til andre etater, sendes automatisk
● Ved neste kontroll, vil historikken si noe om resultatet
fra forrige kontroll. Dette gjør at manglende oppfølging
av pålegg/vedtak kan følges opp ved neste kontroll.
● Kontrollstatistikk kan tas ut fortløpende.
● Statistikken sammen med erfaringer brukes til
planlegging av nye kontroller.

Kontrolltall fra 2018
● I løpet av 2018 ble det utført ca 82.600
tungtransport kontroller i Norge.
Av disse hadde ca 33.200 en eller annen
mangel. 19.200 fikk kjøreforbud.
● Det ble utført ca 8.500 bremsekontroller.
Av disse fikk 440 kjøreforbud. 24 førere
ble anmeldt til politiet for å ha kjørt med
for dårlige bremser.

Vinterproblematikk
● Norge innførte 1. januar 2015 krav til «spesielle
vinterdekk» og minimum 5 mm dekkmønster
på alle akslinger for kjøretøy med totalvekt
over 3.500 kg i vintersesongen.
● Alle tyngre kjøretøy skal også medbringe ett
visst antall kjettinger underkjøring i
vintersesongen.
● Etter en del alvorlige hendelser sist vinter,
jobbes det med en innskjerping av kravene til
dekk/kjetting

Avslutningsvis

Statens vegvesen sin visjon
«På veg for et bedre samfunn»
Statens vegvesen sitt hovedbudskap
«Trygt Fram Sammen»
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