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Informasjon om gjennomføring av praktiske førerprøver   
 

 Alle trafikkstasjoner og prøvesteder i landet har grønt smittevernsnivå. 

 

 
 
Bestilling av praktiske førerprøver, endring fra 4.10 

Torsdag 30.9. kl.08:00 distribueres følgende pressemelding fra Statens vegvesen: 

«Nå kan du bestille oppkjøring selv» 

Mandag 4.oktober legger Statens vegvesen ut oppkjøringstimer via www.vegvesen.no 

- «Fra mandag 4.oktober kan du selv bestille oppkjøringstime, det vil si at Statens vegvesen 
går tilbake til ordningen slik den var før Koronautbruddet. Dette frigjør ressurser fra 
trafikkskolebransjen som har hatt denne oppgaven mens koronapandemien var på sitt mest 
intense, sier avdelingsdirektør Frode Børstad i Statens vegvesen. 

-Som en midlertidig ordning utvider vi nå bestillingstiden fra 10 til 16 uker for oppkjøring i 
førerkort klasse B.  Dette høres vel ikke umiddelbart ut som en forbedring, men dette gir oss 
og fleksibilitet til å kunne koble kandidater og ledige timer over lengre tid.  I en 
overgangsperiode oppnår vi å få litt å gå på -hvis noe uforutsett skulle skje i løpet av 4-
månedersperioden. Med disse endringene håper vi gradvis å kunne ta ned ventetiden på 
oppkjøring, sier Frode Børstad. 

Forventer fortsatt kø 

- Det er fortsatt flere kandidater som ønsker oppkjøring enn det er tilgjengelige timer. Derfor 
vil det fortsatt være betydelig kø for oppkjøring. Men vi håper den nye ordningen vil gjøre 
fordelingen av oppkjøringstimer mer forutsigbar, både for kandidatene og trafikkskolene, 
sier Frode Børstad.  

15 prosent flere oppkjøringstimer 

Grønt nivå  
• Ingen særskilte smitteverntiltak.  



Hittil i 2021 har Statens vegvesen gjennomført 15 prosent flere oppkjøringer enn i 2019, som 
var siste normalår.  

- Økningen skyldes at det har vært mange flere som har ønsket å ta førerkort enn tidligere. 
Det er mye å lære av en så spesiell situasjon som vi har hatt de siste 18 månedene. Blant 
annet har vi lært at det ikke er pandemien som er største utfordringen, men en utilsiktet 
konsekvens av pandemien ved at mange i de største byene ser seg tjent med å ha førerkort 
som alternativ til kollektivtilbudet. Til tross for utfordringer og begrensninger pandemien har 
gitt oss, har vi klart å øke antall gjennomførte prøver, sier Børstad.  

-Oppkjøringen er et viktig ledd i å sikre at alle som slippes løs bak rattet er trygge sjåfører.  
Selv om det er stor pågang, slakker vi ikke på kravene som stilles til nye sjåfører. Vi arbeider 
hele tiden for nullvisjonen for drepte og hard skadde i trafikken, sier Børstad».  

Praktisk informasjon til trafikkskolene: 

 

• Bytter utføres selv av kandidat eller trafikkskole, alternativt ved å ringe 
etatens kundeservice på telefon 22073000 (Brukerstøtte). 
Trafikkstasjonen er kun behjelpelig i særlige tilfeller.  
 

• Trafikkskolen gjør selv avtaler med sine kunder om ansvarsfordelingen 
vedr. bestilling og bytter av førerprøver. 
 

• Vi gjør oppmerksom på at «fritt valg av trafikkstasjon» er en politisk 
føring. 
 

• For å sikre så god kapasitet som mulig, er det fortsatt viktig at 
kandidatene møter godt forberedt og består førerprøven, vi har faktisk 
opplevd en positiv utvikling her i pandemiperioden. 

 
Noen ord til slutt: 
Til tross for at Koronapandemien er på retur - har vi fortsatt mange utfordringer rundt 
gjennomføring av praktiske førerprøver. Oppkjøringskøen er fortsatt for lang, men vi står på 
både sent og tidlig.  Som dere sikkert kjenner til; har vi rekruttert mange nye sensorer de 
siste månedene. Når disse blir ferdig utdannet håper vi på å få til enda et løft i antall 
gjennomførte praktiske førerprøver.  
 
Vi vil få takke for godt samarbeid i den krevende perioden vi har vært igjennom, samtidig har vi 
håp om at vi skal klare å dra lasset sammen for å overvinne de utfordringene som gjenstår etter 
pandemien. 
   
Med vennlig hilsen  

Trafikantavdeling i Statens vegvesen 

 



 
 


