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Informasjon om gjennomføring av praktiske førerprøver
Helsemyndighetenes krav til smittevern er styrende for hvordan førerprøver skal gjennomføres.
Trafikkskolene må sammen med Statens vegvesen informere elevene om de til enhver tid
gjeldende føringer for praktiske førerprøver.
Smittevernet er nå i en fase med en kombinasjon av nasjonale og lokale tiltak.
Informasjonen blir løpende oppdatert. Siste versjon er alltid gjeldende.

Bestilling av praktiske førerprøver
Det er fortsatt betydelig etterspørsel etter praktiske førerprøver. Dette vil påvirke våre retningslinjer
for bestilling av førerprøver.
Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske førerprøver skje via trafikkskolene.
Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av
kandidater som er i et planlagt opplæringsløp ved trafikkskole. Dette vil bidra til å redusere endringer
og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk
førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk
førerprøve. Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig kandidater.
For at trafikkskolene skal kunne bestille førerprøver, må kandidaten på forhånd ha gitt trafikkskolen
fullmakt på vegvesen.no/dinside.
Det anmodes om at kun kandidater med tilhørighet i trafikkstasjonens nedslagsfelt meldes opp til
førerprøve på stedet. Statens vegvesen oppfordrer spesielt kunder som bor i kommuner som er i
etablert smitteområde Ring 1 til ikke å foreta unødvendige reiser ut av eget område.
Anmodningen er midlertidig med virkning inntil annen beskjed blir gitt. Nye vurderinger av dette vil
skje løpende, og en endring av anmodningen vil skje når smittevernnivået er tilbake på et jevnt lavt
nivå nasjonalt. Anmodningen er vurdert nødvendig for å hindre nedstenging av prøvevirksomheten.
Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve
Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig
prioritering og fordeling av førerprøver.

Smittevern ved praktisk gjennomføring
For å ivareta smittevernet til kandidater, egne ansatte og å bidra i den nasjonale dugnaden innfører
Statens vegvesen nivåbaserte smitteverntiltak. Disse tiltakene kan gjelde førerkortklasser, geografiske
områder og trafikkstasjoner. Tiltakene vil bli oppdatert i tråd med den lokale smittesituasjonen.

Nivåer:
For praktiske førerprøver vil det bli innført følgende fire nivåer:
Grønt nivå
•

Ingen særskilte smitteverntiltak.

Gult nivå – ordinære smittevernstiltak
•
•
•
•
•

•

Godt renhold av kjøretøyer før og etter prøve.
God håndhygiene.
Det kan når kandidat forespør være med trafikklærer under førerprøven. Alle i kjøretøyet skal
da bære munnbind om kravet til minimum en meters avstand ikke kan overholdes.
Klargjøring og oppsummering tilpasses.
Sensor kan benytte munnbind dersom vedkommende selv ønsker det, og kan ut fra en
selvstendig vurdering kreve at kandidaten bruker munnbind. Relevant for slik vurdering er
blant annet om kandidaten kommer fra et område som har høyere smittenivå.
Lokal forskrift kan kreve bruk av munnbind.

Oransje nivå – utvidede smittevernstiltak
•
•
•

Det er kun kandidat og sensor i kjøretøyet under førerprøven, og begge må benytte munnbind
i kjøretøyet.
Det anmodes om at det kun er kandidater fra lokalområder som får avlegge prøve. Det kan bli
innført begrensning hvis situasjonen tilsier det.
Ambulering av sensorer begrenses så langt det er mulig.

Rødt nivå
•
•

Praktiske førerprøver gjennomføres ikke.
Det ambuleres ikke fra trafikkstasjoner med rødt nivå.

Det vil bli differensiert mellom grupper av førerkortklasser. En hensiktsmessig deling er motorsykkel,
tunge (over 3500 kg), traktor og B/BE. Det kan for eksempel være aktuelt at det er grønt nivå for en
eller flere av disse gruppene, mens det er gult for en annen gruppe.

Oversikt over lokalt smittevernnivå for praktiske førerprøver:
NB! Angivelse av førerprøvegrupper i første linje henviser kun til smitteverngruppering og gir ingen føring for at det går
førerprøver i klassen på de enkelte stedene. Førerprøver på stedet vil kun følge av førerprøver tilgjengelig for bestilling.
SEKSJON

STED FOR PRAKTISK FØRERPRØVE
Hafslund

Øst 1

Moss
Mysen
Follo/Drøbak
Oslo (Risløkka)
Lillestrøm
Kongsvinger
Elverum
Røros
Tynset
Otta

Øst 2

Lillehammer
Hamar
Gjøvik
Fagernes
Bærum/Asker (Billingstad)
Gol Sambruk
Hønefoss
Kongsberg
Drammen
Notodden
Rjukan
Dalen
Tønsberg
Larvik

Sør

Skien
Kragerø
Arendal
Setesdal (Evje)
Kristiansand
Mandal
Flekkefjord
Egersund
Stavanger
Haugesund

Vest

Stord
Odda
Bergen/Åsane
Norheimsund
Voss
Sogndal
Førde
Nordfjordeid

B/BE

MC

TRAKTOR

TUNG

Ålesund
Molde
Ørsta
Kristiansund

Midt

Sunndalsøra
Oppdal
Orkdal
Brekstad
Trondheim
Stjørdal
Levanger
Steinkjer
Namsos
Brønnøysund
Mosjøen
Sandnessjøen
Mo i Rana
Bodø
Fauske
Narvik

Nord

Leknes
Svolvær
Sortland
Harstad
Finnsnes
Tromsø (Tromsdalen)
Storslett
Alta/Kvenvikmoen
Lakselv
Hammerfest
Vadsø
Kirkenes

*Når dato er angitt, gjøres det en ny smittevernvurdering denne dato.

Øvrige retningslinjer
Førerprøvekandidater skal forhåndsbetale førerprøven på nett. Dette gjøres på vegvesen.no/dinside.
Betaling kan tidligst gjennomføres klokken 00:01 dagen før førerprøven kjøres.
-

Før førerprøven skal kandidaten vise legitimasjon, og følge sensors anvisninger om
gjennomføring.

-

Trafikkskolen skal møte med rengjort kjøretøy. Før førerprøven gjennomføres skal
kontaktflater rengjøres. Dersom kjøretøyet ikke er tilstrekkelig rengjort, vil førerprøven bli
avlyst. Vurderingen skjer i tråd med helsemyndighetenes retningslinjer.

-

Ved enkelte trafikkstasjoner kan man bli anvist til egne parkeringsplasser.

-

Kandidaten skal møte sensor ved kjøretøyet. Vi forholder oss til helsemyndighetenes føringer
og håndhilser derfor ikke.

-

Kandidater som har feber eller viser tegn til luftveisplager kan bli avvist. Kandidater med
allergi som gir tilsvarende symptomer, skal medbringe dokumentasjon på allergien.

-

Klargjøring og avslutning av førerprøven kan bli holdt utenfor kjøretøyet.

-

Gjennomføring av sikkerhetskontroll vil tilpasses de til enhver tid gjeldende smittevernregler.

Veien videre
Statens vegvesen ber trafikkskolene fremdeles å være nøye med renhold av kjøretøyene mellom hver
førerprøve, slik at vi unngår unødige kanselleringer.
For å sikre så god kapasitet på førerprøvene som mulig, er det fortsatt viktig at kandidatene møter
godt forberedt og består førerprøven.
Vi håper på et fortsatt godt samarbeid i en utfordrende periode for oss alle.

Statens vegvesen v/Trafikantavdelingen

