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TOTAL- OG VOGNTOGSVÆGTE I DK
- PR. MAJ 2018

På de efterfølgende sider finder du en række eksempler på køretøjstyper og  
vogntogskombinationer, i forbindelse de aktuelle totalvægte der er gældende  
pr. 1. maj 2018, ved national kørsel i Danmark.   
(Listen er ikke udtømmende – henvend dig til ITD-medlemsservice for yderligere spørgsmål)

Vær opmærksom på:
•  at køretøjer og vogntog aldrig må belæsses til højere totalvægt eller  

akseltryk end de godkendt og registreret til 
• at 20% af bilens faktiske vægt   skal hvile på de styrende forhjul  
•  at 20% af vogntogets faktiske vægt skal hvile påde drivende hjul
•  at din sættevogn skal have tilstrækkelig tilladt kongebolttryk  

(sættevognens totalvægt + lastbilens køreklare vægt skal være lig med eller større  
end den vogntogsvægt du ønsker at udnytte)

HUSK – du kan altid få råd og vejledning hos ITD-medlemsservice!



2 akslede lastbiler
Tilladt totalvægt: 18.000 kg
Tilladt drivakseltryk: 11.500 kg
*)  Drivaksel skal have tvillingmonterede  

dæk og vejvenlig affjedring

3 akslede lastbiler
Tilladt totalvægt: 26.000 kg
Tilladt bogietryk: 19.000 kg
*)  Drivaksel skal have tvillingmonterede  

dæk og vejvenlig affjedring

4 akslede lastbiler / ”2+2”
Tilladt totalvægt: 32.000 kg
Tilladt bogietryk (for): 18.000 kg
Tilladt bogietryk (bag): 19.000 kg
*)  Drivaksel skal have tvillingmonterede dæk og vejvenlig  

affjedring. Afstand mellem foraksler min. 1,8 m.

4 akslede lastbiler / triplebogie
Tilladt totalvægt: 32.000 kg
Tilladt bogietryk: 24.000 kg
*)  Afstand mellem første og sidste aksel min. 5 m  

+ forreste 2 aksler styrende

4 akslede lastbiler / triplebogie
Tilladt totalvægt: 32.000 kg
Tilladt bogietryk: 24.000 kg
*)  Afstand mellem første og sidste aksel min. 6,4 m  

- antal og placering af styrende aksler valgfri

2 akslede påhængsvogne
Tilladt totalvægt: 20.000 kg

3 akslede påhængsvogne
Tilladt totalvægt: 24.000 kg
Tilladt bogietryk: 18.000 kg
*) Afstand mellem bogiens aksler min. 1,3 m

4 akslede påhængsvogne
Tilladt totalvægt: 30.000 kg
Tilladt bogietryk: 18.000 kg
*)  Første og anden aksel styrende + afstand mellem forreste aks-

ler maks. 1,8 m. Afstand mellem bogie-aksler min. 1,3 m
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1 akslede kærrer
Tilladt akseltryk: 10.000 kg

2 akslede kærrer
Tilladt bogietryk: 18.000 / 20.000 kg
*)  18.000 kg hvis afstanden mellem bogiens 

aksler er mellem 1,3 og 1,8 m / 20.000 kg hvis over 1,8 m

3 akslede kærrer
Tilladt bogietryk: 22.000 / 24.000 kg
*)  24.000 kg hvis afstanden mellem bogiens aksler er mellem 

1,3 og 1,8 m / 22.000 kg hvis under 1,3 m - kærrer registreret 
før 1/8-14 kan dog registreres til 24.000 kg, med akselafstand 
ned til 1 m. (kræver ny G-erklæring / T-godkendelse + syn)

1 akslede sættevogne
Tilladt akseltryk: 10.000 kg

2 akslede sættevogne
Tilladt bogietryk: 16.000 / 18.000 / 20.000 kg
*)  16.000 kg hvis afstanden er mellem 1,0-1,3 /  

18.000 kg hvis afstanden mellem bogiens aksler er mellem 
1,3 og 1,8 m / 20.000 kg hvis over 1,8 m.

3 akslede sættevogne
Tilladt bogietryk: 24.000 kg
*) Afstand mellem bogiens aksler min. 1,3 m.

4 akslede sættevogne
Tilladt bogietryk: 30.000 kg
*)  Maks tre faste aksler, afstand mellem bogiens  

aksler min. 1,3 m.
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3 akslede vogntog / ”forvogn-kærre”
Tilladt totalvægt: 28.000 kg

3 akslede vogntog / ”trækker-trailer”
Tilladt totalvægt: 28.000 kg

4 akslede vogntog / ”forvogn-kærre”
Tilladt totalvægt: 38.000 kg

4 akslede vogntog / ”forvogn-kærre”
Tilladt totalvægt: 36.000 kg

4 akslede vogntog / ”forvogn-hænger”
Tilladt totalvægt: 38.000 kg

4 akslede vogntog / ”trækker-trailer”
Tilladt totalvægt: 38.000 kg

4 akslede vogntog / ”trækker-trailer”
Tilladt totalvægt: 36.000 kg
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VOGNTOGSVÆGTE 

5 akslede vogntog / ”forvogn-kærre”
Tilladt totalvægt: 44.000 kg

5 akslede vogntog / ”forvogn-kærre”
Tilladt totalvægt: 42.000 kg

5 akslede vogntog / ”forvogn-hænger”
Tilladt totalvægt: 44.000 kg

5 akslede vogntog / ”forvogn-hænger”
Tilladt totalvægt: 42.000 kg

5 akslede vogntog / ”trækker-trailer”
Tilladt totalvægt: 42.000 kg
*)  Hvis nogen af sættevognens indbyrdes akselafstande er 

mindre end 1,1 m, skal afstanden mellem bilens bageste 
og sættevognens forreste aksel være min. 3 m.

5 akslede vogntog / ”trækker-trailer”
Tilladt totalvægt: 44.000 kg
*)  Hvis nogen af sættevognens indbyrdes akselafstande er 

mindre end 1,1 m, skal afstanden mellem bilens bageste 
og sættevognens forreste aksel være min. 3 m.
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6 akslede vogntog / ”forvogn-kærre”
Tilladt totalvægt: 50.000 kg

6 akslede vogntog / ”forvogn-kærre”
Tilladt totalvægt: 50.000 kg

6 akslede vogntog / ”forvogn-hænger”
Tilladt totalvægt: 50.000 kg

6 akslede vogntog / ”forvogn-hænger”
Tilladt totalvægt: 50.000 kg

6 akslede vogntog / ”forvogn-hænger”
Tilladt totalvægt: 45.000 kg
*)  Påhængskøretøjets tilladte totalvægt må ikke overstige  

1,5 gange den trækkende bils tilladte totalvægt.

6 akslede vogntog / ”trækker-trailer”
Tilladt totalvægt: 50.000 kg

6 akslede vogntog / ”trækker-trailer”
Tilladt totalvægt: 45.000 kg
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VOGNTOGSVÆGTE 

7 akslede vogntog / ”forvogn-kærre”
Tilladt totalvægt: 56.000 kg
*)  Min. 4 meter mellem bilens sidste og kærrens første 

aksel – ellers 54.000 kg!

7 akslede vogntog / ”forvogn-hænger”
Tilladt totalvægt: 56.000 kg
*)  Gælder også ”traditionel” 4-akslet lastbil  

(- 2+2 akselkonfiguration)

7 akslede vogntog / ”forvogn-hænger”
Tilladt totalvægt: 56.000 kg

7 akslede vogntog / ”trækker-trailer”
Tilladt totalvægt: 56.000 kg
*)  54.000 kg hvis afstanden mellem bilens bageste og 

sættevognens aksler er mellem 3 og 4 m.

7 akslede vogntog / ”trækker-trailer”
Tilladt totalvægt: 56.000 kg
*) 54.000 kg hvis afstanden mellem bilens bageste og 
sættevognens aksler er mellem 3 og 4 m

 
Opfylder lastbilen ikke ovennævnte bestemmelser (se und er  
4 akslede lastbiler) er den tilladte totalvægt 29.500 kg (frem-
går af reg.attest) / tilladt vogntogsvægt: 53.500 kg

Min. 4 m

Min. 3 m

Min. 3 m

Min. 4 m

Min. 4 m

POLITIETS TOLERANCEGRÆNSER VED KONTROL 
MED KØRETØJERS AKSELTRYK OG TOTALVÆGT
Tiltale for kørsel med overlæs bør rejses efter følgende retningslinjer:

-  Hvis det tilladte akseltryk overskrides med mere end 7,0 procent, rejses der tiltale. Selv om overskridelsen ikke udgør mere end 

7,0 procent af det tilladte akseltryk, rejses tiltale endvidere, hvis det tilladte akseltryk for enkeltaksler overskrides med mere end 

500 kilo.

-  Hvis den tilladte totalvægt for et køretøj eller et vogntog med en tilladt totalvægt på mere end 3.500 kilo overskrides med mere 

end 6,0 procent, rejses tiltale. Selv om overskridelsen ikke udgør mere end 6,0 procent af den tiltalte totalvægt, rejses tiltale end-

videre, hvis den tilladte totalvægt overskrides med mere end 2.000 kilo.
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