FORORD
Vegdirektoratet sender med dette ut forslag til endringer i førerkortforskriften og
trafikkopplæringsforskriften til offentlig høring. Bakgrunnen for endringene er tredje førerkortdirektiv
(2006/126/EF) som avløser andre førerkortdirektiv (91/439/EØF). Direktivet må gjennomføres i norsk
rett innen 19. januar 2011 og iverksettes 19. januar 2013. Tredje førerkortdirektiv vil i
høringsmaterialet bli omtalt som ”direktivet”.
Direktivets formål er å forbedre trafikksikkerheten, fremme fri bevegelighet for EU-borgerne , samt
redusere muligheten for forfalskning av førerkort. Samtidig er det en forutsetning i direktivet (art. 13
nr.2) at ingen som følge av direktivet vil miste rettigheter de hadde før endringene trer i kraft.
De største endringene dreier seg om:











Innføring av administrativ gyldighet for førerkort
Utfasing av alle eksisterende førerkortmodeller innen 2033
Heving av alminnelig aldersgrense for legeundersøkelse fra 70 til 75 år for personbil,
motorsykkel, traktor, snøscooter
Separat legeattest til personer over 75 år er ikke lenger tilstrekkelig, også selve førerkortet må
heretter fornyes
Innføring av nye internasjonale klasser for moped og mellomtung motorsykkel
Nye førerkortregler for 3-hjuls motorsykler
Nye vektregler for tilhengere klasse B / BE
Økt minstealder for kjøring med tung lastebil og buss utenom yrkesmessig kjøring
Passasjersitteplasser i kjøretøy erstattes av ”antall passasjerer kjøretøyet er godkjent for” som
kriterium i førerkortklassene for bil
Nye innbytteregler for EØS-førerkort som er innbyttet fra tredjeland

Endringsforskriften trer i kraft i 2013. Vegdirektoratet ønsker imidlertid at noen av reglene iverksettes
eventuelt allerede neste vår uten at dette er i strid med gjennomføringen av direktivet. I någjeldende
førerkortforskrift kapittel 3 omfatter begrepet ”motorvogn” ikke bare ”bil” slik som i tidligere
forskrifter, men også kjøretøygruppene traktor og motorredskap. Denne uklarheten ønsker vi å fjerne
ved at ”motorvogn” i aktuelle klasser omfatter bare ”bil” samtidig som vi uttrykkelig sier hvilke
førerkortkrav som gjelder for føring av traktor og motorredskap. Samtidig ønsker vi å presisere at man
kan betraktes som å ha ”fast bopel” i noen tilfeller uten at man allerede har opphold seg i Norge i
minst 185 dager.
Tredje førerkortdirektiv inneholder også kvalifikasjonskrav til førerprøvesensorer som medfører
formalisering av sensorenes opplæring. Denne saken vil bli hørt separat senere høsten 2010.
Endringer som følge av tredje førerkortdirektiv blir behandlet i høringsdokumentets del I.
I del II redegjøres for forslag om å fjerne personnummeret fra førerkortet som et bidrag til å bekjempe
problemene med identitetstyveri.
I del III finnes forslag til endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften med
tilhørende kommentarer.
I Vedlegg er lagt den danske utgaven av tredje førerkortdirektiv (2006/126/EF). Vegdirektoratet har
også benyttet seg av den engelske utgaven i sitt regelverksarbeid.
Vegdirektoratet
13. august 2010
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DEL I – ENDRINGER SOM FØLGE AV TREDJE
FØRERKORTDIREKTIV
NY FØRERKORTMODELL
Artikkel 1 nr 1 ny førerkortmodell
Fra 19. januar 2013 skal alle EU/EØS-førerkort utstedes kun i plast i kredittkortstørrelse (art.1
nr.1 og vedlegg I) Dette vil kunne redusere mulighetene for forfalskning, da slike førerkort
skal utstyres med et minimums antall sikkerhetselementer som guilloche-trykk, mikrotekst,
UV-trykk, hologram, relieffmønster, m.v.
Norge innførte førerkort i kredittkortstørrelse med slike sikkerhetselementer i 1998. Det
norske førerkortets utseende vil imidlertid endres noe på bakgrunn av nye internasjonale
førerkortklasser A2 og AM. I vedlegg I til direktivet beskrives førerkortmodellen. EU jobber
fortsatt med detaljutformingen. Det nye utseendet på førerkortet vil bli sendt til høring så snart
et endringsdirektiv om dette er vedtatt.
Artikkel 1 nr. 2 til 4 mikrochip på førerkortet
Medlemsstatene kan etter artikkel 1 nr. 2 velge å innføre mikrochip på førerkortet for å øke
sikkerheten i kortet og/eller gi mulighet for tilleggsopplysninger. Informasjonen på chipen må
være i tråd med regelverket for behandling av personopplysninger. Dette er en mulighet
statene gis, men det er ingen plikt å innføre det. En slik chip kan også innføres på et senere
tidspunkt.
På dagens norske førerkortmodell fra 1998 har vi i henhold til 2. førerkortdirektiv avsatt plass
til en mikrochip. På sikt ønsker vi å innføre mikrochip blant annet fordi det gjør forfalskning
vanskeligere. Vi anser imidlertid at de nåværende sikkerhetselementer på førerkortet inntil
videre er tilstrekkelige i forhold til forfalskning slik at innføring av denne grunn foreløpig
ikke er aktuelt.
Som utgangspunkt kan all informasjon som kan leses på førerkortblanketten lagres i chipen.
I tillegg kan mikrochipen, etter godkjenning fra Kommisjonen, også benyttes til andre
opplysninger enn de som angår førerettigheter. Dette åpner for å kunne bruke førerkortet til
for eksempel bekreftelse som organdonor. En mikrochip vil også gjøre kontroll på veien
enklere fordi man kan lese av chipen direkte uten å være tilkoblet noe dataregister, som man
for eksempel må være ved avlesing av strekkode som vi allerede har på dagens førerkort.
Foreløpig har ikke norske kontrollmyndigheter anskaffet slikt avlesingsutstyr.
Skulle chipen falle av eller bli ulesbar, har dette ingen betydning for førerkortets gyldighet
(art 7 nr 2). I tillegg til å være et sikkerhetselement, kan en mikrochip gi raskere og sikrere
administrativ behandling av førerkortsaker.
Det er nedsatt en arbeidsgruppe i tilknytning til EUs Førerkortkomité som utarbeider
standardiserte krav til mikrochipen. Vegdirektoratet ønsker å vente med å innføre mikrochip
til disse kravene er klare. Dersom vi innfører mikrochip nå kan vi risikere at denne ikke er
lesbar i andre land, og at andre lands mikrochip ikke er lesbar i Norge. Vi ønsker derfor å
eventuelt innføre chipen først når spesifikasjonene er klare slik at vi får en chip som er
harmonisert med andre lands chip. En annen årsak til at vi ønsker å vente, er uavklarte forhold
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knyttet til slitasje og varighet. Ved en administrativ gyldighet på 10 - 15 år vil chipen være
utsatt for slitasje og vil kanskje ikke være operativ i hele førerkortets gyldighetstid.
Artikkel 2 nr. 2 Adminstrativ gyldighet for innflyttere fra et annet EØS-land
Personer som flytter inn fra et annet EØS-land etter 19. januar 2013 som har førerkort uten
administrativ gyldighet, kan etter direktivet pålegges å bytte til førerkort med administrativ
gyldighet i løpet av senest 2 år etter innflytting. Vegdirektoratet vil foreløpig ikke iverksette
slike regler før det er gjort en grundigere gjennomgang av hvilke rutiner som da må etableres.
Artikkel 3 nr. 3 Utfasing av gamle førerkortmodeller
Alle førerkort i omløp skal etter artikkel 3 oppfylle kravene i direktivet innen 19. januar 2033.
Det betyr at alle 110 ulike førerkortmodeller i EU/EØS som er i bruk i dag må utfases innen
denne fristen. Det er opp til det enkelte medlemsland å fastsette tidligere frister for utfasing.
Reglene om utfasing må for øvrig sees i sammenheng med reglene om administrativ gyldighet
i artikkel 7.
Fordi de eldste førerkortmodellene er minst oppdatert når det gjelder sikkerhetselementer og
bilde av førerkortinnehaveren, er det ønskelig å fase ut disse først. I Norge har vi i dag fire
ulike modeller som alle er gyldige og som vi betegner som N1, N2, N3 og N4:


Modell N1 (grønn ”bok”) ble utstedt i perioden 24.4.1967 til 31.3.1979



Modell N2 (rosa plastlaminert papir, 105 x 74 millimeter) ble utstedt i perioden
1.4.1979 til 1.3.1989.



Modell N3 (plastlaminert papir med rosa og blå tynne linjer, 100 x 70 millimeter) ble
utstedt i perioden 1.3. 1989 til 31.12.1997.



Modell N4 ble utstedt fra 1.1.1998 og er den nyeste modellen som fortsatt benyttes i
dag. Førerkortet er i kredittkortformat og oppfyller kravene i tredje førerkortdirektiv
når det gjelder materiale, størrelse og sikkerhetselementer. Det må imidlertid gjøres
noen endringer som gjør at utformingen blir noe annerledes enn i dag, i tillegg til at
det innføres administrativ gyldighet som vi ikke har på norske førerkort i dag.

Konsekvensen av de nye reglene er at samtlige norske førerkort må skiftes ut etter de
bestemmelsene som blir fastsatt for utfasing av gamle førerkortmodeller.
Etappevis utfasing av gamle førerkortmodeller
Vegdirektoratet ønsker å fase ut modellene etappevis. Det foreslås å fase ut de grønne
førerkortene (N1) og den eldste av de rosa modellene (N2) i løpet av de første 5 årene.


Utskifting før 19. januar 2018: førerkort utstedt før 1989 (N1 og N2)
92 000 personer har i dag førerkort N1 og 290 000 har N2. Det er i hovedsak de eldste
førerkortinnehaverne som har den grønne modellen; over 30 000 er i dag over 80 år.
Ca 50 000 personer over 80 år har førerkort av den eldste rosa modellen N2. Av
erfaring vet vi at mange av disse vil ha sluttet å kjøre bil før 2018.
Dette vil også gjelde for en del av gruppen mellom 60 og 80 år hvor det er ca 50 000
som har førerkort i grønn modell og ca 130 000 som har den eldste rosa modellen
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I tillegg vil en del av disse førerkortinnehaverne skifte ut førerkortet av andre grunner.
Som konsekvens av direktivets artikkel 5 (omtalt senere i denne høringen), vil de
fleste av disse uansett måtte bytte inn disse førerkortene innen få år ettersom systemet
med separat legeattest bortfaller.
Vegdirektoratet regner derfor med at det kan dreie seg om maksimalt ca 60 000
førerkort av den grønne modellen og maksimalt mellom 100 000 og 120 000 av den
eldste rosa modellen som er igjen i bruk i 2018.
Vegdirektoratet anser 5 års frist som en rimelig frist for førerkortinnehaverne til å
skifte ut sine førerkort. Vi foreslår derfor å sette 19. januar 2018 som siste frist for å
bytte til nytt førerkort i EU modell for alle førerkort som er utstedt før 1.mars1989 (N1
og N2).


Utskifting før 19. janaur 2023: førerkort utstedt før 1998 (N3)
Det finnes om lag 350 000 førerkort utstedt i modell N3 i omløp i Norge i dag. Av
disse er ca 24 000 av innehaverne over 80 år og ca 100 000 mellom 60 og 80 år.
Vegdirektoratet anslår at det vil være ca 250- 300 000 førerkort igjen i bruk i Norge i
2023.
Vegdirektoratet foreslår at det settes frist til 19. januar 2023 som frist for å skifte ut
disse førerkortene til ny EU-modell.



Utskifting før 2033: førerkort utstedt etter 1998 (N4)
Modell N4 er oppdatert når det gjelder sikkerhetselementer. Det gjør at behovet for å
fase ut disse førerkortene raskt er mindre enn for de andre modellene. Det er denne
modellen det er flest av i omløp i Norge i dag, ca. 2,3 millioner.
Vegdirektoratet foreslår å sette 19. januar 2033 som frist for å skifte ut førerkort i
modell N4 som er utstedt etter 1.1. 1998. Denne eksisterende modellen vil bli utstedt
fram til 2013, da EU sitt regelverk hindrer oss å utstede den nye modellen før 19.
januar 2013.

Etter de respektive utløpsdatoene vil føreretten være suspendert inntil nytt førerkort er utstedt.
Se for øvrig drøftinger under artikkel 7 nr. 2.
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FØRERKORTKLASSENE
Direktivets artikkel 4 definerer hvilke kjøretøy som omfattes av de ulike førerkortklassene og
minstealder for erverv av førerett i de ulike klassene samt unntaksregler. Artikkel 4 er
omfattende og vi har derfor i det nedenstående delt fremstillingen inn i moped, motorsykkel,
personbil og tunge kjøretøy.
I denne sammenheng er det viktig å merke seg punkt 5 i direktivets fortale om at
gjennomføringen av direktivet ikke skal berøre eksisterende føreretter som er oppnådd før 19.
januar 2013.
Tidligere har definisjonen av førerkortklassene for bil vært knyttet til hvor mange
passasjersitteplasser kjøretøyet har. Nytt i tredje direktiv er at dette endres til antall
passasjerer kjøretøyet er godkjent for. Det er dermed ikke avgjørende hvor mange seter
kjøretøyet har men hvor mange passasjerer det er lov å ha med, hvilket fremgår av vognkortet.
Ordet passasjerplasser foreslås derfor endret til passasjerer alle steder i forskriften dette
omtales.

Artikkel 4 nr. 1 Hovedregel om utstedelse og aldersgrenser, definisjon av motorvogn
Artikkel 4 nr. 1 gir en vid definisjon av begrepet motorvogn. En slik definisjon har vi ikke
hatt i førerkortforskriften tidligere, men er nå tatt med i § 2-2. Motorvogn defineres som
ethvert motordrevet kjøretøy som kjører på vei ved hjelp av egen kraft, med unntak av
skinnegående kjøretøyer.

MOPED
Artikkel 4 nr. 2 Moped blir internasjonal klasse AM
Direktivet innfører en egen internasjonal førerkortklasse for moped (klasse AM) som også
omfatter den såkalte mopedbilen.
Definisjon og minimumskrav
Moped har per definisjon maksimumshastighet høyst 45 km/t og omfatter tohjuls og trehjuls
moped samt firehjuls moped med egenvekt ikke over 350 kg, dvs. samme kjøretøy som faller
innenfor den norske førerkortklassen M. Direktivets artikkel 4 nr. 2 betrakter ikke knallert
som moped, dvs. tohjuls moped med høyst fart 25 km/t. Medlemsstatene fastsetter selv
eventuelle krav for å føre knallert. I Norge betraktes knallert som moped og man krever
førerkort.
Minimumskravet for utstedelse av førerkort i klasse AM er etter artikkel 7 nr. 1 bokstav b at
søkeren har bestått en teoretisk prøve hvis kandidaten ikke innehar noen førerkortklasser fra
før. Medlemsstatene kan i tillegg velge å innføre praktisk prøve og en legeundersøkelse i
denne klassen. For å skille mellom kjøretøyer i gruppe AM kan en nasjonal kode angis på
førerkortet.
Mopedklassene i Norge
Norge har allerede moped som egen førerkortklasse, men den gjelder kun nasjonalt. Det
tidligere mopedførerbeviset ble erstattet 1. januar 2005 ved innføring av førerkort klasse
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M146 for moped. Dette skjedde som et ledd i innføringen av nye regler for føreropplæringen i
alle klasser. Den praktiske opplæringen er i hovedsak obligatorisk og førerprøven er teoretisk.
Vi skiller mellom klasse M kode145 og klasse M kode 146 som gir førerett for henholdsvis
små tohjuls moped og tre- og firehjuls moped og klasse M kode 147 som gir generell førerett
for tre- og firehjuls moped. Norge har kun teoretisk prøve i mopedklassene, men betydelig
obligatorisk praktisk opplæring.
Ved innføring av førerkort klasse M147 ble det i en overgangsperiode gjennomført praktiske
prøver for de som allerede hadde skaffet seg mopedbil. Disse hadde for det meste ingen
formell opplæring. Ved innføring av gjeldende opplæringsordning i denne klassen, ble det
etter grundig vurdering valgt en modell med betydelig obligatorisk opplæring kombinert med
teoretisk førerprøve, ikke praktisk prøve.
Vegdirektoratet ønsker å evaluere dagens føreropplæring for klasse M 146 og M 147 før det
gjøres større endringer i gjeldende ordninger i disse klassene. Vegdirektoratet foreslår derfor å
videreføre denne inndelingen. Navnet på den internasjonale førerkortklassen vil bli endret til
AM med nasjonale koder 145, 146 og 147.
Nasjonale koder gjelder etter førerkortdirektivet normalt kun i det landet førerkortet er utstedt.
Som regel kan andre land velge å anerkjenne rettigheter på utenlandske førerkort som i
utgangspunktet bare gjelder i utstederlandet. Direktivet åpner for nasjonale inndelinger av
klasse AM, men omtaler ikke hvordan det skal løses på tvers av landegrensene. Dersom man
for eksempel har norsk førerkort med klasse AM kode 147 innebærer dette i praksis en
begrenset klasse AM da kode 147 omfatter tre- eller firehjuls moped. Slik Vegdirektoratet ser
det vil klasse AM likevel bli påført som internasjonal klasse hvor den begrensingen som kode
147 innebærer, bare vil gjelde i Norge. Motsatt vil ikke vi ha mulighet til å sette begrensinger
til bruk av andre EØS-førerkort påført klasse AM selv om det eventuelt egentlig er en
begrenset klasse jf. den norske inndelingen.
Minstealder
Medlemsstatene kan senke minstealderen til 14 år eller heve den til 18 år. Så lenge
minstealderen er under 16 år, gjelder klasse AM bare på eget territorium frem til innehaveren
fyller 16 år. Vegdirektoratet ønsker ikke å foreslå noen endring av minstealderen på 16 år for
moped.
Legeundersøkelser
Vegdirektoratet anser det ikke som nødvendig å benytte muligheten til å innføre krav til
legeundersøkelse i klasse AM. Helsekravene anses ivaretatt ved bruk av eksisterende system
med egenerklæring som også brukes for klasse B.

MOTORSYKKEL
Direktivet fastsetter blant annet nye regler for progressivt erverv av førerrett for motorsykkel
og minstealderen for direkte erverv av klasse A heves fra 21 til 24 år.
Artikkel 4 nr. 3 Motorsykkel - klassene A1, A2 og A
Motorsykkel omfatter nå ikke bare tohjulinger med eller uten sidevogn (gruppe L3e), men
også trehjuls motorsykkel med maksimal hastighet over 45 km/t (gruppe L5e). Trehjuls
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motorsykkel er i direktivet fjernet fra klasse B1 (og B) som nå omfatter bare firehjuls
motorsykler i den tekniske gruppen L7e. Føring av trehjuls motorsykkel krever klasse A1 når
effekten ikke overskrider 15 kW, og klasse A hvis effekten er over 15 kW (minstealder 21 år).
Den nye klasse A2 (tilsvarer dagens mellomtunge klasse) har litt andre tekniske
spesifikasjoner enn tidligere mellomtung motorsykkel. Endringene må ses i sammenheng med
de endrede krav til motorsykkel som brukes under førerprøven, se direktivets vedlegg II pkt
5.2.
Minstealderen for klasse A1 er 16 år, men kan heves til 17 eller 18 år. Gjøres dette, må man
samtidig heve minstealderen for klasse A2 slik at forskjellen er 2 år. For klasse A2 er
minstealderen 18 år, og for klasse A er minstealderen hevet til 24 år ved direkte erverv. Ved
progressivt erverv av klasse A er minstealderen 20 år forutsatt at søker har 2 års kjøreerfaring
i klasse A2. I tillegg må vedkommende bestå en praktisk prøve eller gjennomføre et kurs av
minst 7 timers varighet, se vedlegg VI. Klasse A2 kan også erverves progressivt. Har søker 2
års kjøreerfaring i klasse A1, slipper søker teoriprøven i klasse A2, men må ta praktisk prøve
eller gjennomføre kurs etter vedlegg VI.
Vegdirektoratet følger direktivets minimumskrav til alder for direkte erverv av ubegrenset
førerett klasse A. Øvrige aldersgrenser forblir uforandret.
Vegdirektoratet gjennomfører en utredning av motorsykkelulykkene de siste 5 årene, for å
kunne foreslå tiltak som kan redusere antallet motorsykkelulykker. Denne høringen ivaretar
bare de endringer som vi er pålagt å gjennomføre administrativt innen 19. januar 2011. Andre
aktuelle tiltak og endringer på bakgrunn av utredningen vil bli gjenstand for høring i tiden
frem mot iverksetting av direktivet 19. januar 2013.
Dagens krav til motorsykkel til førerprøven er min. 450 cm³ og min. 35 kw. Det gjør at de
langt fleste prøvesykler tilfredsstiller det nye kravet i direktivet. Det innebærer at modellen
med å kreve førerprøve for utvidelse vil fremstå som to like førerprøver, kanskje sågar på
samme motorsykkel. Ved å benytte motorsykkel som tilfredsstiller direktivets minimums
krav, A2 - 400 cm³ og 25 kw, A 600 cm³ og 40 kw, vil forskjellen på kjøretøyene uansett bli
liten.
Dagens føreropplæring i klasse A gir førerett for klasse A mellomtung hvis kandidaten er
under 21 år, med automatisk overgang til førerett for klasse A ubegrenset etter to års erfaring
eller oppnådd alder.
Direktivets intensjon er å sikre at alle unge førere av motorsykkel som får tilgang til klasse A
ubegrenset på bakgrunn av erfaring, har reell erfaring og tilfredsstillende kompetanse.
Vegdirektoratet foreslår at utvidelse fra klasse A2 til klasse A ubegrenset erverves gjennom 7
timer obligatorisk opplæring. Det er en videreføring av dagens opplæringsmodell som har det
prinsipp, at de delene av opplæringen som er vanskelig eller for tidkrevende for å måle ved en
førerprøve, fastsettes som obligatorisk opplæring.
Forskjellen på en motorsykkel klasse A2 og klasse A ubegrenset er i stor grad de økte
ressursene som blir tilgjengelig for føreren. For å bidra til at føreren forvalter de økte
ressursene motorsykkelen har på en trafikksikker måte foreslår Vegdirektoratet at kurset
fokuserer på å benytte den erfaring som eleven har fra kjøring med motorsykkel. Viktige
elementer vil være å forsterke positiv adferd og iverksette prosesser som korrigerer eller
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endrer negativ adferd. Hovedfokuset for de temaer og målformuleringer som kurset vil få er
strategisk motorsykkelkjøring for å etablere risikoreduserende adferd. Det vil legges til rette
for at det vil være undervisningen i grupper. Kurset vil tilrettelegges med stor grad av praktisk
aktivitet.
Vi ber høringsinstansene ta stilling til Vegdirektoratet sitt valg av 7 timer opplæring
istedenfor praktisk førerprøve. Struktur og innhold på kurset vil bli gjenstand for høring på et
senere tidspunkt.
Direktivet regulerer ikke når i 2 års perioden opplæringen skal gjennomføres. Vegdirektoratet
foreslår at opplæringen tidligst kan gjennomføres 1 år etter erverv av førerett klasse A2.
Føreretten for klasse A ubegrenset erverves tidligst etter 2 år, uavhengig når opplæringen er
gjennomført. Bakgrunnen for forslaget er å imøtekomme de utfordringer det er å samle
tilstrekkelig antall elever til kurset fra den begrensede gruppen som er aktuell, og at
motorsykkelopplæring er en sesongaktivitet på bakgrunn av de klimatiske forhold i Norge.
Ved innføring av nye krav 19. januar 2013 vil det ikke legges til rette for overgangsordninger
for føreropplæring og førerprøve kl. A1/A2/A.

Artikkel 4 nr. 4 a Klasse B1- firehjuls motorsykkel
Medlemsstatene kan etter artikkel 4 nr. 4 bokstav a velge å innføre kjøretøykategorien B1 som
egen førerkortklasse. Klasse B1 skal etter direktivet omfatte bare firehjuls motorsykler.
Trehjuls motorsykler flyttes som følge av dette over til klasse A. Klasse B1 omfatter firehjuls
motorsykkel slik de er definert i direktiv 2002/24/EF. Minstealder for denne klassen er i
direktivet satt til 16 år.
Norge har i dag ikke B1 som egen førerkortklasse, men personer med utenlandsk førerkort
med denne klassen får beholde den ved innbytte til norsk førerkort. I Norge faller B1kjøretøy inn under klasse B i dagens system, og dette samsvarer med direktivets krav for land
som velger ikke å innføre denne klassen.
Det er en økende import av firehjuls motorsykler som definert i artikkel 1 nr. 3 bokstav b i
direktiv 2002/24/EF. Det er registrert flere tilfeller av alvorlige ulykker med dødelig utgang
med denne kjøretøygruppen. Norge stiller i dag ingen særskilte krav til opplæring for førerett
foruten førerett klasse B for denne kjøretøygruppen. Det kan være aktuelt å innføre opplæring
for kjøretøygruppen. Hva slags opplæring som eventuelt skal innføres for å ha en
ulykkesreduserende effekt, må utredes nærmere med bakgrunn i kunnskap fra
ulykkesgranskninger og kjøretøyets egenart som terrengkjøretøy og kjøreegenskaper på vei.
Dersom man kommer til at særskilt opplæring er nødvendig for slike kjøretøy, er det mest
naturlig å innføre det som egen førerkortklasse.

PERSONBIL
Artikkel 4 nr. 4 bokstav b Endring av definisjon av klasse B
Definisjonen av klasse B i nåværende førerkortforskrift endres til å kun omfatte motorvogn
som teknisk klassifiseres som bil. Trehjuls motorsykler flyttes over til klasse A. For at ingen
skal miste allerede ervervede rettigheter vil alle som har fått førerett i klasse B før 19. januar
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2013 beholde retten til å kjøre trehjuls motorsykkel. Hvordan dette skal løses i forhold til
avmerking på førerkortet vil vi komme tilbake til på et senere tidspunkt.

Artikkel 4 nr. 4 bokstav b Klasse B og trekking av tilhenger ny kode 96
I dag kan personbil med tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg kjøres med førerkort klasse
B hvis summen av bilens og tilhengerens tillatte totalvekter er høyst 3500 kg. Det forutsettes
imidlertid at tilhengerens tillatte totalvekt ikke overskrider bilens egenvekt med fører (75 kg).
Uavhengig av førerkortkravet må bilens maksimale aktuelle tilhengervekt eller tillatt
vogntogvekt (angitt i vognkortet) ikke overskrides.
Begrensningen på vogntogvekten på 3500 kg er i direktivet økt til 4250 kg. For å kunne føre
slikt vogntog over 3500 kg må man først gjennomføre opplæring på minst 7 timer eller bestå
en førerprøve, eventuelt begge deler (se vedlegg V). På kurset eller under prøven skal man
benytte et vogntog med samlet tillatt totalvekt 3501-4250 kg. Denne nye rettigheten markeres
på førerkortet med fellesskapskode 96 knyttet til klasse B.
Direktivets krav til prøvekjøretøyer ved en eventuell prøve for klasse B kode 96 utgjør ikke
store endringer fra dagens kjøretøykrav til førerprøve klasse BE. Dersom vi velger krav om
førerprøve for å erverve kode 96 vil prøven lett bli framstå som tilnærmet lik den prøven som
vi allerede har i klasse BE. I tillegg vil en førerprøve for denne koden kreve ekstra
sensorressurser i regionene.
Det er registrert en del ulykker i forbindelse med kjøring med tilhenger. Det ser ut til at
mange ikke er klar over tilhengerens betydning for bilens kjøreegenskaper. Dette skyldes feil
kjørefart, ofte i kombinasjon med feil lasting. For å bedre førerens kunnskaper, ferdigheter,
øke risikoforståelsen og gi praktisk erfaring, er opplæring et viktig tiltak. Innføring av
obligatorisk opplæring vil også være mer i tråd med norsk føreropplæringstradisjon.
Direktivets gir adgang til å innføre både obligatorisk opplæring og førerprøve. Direktoratet
anser en slik ordning for å være for omfattende.
Vegdirektoratet er av den oppfatning at opplæring bør velges framfor prøve. Vi foreslår derfor
at klasse B kode 96 erverves gjennom obligatorisk opplæring i tråd med direktivets
minstekrav (7 timer) uten førerprøve. Timene fordeler seg på veiledningstime trinn 2,
veiledningstime trinn 3, sikkerhetskurs på veg (3t) og sikring av last (2t).
Vi ber høringsinstansene ta stilling til Vegdirektoratet sitt valg av 7 timer opplæring
istedenfor praktisk førerprøve. Struktur og innhold i opplæringen vil bli gjenstand for høring
på et senere tidspunkt.
Det er viktig å få en naturlig progresjon i opplæringsforløpet fra klasse B via klasse B kode 96
og til klasse BE. For å ivareta progresjonen må dette få konsekvenser for dagens opplæring til
klasse BE. Denne opplæringen er i dag på 4 obligatoriske timer, og vil bli foreslått økt til 7
timer, slik at opplæringen blir identisk med opplæring kode 96. I tråd med dagens praksis, må
en for å erverve klasse BE i tillegg til opplæring gjennomføre praktisk prøve. Vegdirektoratet
vil også ta en kritisk gjennomgang av krav til prøvekjøretøyer klasse BE.
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Artikkel 4 nr. 4 bokstav c og e Vektbegrensning for tilhenger i klasse BE
Etter dagens regler for klasse BE er bilens maksimale aktuelle tilhengervekt den eneste
vektbegrensningen. Båttilhengere og andre spesialhengere kan ha en tillatt totalvekt på 4-5000
kg, men samtidig ha så lav egenvekt at de kan trekkes med klasse BE. Slike vogntog kan ta
opp så stor plass i trafikken at det anses uforsvarlig så lenge føreren har kompetanse bare i
klasse BE. Følgelig fastsetter direktivet at tilhengers tillatte totalvekt ikke må overskride 3500
kg i klasse BE.
Konsekvensen vil bli at en del vogntogkombinasjoner som i dag kan kjøres med førerkort
klasse BE vil kreve førerkort klasse C1E fra 19. januar 2013. Personer som har oppnådd
førerett i klasse BE før 19. januar 2013 beholder retten til å føre vogntog med trekkvogn i
klasse B med bilens maksimale aktuelle tilhengervekt som den eneste vektbegrensningen.
Hvordan dette skal løses i forhold til avmerking på førerkortet vil vi komme tilbake til på et
senere tidspunkt.

TUNGE KJØRETØY – BUSS OG LASTEBIL
Artikkel 4 nr 4. bokstav d og e Utvidelse av klasse C1E
Helt nytt er det at man innenfor klasse C1E skiller mellom vogntog hvor trekkbilen tilhører
klasse C1 eller B. Når trekkbilen er i klasse C1, kan man som tidligere trekke tilhenger over
750 kg forutsatt at vogntogets samlede tillatte totalvekt ikke overskrider 12 000 kg. Kravet om
at tilhengerens tillatte totalvekt ikke må overskride bilens egenvekt er fjernet, men ev.
tekniske begrensninger i bilens vognkort må sjekkes. Tilhører trekkbilen klasse B, kan man
med klasse C1E trekke tilhenger med tillatt totalvekt over 3500 kg.
Resultatet er således at man nå krever klasse C1E for trekking av noen vogntog som man
tidligere kunne trekke med klasse BE og at man kan trekke en henger hvor tillatt totalvekt
overskrider bilens egenvekt, forutsatt at det er tillatt etter trekkbilens vognkort.

Artikkel 4 nr. 4 bokstav d – k Minstealder tunge førerkortklasser - C1, C1E, C, CE,
D1, D1E, D og DE
Tredje førerkortdirektiv innfører nå underkategoriene (klasse C1 og D1) som obligatoriske
førerkortklasser. Nevnte førerkortklasser ble innført i Norge allerede i 1998. At disse
førerkortklassene nå blir obligatoriske i alle EU-land antas å være et ledd i systemet med
progressivt erverv.
Tredje førerkortdirektiv hever aldersgrensene for privat kjøring med tunge kjøretøy. For
førerkortklassene C og CE heves aldersgrensen fra 18 til 21 år. Tilsvarende heves
aldersgrensen for D og DE fra 21 år til 24 år.
De nye aldersreglene for tungbil må likevel sees i sammenheng med reglene som følger av
Yrkessjåførdirektivet (2003/59/EØF). Yrkessjåførforskriften fra 2008 gjennomfører dette
direktivet i norsk rett og inneholder bl.a. krav til opplæring og minstealder. Man skiller
heretter altså klart mellom privat bruk av tunge kjøretøy og yrkesmessig bruk hvor det er ulike
regler for minstealder. I nedenstående tabell viser vi minstealder for førerkorterverv i de ulike
situasjonene. Se for øvrig våre kommentarer til minstealder under Artikkel 4 nr. 6 nedenfor.
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Tabell 1: Foreslått minstealder i henhold til 3. førerkortdirektiv og
yrkessjåførforskriften
Privat kjøring
Yrkesmessig kjøring i henhold til
yrkessjåførforskriften

C1

Minstealder Minstealder i henhold Med komprimert
i dag
til 3. førerkortdirektiv grunnutdanning
(140timer)
18 år
18 år
18 år

Med fullstendig
grunnutdanning
(280 timer)
18 år

C1E 18 år

18 år

18 år

18 år

C

18 år

21 år

21 år

18 år

CE

18 år

21 år

21 år

18 år

D1

21 år

21 år

21 år

21 år

D1E 21 år

21 år

21 år

21 år

D

21 år

24 år

23 år

21 år

DE

21 år

24 år

23 år

21 år

Artikkel 4 nr. 4 bokstav i – Utvidelse av klasse D1E
I dagens førerkortforskrift er det for førerrett i klasse D1E satt en begrensning på at samlet
tillatt totalvekt for vogntog ikke skal overstige 12 000 kg. Regelen fulgte av andre
førerkortdirektiv. I tredje førerkortdirektiv er denne begrensingen fjernet. I tillegg er regelen
om at tilhengerens tillatte totalvekt ikke må overstige motorvognenes egenvekt med fører
fjernet i direktivet og må derfor fjernes i førerkortforskriften.
Klasse D1E er blitt forenklet ved at tidligere begrensninger med vogntogvekt på 12 000 kg og
motorvognens egenvekt er fjernet. Det samme gjelder forbud mot persontransport på
tilhengeren. Endringene antas å ha liten praktisk betydning. Det anses tilstrekkelig at
minibussens vognkort inneholder tekniske begrensninger for hvilke tilhengere minibussen kan
trekke. Forbud mot persontransport på tilhengeren hører mer naturlig hjemme i
bruksforskrifter.
Artikkel 4 nr. 4 bokstav h
For noen år siden innførte Norge 7,5 meter som største lengde for minibuss. Kommisjonen
foreslo 7 meter, mens direktivet til slutt har landet på 8 meter. Definisjonen i
førerkortforskriften foreslås på bakgrunn av dette endret til 8 meter.
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Artikkel 4 nr. 5 Unntak
Spesialkjøretøy for funksjonshemmede
Etter art. 4 nr. 5 kan medlemsstatene etter avtale med Kommisjonen unnta visse typer av
motorvogner, som for eksempel spesialkjøretøy for funksjonshemmede, fra anvendelsen av
artikkel 4 som gjelder førerkortgrupper, definisjoner og minstealder.
Slik det fungerer i Norge i dag blir spesialkjøretøy for funksjonshemmede bygget/tilpasset
innenfor kravene til den førerkortklasse vedkommende har. Vegdirektoratet har ikke mottatt
signaler som tyder på at det er behov for fritak fra førerkortkravene når det gjelder alder, vekt,
dimensjoner eller lignende. Vi ser derfor ikke på nåværende tidspunkt behovet for å ta inn
egne regler for slike spesialkjøretøy. Dersom det skal gis unntak fra bestemte krav må dette
som nevnt godkjennes av Kommisjonen.
Særregler for forsvaret og sivilforsvaret
Etter art. 4 nr. 5 kan medlemsstatene unnta kjøretøy som benyttes av eller er under forsvarets
eller sivilforsvarets kontroll. Førerkortforskriften § 12-3 gjelder særregler for forsvaret og
sivilforsvaret. I dag benytter forsvaret seg kun av unntaket når det gjelder alder, men det er
likevel greit at paragrafen beholdes for at de skal ha muligheten til å benytte seg av et unntak
hvis det i spesielle tilfeller oppstår behov for det. Vi ser på bakgrunn av dette i utgangspunktet
at unntaket videreføres.

Artikkel 4 nr. 6 Minstealder
Lette førerkortklasser
Etter førerkortdirektivets artikkel 4 nr. 6 kan medlemsstatene heve eller senke minstealderen
for utstedelse av førerkort i visse lette klasser. Velger man lavere minstealder enn direktivets
utgangspunkt, gjelder førerettighetene bare på eget territorium inntil man når vanlig
minstealder. Andre stater kan dog velge å akseptere disse førerkortene på eget territorium.
Er utenlandske førerkort med lavere minstealder ikke omtalt i nasjonal rett, betyr dette at disse
førerkortene ikke aksepteres før norsk minstealder er oppnådd. Utgangspunktet er således nå
snudd på hodet siden annet førerkortdirektiv krever at medlemsstatene må ta initiativ for å
nekte aksept av slike førerkort på eget territorium.
Vegdirektoratet vurderer de aldersgrenser som gjelder for lette førerkortklasser i dag som
fornuftige. Vi har derfor ikke planer om å endre disse ut over de endringer som er omtalt
under artikkel 4 nr. 3 som følge av ny klasseinndeling for motorsykler.
Tunge førerkortklasser
Viser her til omtalen under artikkel 4 nr. 4 bokstav d til k. Yrkessjåførdirektivet fastsetter som
nevnt særregler for yrkessjåførene i tunge førerkortklasser. Medlemsstatene kan på nærmere
vilkår senke minstealderen ved yrkesmessig kjøring på eget territorium. Slike særregler
knyttet til kjøring som reguleres av yrkessjåførforskriften omfattes ikke av denne høringen,
men vil bli hørt separat.
Artikkel 4 nr. 6 gir åpning for å sette ned aldersgrensen for førerkortklasse C til 18 år og
klasse D til 21 år for kjøretøy som benyttes av brannvesenet og politiet, samt ved utprøving av
kjøretøy som har vært til reparasjon eller vedlikehold. Dette tilsvarer dagens aldersgrenser for
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disse klassene. Direktivet setter nå en høyere aldersgrense for slike kjøretøy ut fra
trafikksikkerhetshensyn. Der det i førerkortdirektivet åpnes for lavere aldersgrenser gjennom
yrkessjåførdirektivet, forutsetter det en tilleggsopplæring av praktisk og teoretisk art nedfelt i
yrkessjåførforskriften. Vegdirektoratet vil derfor ikke gå inn for å benytte seg av muligheten
for senking av aldersgrensene i slike tilfeller. Vi minner i denne sammenheng om muligheten
som allerede finnes i dagens førerkortforskrift §12-2 for at person med førerett i klasse B kan
flytte tyngre kjøretøy på gitte områder. Dessuten om at ervervede førerettigheter før 2013
beholdes.

LEGEATTEST FOR ELDRE
Artikkel 5. nr. 1 Vilkår og begrensninger
Etter artikkel 5. nr. 1 skal det angis i førerkortet på hvilke vilkår føreren har rett til å kjøre.
Direktivets artikkel 5 nr. 1 angir at det på førerkortet skal være påtegnet på hvilke vilkår
innehaveren kan kjøre. Denne formuleringen finnes også i tidligere førerkortdirektiv, men
EU-kommisjonen har kommet med en presisering og skjerping av kravet i forbindelse med
arbeidet med det tredje førerkortdirektiv som gjør at dagens ordning med en separat legeattest
ikke kan videreføres.
I dag er reglene i Norge at førerkortet utløper ved 100-årsdagen og det kreves legeattest for å
ha førerett etter fylte 70 år. Legeattesten skal medbringes sammen med førerkortet under
kjøring for at føreretten skal være gyldig. Man slipper altså å få utstedt nytt førerkort hver
gang man fornyer legeattesten for 1, 2, 3, 4 eller 5 år. I de lette klassene kan legen utstede
attesten med gyldighetstid basert på sin faglige vurdering. Det er flere land som har hatt
tilsvarende ordninger.
På bakgrunn av den nye tolkningen må ordninger med supplerende legeattest avvikles. Dette
vil medføre at alle må ha nytt førerkort hver gang legeattesten fornyes. Samtidig foreslås det å
heve aldersgrensen fra 70 til 75 år for slike attester, se nedenfor. For de tunge klassene
medfører direktivet ingen endringer, da førerkort i disse klassene etter våre nasjonale regler
kun utstedes for ett år om gangen etter fylte 70 år.
Formålet med skjerpingen av kravet til dokumentasjon er spesielt harmoniseringshensyn. Det
kan også i noen tilfeller være viktig for trafikksikkerheten. Dersom et land har ordninger som
fører til at begrensninger i en persons førerett ikke fremkommer av førerkortet, kan andre land
ikke vite om disse begrensningene. Den norske ordningen med supplerende legeattest for
eldre kan potensielt misbrukes i utlandet. Det fremgår som hovedregel av førerkortet at det er
gyldig frem til 100-årsdagen. Det fremgår kun av nasjonale forskrifter at det i tillegg kreves
en gyldig helseattest ved siden av førerkortet etter fylte 70 år (foreslått endret til 75 år). Slike
nasjonale bestemmelser er det umulig for andre land å holde oversikt over. Det kan derfor
skje at en person som ikke lenger oppfyller helsekravene og ikke leverer inn førerkortet,
bruker førerkortet i utlandet fordi det fremstår som gyldig for andre lands myndigheter. Med
stadig større andel eldre som bor i eller reiser til utlandet er faren for slikt misbruk økende.
Ut over dette oppfyller Norge de forpliktelser som denne artikkelen krever, jfr.
førerkortforskriftens §§ 4.1 – 4.4.
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Ettersom dagens praksis med en separat legeattest ikke oppfyller direktivets krav, innføres det
derfor regler som gjør at selve førerkortet også må fornyes. Vilkårene som fremkommer i
legeattesten vil heretter bli påført førerkortet, som vil ha den gyldighet som legen påfører i sin
attest. Som en konsekvens av dette må førerkortet fornyes ut i fra den varigheten legen setter
på helseattesten.
Heving av aldersgrense for legeundersøkelse
Når ordningen skal endres, ser Vegdirektoratet det som aktuelt å vurdere alderskravet for når
det er generelt behov for legeundersøkelse, både ut fra den økte levealderen blant
befolkningen og for eventuelt å gjøre det enklere for eldre å fornye førerkortet. Kravet om
legeattest etter fylte 70 år er ikke direktivbestemt, og det har vært politisk innspill om heving
av grensen til 75 år. Vi plikter imidlertid å sikre at førerkort ikke utstedes til personer som
ikke oppfyller direktivets helsekrav. Løsningen med obligatorisk legeattest etter fylte 70 år en
ordning som bidrar til å sikre dette.
Problemstillingen ble oversendt for vurdering til Helsedirektoratet som er ansvarlig og
kompetent myndighet for helsespørsmål i førerkortregelverket. I sitt svar av 12. juli 2010
skriver Helsedirektoratet om dagens ordning:
”Tanken bak er antakelig at den gradvise svekkelsen av helse og førlighet som kommer med
stigende alder, kan være vanskelig å vurdere for den enkelte. Dersom dette ikke fører til
kontakt med lege, vil heller ikke legen kunne advare og eventuelt kunne sende melding til
fylkesmannen. Det er også hevdet at ved en egen undersøkelse for førerett, vil legens
oppmerksomhet i større grad være rettet mot disse helsekravene enn ved en vanlig
konsultasjon for helseproblemer.
Det reiser seg her to sentrale spørsmål: 1) I hvilken grad er en helseundersøkelse i stand til å
påvise helsesvikt som er av betydning for vedkommendes evne til å kjøre på en trygg måte, og
2) Ved hvilken alder er helsetilstanden generelt så svekket at det er grunn til å forlange en
obligatorisk helseundersøkelse.
Den vanlige helseundersøkelsen for førerett (NA 0202) tar først og fremst sikte på å avdekke
om de bestemte helsekravene i førerkortforskriften er oppfylt: Hvordan er synet, har
vedkommende diabetes, har det vært hjernefunksjonsforstyrrelser, alvorlig psykisk sykdom,
misbruk av alkohol eller andre rusmidler, alvorlig hjertesykdom eller annen sykdom som gjør
vedkommende uskikket til å føre motorvogn. For de tyngre klassene er kravene ganske
strenge, mens det for lettere klasser er få absolutte krav. Det vil da ofte bli en vurderingssak
fra legens side om den aktuelle helsesvekkelsen vil kunne ha betydning for vedkommendes
evne til kjøre på en trygg måte. Spesielt i vår veiledning IS-1437 legger vi vekt på informasjon
og råd til legen når det gjelder å vurdere om helsekravene kan sies å være oppfylt.
Legen føler imidlertid ofte usikkerhet i slike saker, men ytterligere medisinske undersøkelse
vil bare i et begrenset antall tilfelle kunne si noe avgjørende om vedkommendes evne til å
kjøre. Det finnes også en del nevropsykologiske tester som kan si noe om vedkommendes
kjøreevne, men også til disse knytter det seg mye usikkerhet foruten at de kan være
tidkrevende å gjennomføre. I tvilstilfelle tilrår vi nå i økende grad at det utføres en praktisk
kjøretest ved trafikkstasjon. Som Helsedirektoratet tidligere har pekt på, er det behov for å
standardisere disse kjøretestene etter hvilket helseproblem som foreligger. Vi inviterer til et
samarbeid mellom våre to direktoratet for å utarbeide og implementere slike standardtester.
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Det andre spørsmålet er når den generelle alderssvekkelsen kan sies å ha avgjørende
betydning for evnen til å kjøre bil. Denne viser seg særlig ved synsfunksjonen, redusert
psykomotorisk tempo, endringer i kognitiv kapasitet eventuelt demensutvikling, og motorisk
treghet på grunn av forandringer i ledd og muskulatur. I motsetning til lidelser som diabetes,
hjerneslag og hjerteinfarkt vil nevnte tilstander inntre langsomt og gradvis og dermed ofte
ikke påkalle vedkommendes oppmerksomhet i relasjon til kjøreevnen.
Som nevnt foran kan det være vanskelig for legen å sikkert avgjøre om vedkommendes
helsetilstand og funksjonsnivå er tilstrekkelig for trygg kjøring. Helsedirektoratet foreslår at
det utarbeides et eget helseattestskjema for undersøkelse av eldre bilførere. Her vil en i større
grad enn i NA 0202 fokusere på de områdene hvor svikten gjerne viser seg hos de eldre. Det
vil likevel, selv ved en slik tilpasset undersøkelse, ofte ikke være mulig å si noe absolutt om
kjøreevnen.
Spørsmålet om andre måter å avgjøre om en eldre fortsatt skal ha førerett, er derfor blitt
reist. Det mest nærliggende vil antakelig være en form for praktisk prøving med relativt korte
tidsintervall (1 – 5 år avhengig av søkerens alder og resultat på tidligere prøver). For å gi et
sikkert bilde av kjøreferdigheten, må prøven være ganske omfattende og vil derfor bli
ressurskrevende med det store antall førerkortinnehavere over 70 år som vi har i dag. En slik
praktisk prøve kan tenkes å gjøre den obligatoriske helseundersøkelsen unødvendig, men mer
realistisk er det vel at en praktisk prøve kommer i tillegg til legeundersøkelsen der hvor legen
er i tvil. Inntil det blir en nærmere avklaring på dette, tilrår Helsedirektoratet at en beholder
den nåværende ordningen med obligatorisk helseundersøkelse (men altså med et bedre
undersøkelsesopplegg).
Det siste spørsmålet er da fra hvilken alder det skal være en slik obligatorisk undersøkelse.
Finnes det et grenseområde i alder hvor helse- og funksjonsevne hos et stort antall blir
mindre god? Etter forespørsel fra Samferdselsdepartementet ble dette spørsmålet utredet av
Nasjonalt folkehelseinstitutt og Helsedirektoratet i 2007. Utgangspunktet var om
aldersgrensen for yrkesmessig persontransport kunne heves fra 70 til 75 år. I løpet av de siste
30 årene har det vært en klar bedring i befolkningens generelle helsetilstand og begge
institusjonene fant å kunne anbefale en slik heving av aldersgrensen. Vår uttalelse av
10.10.2007 vedlegges og vi viser til den. Her er også referert hovedpunktene i FHI sin
uttalelse. Ut fra det samme resonnementet finner Helsedirektoratet å kunne tilrå en heving av
aldersgrensen til 75 år for obligatorisk helseundersøkelse av eldre bilførere.”
På bakgrunn av Helsedirektoratets vurdering foreslår Vegdirektoratet å heve alderen for krav
til legeattest for lette førerkortklasser fra 70 til 75 år.
Et eget helseskjema for eldre er noe Vegdirektoratet eventuelt vil vurdere på et senere
tidspunkt. Mer tilpassede kjørevurderinger er noe Vegdirektoratet også vil jobbe videre med.
Spesialkompetanse for slike vurderinger vil bli tatt inn i grunnutdanningen og
etterutdanningen for førerprøvesensorene som også kommer på høring høsten 2010.

ADMINISTRATIV GYLDIGHET FOR FØRERKORT
Artikkel 7 nr. 2 Administrativ gyldighet for førerkort
Direktivet innfører administrativ gyldighet for de nye førerkortene i artikkel 7. Det betyr at
førerkortet må skiftes ut med visse mellomrom for å kunne bli oppdatert med de nyeste
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sikkerhetselementer og nytt bilde av innehaveren. Er den administrative gyldighetsperioden
for førerkortet utløpt, er ikke førerkortet lenger noe gyldig bevis for vedkommendes
førerettigheter. Vedkommende må anskaffe seg nytt førerkort for å kunne utøve sine
førerettigheter på en lovlig måte. Har søker fått dispensasjon fra helsekravene og
førerettigheter for en kortere periode, vil den administrative gyldighet og førerettighetene
utløpe samtidig, da førerkortet ikke vil få lengre gyldighet enn den perioden føreretten gis for.
Formålet med å innføre administrativ gyldighet er å ha oppdatert bilde og sikkerhetselementer
for å forhindre førerkortsvindel, og for å kunne pålegge helseundersøkelser eller andre tiltak.
Det vil si at fornyelse av førerkortet kan være en ren administrativ handling som ikke krever
annet enn nytt bilde og at nyeste førerkortmodell benyttes. Medlemslandene kan også benytte
den administrative gyldighetstiden til å kreve noe mer som for eksempel ny legeattest.
Hovedreglene om gyldighetstid
For personbil, motorsykkel og moped er det fastsatt en administrativ gyldighetsperiode på 10
år, men med mulighet for medlemsstatene til å velge opp til 15 år.
For buss, lastebil og vogntog er gyldighetsperioden på 5 år samt obligatorisk helsesjekk.
Direktivets krav om 5 års gyldighet for tunge klasser ble innført i 2008 i forbindelse med
innføring av yrkessjåførdirektivet i norsk rett hvor det der kreves 35 timer obligatorisk
etterutdanning for å opprettholde sin yrkessjåførkompetanse.
Hvorvidt man ønsker å kreve oppfriskningskurs eller prøve for alle som skal fornye
førerkortet, avgjøres av medlemsstatene. Slike tiltak må da skje samtidig med fornyelse av
førerkortene. Vegdirektoratet vil ikke foreslå noen krav av slik art på det nåværende
tidspunkt.
Valgfrie unntak
Medlemsstatene kan innføre en kortere gyldighetsperiode enn 10 år/5 år for førstegangssøkere
innen alle førerkortklasser forutsatt at dette er knyttet til trafikksikkerhetstiltak. For klassene
C og D kan perioden settes til 3 år, mens for de andre klassene er det ikke angitt noen bestemt
periode.
Gyldighetsperioden på 10 år/5 år kan også reduseres for personer som har fylt 50 år når
hensikten er å innføre hyppigere helsekontroller eller andre spesifikke tiltak som for eksempel
gjenoppfriskningskurs.
Gyldighetsperioden skal fremgå av selve førerkortblanketten, den kan ikke fastsettes i et annet
dokument som for eksempel helseattest, jfr. artikkel 5 nr.1. Førerkortet skal klart vise hvilke
vilkår og hvilke kjøretøyer innehaveren har tillatelse til å føre, dette vil kunne bidra til en
forenkling av kontrollen av føreretten.
Førerkort utstedt i en medlemsstat skal som tidligere anerkjennes gjensidig innen hele EUområdet (se artikkel 2). Man kan velge å beholde sitt nasjonale førerkort etter å ha tatt fast
bopel i et annet EU-land. Alternativt kan man kreve direkte innbytte til førerkort utstedt av det
nye vertslandet (se art 11 nr 1).
Dagens ordning i Norge
I Norge skiller vi mellom førerett og førerkort. Mens føreretten er selve den immaterielle
rettigheten til å føre visse typer motorvogner, er førerkortet bare beviset for denne rettigheten.
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Administrativ gyldighet vil si at førerkortet utløper uten at føreretten nødvendigvis tapes, men
retten suspenderes fordi man ikke har lov til å bruke retten uten førerkortet. Førerett oppnås i
det alle vilkår for førerett er oppfylt og man har føreretten så lenge man fortsetter å oppfylle
disse vilkårene. I lette førerkortklasser gis føreretten på ubestemt tid, mens i tunge
førerkortklasser må føreretten fornyes med helseattest hvert femte år. Førerkortet i seg selv er
ikke et bevis for at føreretten er intakt. Føreretten suspenderes for eksempel i de tilfellene
hvor man er midlertidig syk, ikke har fornyet føreretten med legeattest osv.
Forslag til endring av vegtrafikkloven § 24 femte og sjette ledd har vært på høring og
forventes vedtatt av Stortinget høsten 2010. Med denne endringen forsøkes det å klargjøre
skillet mellom førerett og førerkort. Blant annet er setningen om at ”føreretten er livsvarig”
foreslått fjernet. Dette gjøres fordi vi mener det er misvisende å si at føreretten er livsvarig.
Den kan være det, men forutsetningen er hele tiden at man oppfyller alle vilkår for å inneha
førerett.
I dag har vi i Norge ingen administrativ gyldighet for førerkort i de lette førerkortklassene
som gjør at førerkortet må skiftes ut med bestemte mellomrom. Førerkortet utstedes med
gyldighet til 100-års dagen.
For de tunge klassene ble gyldighetstiden i Norge endret fra 10 til 5 år fra 10. september 2008.
Dette ble gjort før direktivets frist for å harmonisere utløpsdatoene i de tunge klassene med
utløpsdatoen for yrkessjåførkompetansen. For å fornye førerkortet i tunge klasser kreves det at
man leverer ny legeattest. Med det skillet vi har i Norge i dag mellom førerkort og førerett
gjør dette at førerkortets gyldighet og førerettens gyldighet blir identisk når vi innfører
administrativ gyldighet, fordi vi knytter helsekravet til føreretten. Det vil si at hvis førerkortet
for tunge klasser er løpt ut, mangler man ikke bare førerkortet som bevis for føreretten, men
man har heller ikke førerett fordi den betinger at helsekravet er oppfylt.
Hovedregelen etter direktivets artikkel 7 nr. 2 bokstav a er at klassene AM, A1, A2, A, B,
(B1) og B skal ha en administrativ gyldighet på 10 år. Medlemsstatene kan velge å gi slike
førerkort en administrativ gyldighet på inntil 15 år.
Forslag
Vegdirektoratet foreslår en administrativ gyldighet på 10 år for førerkort i disse klassene, som
er den gyldighetstiden som følger av direktivet som en hovedregel. Det er derfor naturlig å
følge denne så lenge det ikke foreligger avgjørende argumenter for å velge 15 år.
Det er også mange andre medlemsstater som velger 10 års gyldighet. Sverige som det er
naturlig å sammenligne oss med har i lang tid hatt 10 års gyldighet.
10 års intervall vil gi et mer oppdatert førerkort både mht. utseende på bilde og signatur til
hjelp i kontrollsituasjoner. Økt flytting over landegrensene stiller større krav til at
dokumentene er oppdaterte. Den teknologiske utviklingen går dessuten så raskt at det blir
stadig enklere å fremstille relativt troverdige falske førerkort på enkelt utstyr. For
myndighetene gjelder det derfor å kunne ligge i forkant mhp. å utstyre kortene med nye
sikkerhetselementer. Ved å skifte ut kortene med relativt hyppige mellomrom, vil det økende
antallet forfalskninger kunne holdes nede, noe som sannsynligvis kan bidra i forhold til
trafikksikkerhet ved at antallet førere uten nødvendig kompetanse ikke ferdes på vegene. Selv
om vi i denne høringen også foreslår å fjerne personnummer på førerkortet, vil kortet likevel
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ha en viss status som legitimasjon så lenge det er utstedt av en offentlig myndighet. En relativt
hyppig utskifting vil således også kunne bidra til å redusere omfanget av idetitetstyveri.
Det er også mange andre medlemsstater som velger 10 års gyldighet. Sverige som det er
naturlig å sammenligne seg med har i lang tid hatt 10 års gyldighet.
Argumentet for å eventuelt velge 15 års gyldighet er først og fremst at det vil føre til færre
førerkortutstedelser/behov for besøk på trafikkstasjonene og gi lavere kostnader for
førerkortinnehaverne. Vegdirektoratet mener at disse argumentene ikke er tungtveiende nok i
forhold til det behovet samfunnet har for å ha en viss kontroll over de som innehar retten til å
føre motorvogn på vegene.
Vegdirektoratet foreslår også at førerkortbildet og signaturen får en gyldighet på 10 år fra det
ble tatt/registrert. Det vil bety at ved utstedelse vil førerkortets administrative gyldighet bli
satt til den datoen bildets gyldighet går ut. Hvis vedkommende ikke velger å ta nytt bilde, vil
en eksempelvis ved utvidelse til en ny førerkortklasse eller utstedelse av duplikat utstede
kortet kun til bildets ”utløpsdato”. I Statens vegvesen sitt bilde- og signaturregister registres
dato for lagring av bildet.
Det er på det nåværende tidspunkt ikke aktuelt å benytte seg av de muligheter for kortere
gyldighetstid som direktivet åpner for. Dagens ordning med prøveperiode for førerett i klasse
B ved førstegangsutstedelse (førerkortforskrift § 4-2) videreføres, men formålet med denne
bestemmelsen er også noe annen enn formålet med direktivets bestemmelser.

ØVRIG OM UTSTEDELSE AV FØRERKORT
Artikkel 7 nr. 5 Nytt europeisk elektronisk førerkortnettverk
Etter artikkel 7 nr. 5 kan ingen person inneha mer enn ett førerkort og myndighetene skal
nekte å utstede et førerkort dersom de finner ut at søkeren allerede har et førerkort.
Medlemsstatene skal treffe de tiltak som er nødvendig for å kunne oppfylle dette kravet. Ved
utstedelse, innbytte, duplikat eller fornyelse består de nødvendige tiltakene i å forhøre seg
med andre medlemsstater i tilfeller det foreligger rimelig grunn til mistanke om at søkeren
allerede har et annet førerkort. For å lette denne kontrollen skal medlemsstatene benytte
nettverket for EU-førerkort så snart det er satt i drift.
Kravet om at ingen skal ha mer enn ett førerkort som bevis for sine førerettigheter er ikke
nytt. Dette er allerede fastsatt i førerkortforskriften § 1-3. Dersom det utstedes førerkort til en
person som ikke oppfyller kravene for å få utstedt førerkort, plikter den utstedende myndighet
å anvende nasjonale regler om annullering eller inndraging. Dette er ivaretatt gjennom
forvaltningslovens regler om omgjøring.
Det som er nytt er at det opprettes et elektronisk førerkortnettverk for alle EØS-land. Det er
nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra flere medlemsland som skal se på hvilke
opplysninger som skal utveksles og på hvilken måte dette skal foregå. Etter planen skal
nettverket være klart til 19. januar 2013.
Vegdirektoratet møter med en representant i denne arbeidsgruppen. Blant utfordringene som
diskuteres er juridiske sider knyttet til personvern ved utveksling av opplysninger.
Vegdirektoratet antar at en slik utlevering i kontrolløyemed ved utstedelse av førerkort ligger
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innenfor førerkortregisterets formål slik at det foreligger hjemmel. Dette er imidlertid en av
flere vurderinger vi må komme nærmere tilbake til i høring når nettverkets form og
funksjonalitet er nærmere fastsatt.
Artikkel 10 jf. Vedlegg IV – Førerprøvesensorer
Direktivets artikkel 7 nr. 1 angir forutsetninger for å oppnå førerett i de ulike
førerkortklassene, deriblant førerprøver. Etter artikkel 10 skal alle førerprøvesensorer oppfylle
minstestandardene som er fastsatt i direktivets vedlegg IV fra 19. januar 2013. Dette er et
tiltak for å øke trafikksikkerheten. I tillegg til definerte kvalifikasjonskrav for å bli sensor, må
sensor gjennomgå periodevis trening for å holde ved like og gjenoppfriske sine kunnskaper og
ferdigheter.
Disse kvalifikasjonskravene vil bli fastsatt i egen forskrift som sendes ut i en separat høring
høsten 2010.
Artikkel 11 nr 4 Statusanmerkninger for førerrettighet i EU-land - direkte virkning i
Norge
I førerkortforskriftens § 1-2 er tatt inn bestemmelser om anerkjennelse av førerkort fra andre
EØS-land, jfr. artikkel 11 nr. 1. Etter artikkel 11 nr. 4 skal medlemsstatene nekte å utstede
førerkort til person som har statusanmerkning (sperrefrist, beslag eller inndragning) i et annet
EU-land. Likedan skal medlemsstatene nekte å anerkjenne førerkort fra EU-land når
innehaveren har statusanmerkning fra sitt forrige oppholdsland innen EU.
På bakgrunn av mange falske EU-førerkort så Vegdirektoratet det som nødvendig å sette i
verk tiltak. Siden 2009 har alle førerkort fra EØS-området blitt fo7rhåndssjekket før det er
utstedt norsk førerkort til en person som opprinnelig har førerkort fra annet EØS-land. Så
lenge vi opprettholder denne praksisen vil vi avdekke så å si alle forsøk på å bytte inn både
inndratte og forfalskede førerkort. Denne praksisen vil bli erstattet av de mulighetene som en
elektronisk utveksling av førerkortdata vil gi, jfr. Artikkel 7 nr. 5. Kravet om at førerkortet må
være gyldig for å gi førerett i Norge er ikke nytt og er allerede inntatt i førerkortforskriften §
1-2 femte ledd.
Artikkel 11 nr. 6 Førerkort byttet inn fra tredjeland
Dersom en medlemsstat bytter inn et førerkort utstedt av en tredjestat med et førerkort etter
EU-modellen, skal det gjøres en påtegning i førerkortet om dette samt om enhver senere
fornyelse eller ethvert senere innbytte. Dette fulgte også av andre førerkortdirektiv og gjøres
derfor allerede i dag.
Innbytte som nevnt kan imidlertid bare skje dersom førerkortet utstedt av tredjestaten
innleveres til vedkommende myndigheter i medlemsstaten som foretar innbyttet. Dette gjøres
også i dag. Dersom søkeren ønsker førerkortet utlevert igjen avbrytes innbyttesaken og
vedkommende må eventuelt søke på nytt senere. Dersom innbytte gjennomføres returneres
førerkortet til utstederlandet dersom det foreligger avtale om dette. Øvrige førerkort
oppbevares i 6 måneder før de makuleres.
En medlemsstat behøver imidlertid ikke å anvende prinsippet om gjensidig godkjenning på
førerkort som en annen medlemsstat har byttet inn fra et tredjeland. Dette er heller ikke noe
nytt i tredje førerkortdirektiv, men Norge har ikke benyttet denne muligheten tidligere. I en
høring tidligere i år fremmet Vegdirektoratet forslag om å innskjerpe reglene for innbytte av
førerkort fra tredjeland. For nærmere omtale og begrunnelse viser vi til høringen som finnes
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på www.vegvesen.no under ”høringer – tidligere høringer”. Det er på bakgrunn av dette nå
fastsatt nye og strengere regler for innbytte som gjelder fra 1. oktober 2010.
For at disse reglene ikke skal kunne omgås foreslår Vegdirektoratet nå at EU-førerkort som er
byttet inn fra et tredjeland som vi ikke godtar innbytte fra, ikke lenger skal gi rett til innbytte.
Førerkortet blir da betraktet som et førerkort fra det tredjelandet som utstedte det førerkortet
som var grunnlaget for EU-førerkortet. Det betyr at et førerkort utstedt i for eksempel Finland
ikke vil gi grunnlag for innbytte i Norge hvis det er utstedt på grunnlag av et innbyttet
førerkort fra for eksempel Russland. Det vil da bli betraktet som et førerkort fra Russland og
vil kun gi de førerettigheter som følger av det. Etter reglene som gjelder fra 1. oktober 2010
vil det da si at førerkortet kan benyttes i Norge i inntil 3 måneder fra innehaveren kom til
Norge. Dersom han eller hun ønsker førerett i Norge utover dette, må førerett erverves som
for første gang i Norge. Det vil altså være bestemmelsene om anerkjennelse og innbytte av
førerkort fra tredjeland, og ikke fra annet EØS-land, som vil gjelde for slike førerkort.

Artikkel 12 Fast bopel/vanlig bosted
Etter Artikkel 7 nr. 1 bokstav e skal førerkort bare utstedes til personer som har sitt vanlige
bosted i Norge eller har studert her i minst 6 måneder. Dette er ikke noe nytt og reguleres
allerede i førerkortforskriften. Definisjonen som fremgår av artikkel 12 er ikke endret fra
forrige direktiv. Definisjonen er tatt direkte inn i førerkortforskriften § 2-3. Den er hittil blitt
tolket bokstavelig slik at det kreves at man faktisk har bodd i Norge i minst 185 dager før man
kan få utstedt førerkort. En tolkningsuttalelse fra Kommisjonen 28. oktober 2008 tilsier at
man kan lempe på denne tolkningen i tilfeller der søkeren kan dokumentere at formålet med
oppholdet er at det skal vare i over 6 måneder/185 dager. Slik dokumentasjon kan for
eksempel være arbeidskontrakt, bevis for inntak på et omfattende studium el.l.
Vegdirektoratet foreslår derfor at man endrer tolkningen av førerkortforkriften § 2-3 første
ledd slik at det kan åpnes for å utstede førerkort til personer som ennå ikke har bodd i Norge i
et halvt år, men hvor det kan dokumenteres at det er planen at oppholdet skal vare minst så
lenge.
Artikkel 13 Rettigheter ervervet før 19. januar 2013
Etter samtykke fra Kommisjonen skal medlemsstatene fastsette ekvivalenser mellom
førerettigheter som er oppnådd før iverksettelsen av tredje førerkortdirektiv
Etter artikkel 13 nr. 2 skal ingen på bakgrunn av direktivet miste eller få førerettigheter
begrenset som er ervervet før 19. januar 2013. Dette betyr for eksempel at personer som
erverver klasse B før 19. januar 2013 beholder retten til å kjøre trehjuls motorsykkel selv om
den etter ny internasjonal definisjon overføres til klasse A.
Direktivet omtaler ikke hvordan dette skal løses i praksis. Av hensyn til kontrollører på vegen
bør det avmerkes på førerkortet. Å benytte nasjonale koder for disse rettighetene ser vi
imidlertid ikke som en god løsning da dette er endringer som gjelder alle EØS- land. Det
forventes at det kommer et direktiv som regulerer en del usikkerheter rundt
overgangsordninger.
Hvordan det skal løses i praksis vil vi derfor komme tilbake til i en senere høring før
endringene trer i kraft i 2013.
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ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Regelendringene som følge av innføringen av tredje førerkortdirektiv i norsk rett medfører en
del økonomiske og administrative konsekvenser. Omfanget av konsekvensene er ulikt;
mange har kun konsekvenser for interne rutiner og systemer i Statens vegvesen. Ettersom
endringen av regelverket i tid sammenfaller med etableringen av et nytt Autosys, vil
endringene kun bli lagt inn i det nye systemet. Endringene internt i Statens vegvesen
forutsettes gjennomført innenfor tildelte ressurser, andre regelendringer har mer vidtrekkende
konsekvenser for samfunnet. I vår gjennomgang har vi prioritert å omtale de sistnevnte
Det bemerkes at det er vanskelig å se og beregne alle kostnadene, da de vil slå ut forskjellig
for de enkeltpersoner og de målgrupper de berører.

Ny førerkortmodell, utfasing av gamle førerkortmodeller, innføring av administrativ
gyldighet for førerkort
Konsekvenser for Statens vegvesen
Reglene om administrativ gyldighet og utfasing av eldre førerkort, vil øke antallet utstedte
førerkort pr. år. Pr. i dag utstedes årlig i overkant av 250 000 førerkort. I dag er det ca. 1,6
millioner gyldige førerkort i klasse B i omløp. 10 års administrativ gyldighet skulle således i
gjennomsnitt tilsi en økning på 160 000 førerkorthandlinger på trafikkstasjonene pr. år. I
tillegg øker førerkorthandlingene som følge av at de over 70 år (foreslått fra 75) ikke lenger
kan ha den ekstra legeattesten, men må få utstedt nytt førerkort.
Økningen vil imidlertid ikke bli så stor, da store deler av førerkortmassen likevel skiftes ut av
andre årsaker. Av den årlige produksjonen er ca. 55 000 førstegangsutsedelser for klasse B og
ca. 90 000 nye førerkort produseres som følge av utvidelser, fornyelser av tunge
førerkortklasser, navneendringer, mistet, frastjålet osv. Alle disse vil etter 2013 bli av ny
modell og få påført administrativ gyldighet.
Velges 15 års gyldighet vil det ekstra antallet synke, men med det store antallet utskiftinger
som likevel gjøres antar vi at forskjellen ikke er så stor at det er av avgjørende betydning for
belastningen på trafikkstasjonene.
Utfasing av eldre førerkort vil medføre økt belastning på trafikkstasjonene. Fram til 2019 skal
opptil 180 000 grønne og rosa førerkort skiftes ut. Her er det også brutto-tall, utskiftinger av
andre grunner og at mange slutter å kjøre vil redusere tallet vesentlig. Fordelt på 5 år vil vi
anta at økningen fra denne gruppen blir lite merkbar, men det betinger god informasjon slik at
ikke alle kommer i siste liten slik vi har opplevd ved tidligere endringer i regelverket. Statens
vegvesen har likevel tidligere vist å rent administrativt kunne takle betydelig øking i
produksjonen av førerkort.
Økonomisk vil implementeringen av direktivet bli lite merkbart for Statens vegvesen da
gebyret for produksjon av førerkort bygger på selvkostprinsippet.
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Konsekvenser for private
Gebyret for førerkortutstedelse er i dag kr. 200. Beløpet er ment å dekke de faktiske utgiftene
etaten har til utstedelsen slik at innføringen ikke vil gi budsjettmessige konsekvenser. Dersom
innehaveren velger nytt bilde vil det medføre en tilleggsutgift på kr. 65. Det er først når bildet
fornyes (og evt. legeattest for tunge klasser leveres) at den administrative gyldighetstiden vil
bli fornyet, ellers vil man beholde tidligere førerkorts dato for administrativ gyldighet. Vi
antar at de fleste vil velge å fornye bildet samtidig.
En slik utgiftsøking hvert 10 år er ikke urimelig. For den enkelte førerkortinnehaver blir det
liten forskjell om man velger 10 eller 15 år. Hvis man regner med at man erverver førerkort
når man er 18 år vil man måtte fornye førerkortet fem ganger før man fyller 70 år. Dersom
man velger 15 års gyldighet vil man måtte fornye førerkortet tre ganger før man fyller 70 år.
Vi vurderer denne forskjellen til å være så liten at det ikke er avgjørende for hvor lang
administrativ gyldighet man skal velge.
I tillegg medfører kravet om utskifting pga. administrativ gyldighet reiseutgifter for
førerkortinnehaveren. Reiseutgiftene er individuelle og vanskelig å beregne. I tillegg kommer
tidsforbruket som også er individuelt. Det antas at internett vil få en økende betydning i
forhold til bestilling av førerkort. Ved bruk av elektronisk signatur vil publikum f.eks
lett kunne bestille nytt førerkort på nett dersom det ikke er noen endringer som skal gjøres og
motta kortet i posten etter noen dager. Gjennom fremtidige nettbaserte tjenester vil publikum
dessuten kunne bli varslet når det er behov for utskifting.

Endring av legeattestordningen for eldre
Regelendringen vil ikke endre dagens praksis ut over at førerkortinnehaveren i tillegg til sitt
legebesøk vil måtte oppsøke en trafikkstasjon for også å få fornyet selve førerkortet. Vi går
derfor ikke inn på nytte-kostnadsvurderinger i forhold til ordningen med helseattester som
sådan, men henviser da til de vurderinger som er gjort i Trafikksikkerhetshåndboka
(www.toi.no). Det er dessuten kun snakk om en administrativ fornyelse, ut over de
helsemessige vurderinger som legen gjør vil det ikke være krav om noen form for trafikal
testing.
Konsekvenser for helsevesenet
For eldre foreslås det å øke aldersgrensen for når det kreves helseattest til 75 år. Dermed faller
behovet for slike legebesøk for aldersgruppen 70 – 75 år bort. Det vil minske belastningen på
helsevesenet.
Konsekvenser for private
Ut fra dagens praksis utsteder legene slike legeattester for 1-5 år avhengig av
førerkortinnehaverens helse. Det vil derfor være ulikt hvordan et slikt krav om også å fornye
førerkortet vil falle ut for den enkelte sett opp mot hvor mange år kostnaden kan fordeles
over. Gebyret for førerkortutstedelse er i dag på kr. 200. I tillegg kommer individuelle
reisekostnader til trafikkstasjonen som vil variere ut fra den enkeltes bosted. En må anta at de
fleste som berøres av ordningen er pensjonister, slik at tapt arbeidstid her ikke er relevant.
Den økte økonomiske belastningen må sies å være moderat selv om den gir en merbelastning
for det som ansees å være en ressurssvak gruppe i samfunnet. Førerkortet er en forutsetning
for å fortsatt kunne kjøre bil. Sett opp mot de utgifter selve bilholdet påfører den enkelte
pensjonist, vil imidlertid det økte omfanget være beskjedent. Samtidig vil forslaget om heving
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av aldersgrensen fra 70 til 75 år bidra til å oppveie for de kostnader og ulemper som påføres
de eldre.
For mange vil det ekstra besøket på trafikkstasjonen oppleves som et unødig bryderi.
Samtidig kan et slikt krav være medvirkende til at eldre mennesker grundigere vurderer om de
virkelig har behov for å fornye førerkortet.
Konsekvenser for Statens vegvesen
Vegdirektoratet vil anta at totalt sett vil merbelastningen fordelt på de mange
trafikkstasjonene og over året bli begrenset all den tid aldersgrensen foreslås satt opp fra 70 til
75 år.

Motorsykkelklassene - gradvis erverv og nye alderskrav
Det er ca. 6000 personer mellom 18-24 år som har førerett klasse A, dette tallet har vært
stabilt de siste årene. Det vil være denne gruppen som vil bli berørt av nye krav for utvidelse
til førerett klasse A ubegrenset. Det er sannsynelig at ikke alle vil ha et ønske om å utvide til
klasse A ubegrenset, så det vil være en begrenset gruppe som endringen vil gjelde. Det er ca.
1600 personer i året som er under 24 år som erverver førerett klasse A.
Konsekvenser for trafikkskolene
Det vil for trafikkskolene kunne bli et behov for å utvide med flere motorsykler for å
tilfredsstille kravet om undervisning i grupper.
Konsekvenser for private
Timeprisen for en kjøretime på tung motorsykkel er pr. i dag ca 700 kr. Det gir en totalpris på
4900 kr. for 7 timer med en elev. Det legges opp til at det skal være min. 3 elever pr. kurs, da
det er sentralt for arbeidsmåten som er tiltenkt, noe som vil påvirke prisfastsettelsen. Det vil
også legges til rette for at eleven kan kjøre på egen motorsykkel, noe som vil være
kostnadsreduserende. De økonomiske konsekvensene for elever som ønsker å utvide fra A2 til
ubegrenset A kan med bakgrunn i dette anslås til mellom 1500 og 2500 kroner med dagens
timepriser.

Klasse B og trekking av tilhenger kode 96
Konsekvenser for private
Det var 2009 ca. 11000 personer som utvidet føreretten til også å omfatte klasse BE. Personer
som i dag har behov for å kjøre bil med tilhenger innenfor grensene i den nye felleskapskoden
må etter dagens regler erverve førerkort klasse BE. Kostnaden for å gjennomføre obligatorisk
opplæring og erverve klasse BE er på ca. 4000 kr. For personer som skal erverve klasse B
kode 96 innebærer vårt forslag en kostnad som tilsvarer dagens BE-opplæring. Konsekvensen
av en justering i BE-opplæringen inklusiv prøve vil medføre en økt kostnad for denne
gruppen med ca. kr. 1800.
Konsekvenser for Statens vegvesen
For Statens vegvesen vil valg av opplæring i stedet for prøve medføre at det ikke blir behov
for ekstra sensorressurser i regionene for å avvikle denne type prøve.
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Konsekvenser for trafikkskolene
En nærmere vurdering av kravene til prøvekjøretøy klasse BE kan medføre økte kostnader for
trafikkskolene i form av behov for nye tilhengere. Dette vil imidlertid bli gjenstand for høring
på et senere tidspunkt.

Heving av minstealder for klasse C, CE, D1 og D1E heves til 21 år, D og DE til 24
Konsekvenser for transportbransjen
Heving av minstealderen for enkelte førerkortklasser er gjort ut fra trafikksikkerhetsmessige
betraktninger. For de tunge kjøretøyene kan det tilsynelatende se ut som om alle unge
mennesker utelates fra å kjøre slike. Ved å gjennomgå grunnutdanning for yrkessjåfører i
henhold til yrkessjåførforskriften vil en likevel kunne oppnå førerett fra tilsvarende
minstealder som i dag. For transportbransjen vil hevingen av aldersgrensen i realiteten ikke
endre rekrutteringsforholdene.
Konsekvenser for private
For de antatt få som vil bruke tungbil til privat virksomhet, vil grunnutdanningen utgjøre en
merkostnad i størrelsesorden 35 – 50 000 kroner for komprimert yrkessjåførutdanning ved
private læresteder. For tiden er det få tilbud og liten etterspørsel på det private markedet for
fullstendig grunnutdanning (280 timer), men det offentlige tilbyr slik utdanning gjennom de
videregående skoler.
Endringene vil dessuten medføre bortfall av mulighet for å benytte tung lastebil over 7500 kg
i føreropplæring til førerett i klasse C1 og få føreretten automatisk for klasse C ved oppnådd
alder slik som i dag.
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DEL II - FJERNING AV FØDSELSNUMMER PÅ FØRERKORTET
BEGRUNNELSE
Som følge av EØS-avtalen er EU sine krav til utseende og innhold i førerkortet tatt inn i
førerkortforskriften slik at norske førerkort blir harmonisert med førerkortene i andre
EU/EØS-land. I førerkortforskriftens vedlegg 2 §4 Førerkortets forside er det angitt et sett
med identifikatorer av en person:
o Innehaverens for-, mellom- og etternavn
o Innehaverens fødselsdato og fødested
o Fotografi av innehaveren
o Innehaverens underskrift
I tillegg skal det på kortets forside angis en del datoer og nummer knyttet til administrasjonen
av kortet, deriblant et ”referansenummer (fødselsnummer eller annet nummer enn det som står
på linje 5)”.
I Norge har vi tradisjonelt brukt fødselsnummeret som referansenummer siden vi innførte de
første rosa førerkortblankettene i 1979 Fødselsnummeret er ikke taushetsbelagt etter
forvaltningslovens § 13. Det er ikke regnet som personlig forhold med mindre det kan røpe et
klientforhold eller andre forhold som må anses som personlige. I følge
personopplysningsloven (§12) kan fødselsnummer bare brukes når det er saklig behov for det,
og når det er vanskelig å oppnå tilfredsstillende identifikasjon ved bruk av andre metoder,
som for eksempel navn, adresse, medlems- eller kundenummer.
Kombinasjonen av nevnte personidentifikatorer og fødselsnummeret samt en hendig størrelse
har gjort at førerkortet i disse årene har vært brukt og akseptert som et legitimasjonskort
utstedt av en offentlig institusjon.
Førerkortet brukt som legitimasjonskort går ut over det egentlige formålet; å dokumentere
føreretten til en identifisert person. En slik mer-verdi som oppstår ved at kortet blir brukt som
et ”offentlig legitimasjonskort”, legger samtidig et større ansvar på utsteder i forhold til å
foreta en grundig sjekk av innehaverens identitet. Statens vegvesen med sine primære
oppgaver knyttet til veg og vegtrafikk innehar begrenset kompetanse på og kapasitet til å
kontrollere en persons identitet.
Utstedelsen av førerkort skal i følge førerkortforskriften §5-2 skje ved at ”søker fremlegger
akseptabel legitimasjon med navn, fødselsnummer (11 siffer) og bilde”. I praksis er dette
pass, bankkort der slikt framkommer og postens ID-bevis av nyere type. På den måten har vi
som forvaltningsorgan ment at vi har sikret opplysningene på kortet. Vi har gjennom årene
redusert typene ”akseptabel” legitimasjon, dvs. skjerpet kravene.
Samfunnsutviklingen gjør at oppgaven med å finne korrekt identitet på personer som søker
om førerkort har blitt vanskeligere. Statens vegvesen erfarer en økende mengde som på
ulovlig vis forsøker å erverve et norsk førerkort i den hensikt å skaffe seg en ny førerett eller
ny identitet. Vi finner det derfor naturlig på det nåværende tidspunkt og i tråd med
Datatilsynets anbefalinger å vurdere om behovet for å bruke fødselsnummer som
referansenummer på førerkortet fortsatt er til stede sett opp mot konsekvensene av det
eventuelle misbruk dette kan føre til. Fødselsnummeret vil fortsatt bli brukt som et
referansenummer i førerkortregisteret, det er kun på selve kortet det ikke vil fremkomme.
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Stortinget har besluttet å innføre et nasjonalt ID-kort som vil bli i bank-kortformat. Ordningen
vil bli frivillig og innføres fra høsten 2011. Dette kortet vil derfor kunne overta den
funksjonen som ”offentlig legitimasjonskort” som førerkortet til nå har hatt. Et nasjonalt IDkort vil også kunne omfatte alle borgere, ikke bare de som har gyldig førerkort.
Opphøret av bruken av fødselsnummer på førerkortet er tenkt gjennomført fra 19. januar
2013. Omleggingen skjer bl. a. i sammenheng med at et nytt Autosys førerkortregister tas i
bruk og iverksettingen av de øvrige nye reglene knyttet til førerkort som omfattes av denne
høringen.
ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Det foreligger i Norge ingen alminnelig plikt til å legitimere seg, eller å ha
legitimasjonsdokumenter. Behovet for legitimering knytter seg til muligheten for utnyttelse av
personlige rettigheter, slik som for eksempel det å føre motorvogn.
Konsekvenser for offentlige etater
I forvaltnings- og kontrollsammenheng er det viktig å ha en unik identifikasjon av personer.
Den unike identen som fødselsnummer utgjør har den fordel at den brukes i alle offentlige
registre slik at kommunikasjonen registrene imellom har gått med basis i et felles,
gjennomgående sett med siffer; fødselsnummeret. Fordelen med å benytte et unikt nummer i
datautvekslingen og i kontrolløyemed innen vegtrafikksektoren er at det skiller mellom
personer som har samme navn og er født på samme dato.
For de som har tilgang til Autosys førerkortregister (Statens vegvesen, politiet), vil et hvilket
som helst annet referansenummer på kortet også kunne brukes når det i registeret er koblet
mot fødselsnummeret. Problemet er at politiet i kontrollsammenheng som regel ikke er online
med registeret og identitetsfastsettelsen og utvekslingen blir mindre sikker. Også kontroll mot
personens evt. andre identifikasjonsdokumenter vil gjøre det lettere med at et felles nummer
er trykket på kortet.
Konsekvenser for Posten
I dag utsteder Posten legitimasjonskort. Dersom ikke førerkortet lenger kan brukes som
legitimasjon, vil alternativet med legitimasjonskort fra Posten bli mer aktuelt da en del
bankkort ikke er utstyrt med bilde.
Konsekvenser for private
For den enkelte førerkortinnehaver vil det bli en utgift knyttet til å skaffe seg et alternativt
legitimasjonskort. Prisen for det nye nasjonale ID-kortet er i følge statsbudsjettet fastsatt til kr.
380. Mange vil nok også føle det unødvendig å ha nok et kort utstedt av det offentlige i sin
lommebok.
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DEL III - FORSLAG TIL ENDRINGER I FØRERKORTFORSKRIFTEN
OG TRAFIKKOPPLÆRINGSFORSKRIFTEN MED KOMMENTARER
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Forskrift om endringer i forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m.
(implementering av 3. førerkortdirektiv)
Fastsatt av Vegdirektoratet dd. mm 2010 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4
§ 24, § 26, § 27, § 28, §30 og § 43, jf. delegeringsvedtak 29. september 2003 nr. 1196.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 24a (direktiv 2006/126/EF).
I
I forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. gjøres følgende endringer:
§ 2-2 skal lyde:
§ 2-2. Kjøretøykategorier m.m.
Med mindre annet fremgår av denne forskrift, gjelder definisjonene i kjøretøyforskriften
av 4. oktober 1994 nr. 918.
Med mindre annet fremgår av denne forskrift, skal den kjøretøykategori som fremgår av
vognkortet legges til grunn.
For øvrig gjelder følgende definisjoner:
1. Motorvogn: Ethvert motordrevet kjøretøy som normalt brukes til transport av personer
eller gods på veg eller til å trekke kjøretøy som brukes til transport av personer eller gods
på veg. Definisjonen omfatter også trolleybuss, men ikke traktor og motorredskap.
2. Motorsykkel: Motorvogn registrert som motorsykkel i henhold til kjøretøyforskriften
eller tidligere forskrifter om kjøretøy. Motorsykkel er motorvogn med to hjul med eller
uten sidevogn.
3. Trehjuls motorsykkel (motor tricycle): motorvogn med tre symmetrisk plasserte hjul,
slagvolum over 50 ccm og konstruktiv hastighet over 45 km/t.
4. Mellomtung motorsykkel: Motorsykkel som har en effekt på høyst 35 kW og et forhold
mellom effekt og egenvekt på høyst 0,2 kW/kg. Etter nedtrimming kan motorsykkelens
tidligere effekt ha vært høyst det dobbelte av nåværende effekt.
5. Lett motorsykkel: Motorsykkel som har et slagvolum på høyst 125 ccm, en effekt på
høyst 11 kW og et forhold mellom effekt og egenvekt på høyst 0,1 kW/ kg.
6. Moped: Motorvogn som er registrert som moped i henhold til kjøretøyforskriften eller
tidligere forskrifter om kjøretøy.
7. Tilhenger: Kjøretøy som definert i kjøretøyforskriften eller tidligere forskrifter om
kjøretøy. I forhold til førerett beskrevet i kap. 3, regnes tilhengerredskap også som
tilhenger.
8. Kjøretøy med automatgir: Kjøretøy uten koplingspedal (eller koplingshendel som
betjenes manuelt for klasse A, A1 eller A2).
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§ 3-1 skal lyde:
§ 3-1. Førerkortklasser - oversikt, minstealder
Førerett kan i Norge erverves i følgende internasjonale klasser og med følgende krav om
minstealder m.m.:
1. Klasse AM – moped – 16 år, men 18 år for tre- og firehjuls moped med egenvekt (minus
batterienes vekt ved eldrift) over 150 kg
2. Klasse A - motorsykkel, direkte erverv - 24 år
3. Klasse A - motorsykkel, etappevis erverv - 20 år forutsatt minst 2 års kjøreerfaring med
klasse A2, ellers kreves det minst 2 års kjøreerfaring med klasse
A2 før fylte 24 år. Minstealderen er dog 21 år for trehjuls
motorsykkel med en effekt på over 15 kW
4. Klasse A2 – mellomtung motorsykkel - 18 år
5. Klasse A1 – lett motorsykkel - 16 år
6. Klasse B – personbil, varebil - 18 år
7. Klasse C - lastebil - 21 år
8. Klasse C1 – lett lastebil - 18 år
9. Klasse D - buss - 24 år
10. Klasse D1 – minibuss - 21 år
11. Klasse BE - tilhenger til klasse B - 18 år
12. Klasse CE - tilhenger til klasse C - 21 år
13. Klasse C1E - tilhenger til klasse C1 - 18 år
14. Klasse DE - tilhenger til klasse D - 24 år
15. Klasse D1E – tilhenger til klasse D1 -21 år.
Minstealderen for utstedelse av førerkort i klassene C, CE, D, DE, D1 og D1E kan være
lavere for person som har fullført godkjent opplæring etter yrkessjåførforskriften av16. april
2008 nr 362.
Førerett i klasse AM kan for kjøring i Norge være begrenset ved påføring av de nasjonale
kodene 145, 146 og 147.
Førerett i klasse B1 (firehjuls motorsykkel) kan utstedes ved innbytte, fornyelse eller
duplikat av tilsvarende førerkortklasse utstedt i annen EØS-stat. Minstealderen er 18 år.
Førerett i Norge kan erverves i følgende nasjonale klasser og med følgende krav om
minstealder:
1. Klasse S - beltemotorsykkel -16 år, men 18 år hvis beltemotorsykkelen har et forhold
mellom effekt og egenvekt på over 0,2 kW/kg
2. Klasse T - traktor, begrenset totalvekt - 16 år når traktor med eller uten tilhenger har
samlet tillatt totalvekt på høyst 25 000 kg
3. Klasse T - traktor, ubegrenset totalvekt - 21 år eller 2 års kjøreerfaring med klasse T.
Nasjonale førerrettigheter er gyldige for kjøring i utlandet i den grad disse aksepteres av
vedkommende myndigheter.
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§ 3-2 skal lyde:
§ 3-2. Førerett i klasse A
Førerett i klasse A gjelder for:
1. Motorsykkel med eller uten sidevogn
2. Trehjuls motorsykkel med en effekt på over 15 kW
3. Moped.
I Norge omfatter føreretten også føring av tilhenger til motorsykkel med slagvolum over
125 ccm. Motorsykkelen må være godkjent for å trekke tilhenger og tillatt tilhengervekt må
være påført vognkortet
§ 3-3 skal lyde:
§ 3-3. Førerett i klasse A2
Førerett i klasse A2 gjelder for:
1. Motorsykkel med eller uten sidevogn hvor motorsykkelen har en effekt på høyst 35 kW og
et forhold mellom effekt og egenvekt på høyst 0,2 kW/kg. Etter nedtrimming kan
motorsykkelens tidligere effekt ha vært høyst det dobbelte av nåværende effekt
2. Trehjuls motorsykkel med en effekt på høyst 15 kW
3. Moped.
I Norge omfatter føreretten også føring av tilhenger til motorsykkel med slagvolum over
125 ccm. Motorsykkelen må være godkjent for å trekke tilhenger og tillatt tilhengervekt må
være påført vognkortet.
§ 3-4 skal lyde:
§ 3-4. Førerett i klasse A1
Førerett i klasse A1 gjelder for:
1. Lett motorsykkel med eller uten sidevogn hvor motorsykkelen har et slagvolum på høyst
125 ccm, en effekt på høyst 11 kW og et forhold mellom effekt og egenvekt på høyst 0,1
kW/ kg
2. Trehjuls motorsykkel med en effekt på høyst 15 kW
3. Moped.
§ 3-5 skal lyde:
§ 3-5. Førerett i klasse B
Førerett i klasse B gjelder for:
1. Motorvogn (unntatt motorsykkel og moped) med en tillatt totalvekt på høyst 3500 kg og
godkjent for transport av høyst 8 passasjerer i tillegg til fører.
2. Vogntog bestående av motorvogn som omfattes av nr. 1 og tilhenger med tillatt totalvekt
på høyst 750 kg.
3. Vogntog bestående av motorvogn som omfattes av nr. 1 og tilhenger med tillatt totalvekt
over 750 kg forutsatt at samlet tillatt totalvekt for vogntoget ikke overstiger 3 500 kg.
4. Vogntog bestående av motorvogn som omfattes av nr. 1 og tilhenger med tillatt totalvekt
over 750 kg forutsatt at samlet tillatt totalvekt for vogntoget ikke overstiger 4 250 kg og
vedkommende har fellesskapskode 96 påført førerkortet.
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5. Firehjuls motorsykkel
6. Moped
I Norge omfatter føreretten også føring av:
1. Traktor og motorredskap hvor kjøretøyenes tillatt totalvekt er høyst 3500 kg, eventuelt
med tilhenger når kjøretøyenes konstruktive hastighet er høyst 40 km/t.
2. Beltebil med eller uten tilhengerslede.
3. Tilhenger tilfirehjuls motorsykkel med slagvolum over 125 ccm når tillatt totalvekt for
tilhengeren er høyst 750 kg. Trekkvognen må være godkjent for å trekke tilhenger og
tillatt tilhengervekt må være påført vognkortet.
§ 3-6 skal lyde:
§ 3-6. Førerett i klasse B1 eller klasse B kode 73
Førerett i klasse B1 (klasse B kode 73) gjelder for firehjuls motorsykkel og for moped.
I Norge omfatter føreretten også føring av eventuell tilhenger til firehjuls motorsykkel
med slagvolum over 125 ccm.
§ 3-7 skal lyde:
§ 3-7. Førerett i klasse C
Førerett i klasse C gjelder for førerett i klasse B og for:
1. Motorvogn med tillatt totalvekt over 3500 kg og som er godkjent for transport av høyst 8
passasjerer i tillegg til fører.
2. Vogntog bestående av motorvogn som omfattes av nr. 1 og tilhenger med tillatt totalvekt
på høyst 750 kg.
I Norge omfatter føreretten også føring av traktor og motorredskap generelt,
eventuelt med tilhenger når kjøretøyenes konstruktive hastighet er høyst 40 km/t.
§ 3- 8 skal lyde:
§ 3-8. Førerett i klasse C1
Førerett i klasse C1 gjelder for førerett i klasse B og for:
1. Motorvogn med tillatt totalvekt over 3500 kg, men høyst 7500 kg, og som er godkjent for
transport av høyst 8 passasjerer i tillegg til fører.
2. Vogntog bestående av motorvogn som omfattes av nr. 1 og tilhenger med tillatt totalvekt
på høyst 750 kg.
I Norge omfatter føreretten også føring av traktor og motorredskap hvor
kjøretøyenes tillatte totalvekt er over 3500 kg, men høyst 7500 kg, eventuelt med tilhenger
når kjøretøyenes konstruktive hastighet er høyst 40 km/t.
§ 3-9 skal lyde:
§ 3-9. Førerett i klasse D
Førerett i klasse D gjelder for førerett i klasse B og for:
1. Motorvogn godkjent for transport av flere enn 8 passasjerer i tillegg til fører.
2. Vogntog bestående av motorvogn som omfattes av nr. 1 og tilhenger med tillatt totalvekt
på høyst 750 kg.
3. Leddbuss.
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§ 3-10 skal lyde:
§ 3-10. Førerett i klasse D1
Førerett i klasse D1 gjelder for førerett i klasse B og for:
1. Motorvogn godkjent for transport av flere enn 8, men høyst 16 passasjerer i tillegg til
fører. Motorvognens lengde må ikke overskride 8 m.
2. Vogntog bestående av motorvogn som omfattes av nr. 1 og tilhenger med tillatt totalvekt
på høyst 750 kg.
§ 3-11 skal lyde:
§ 3-11. Førerett i klasse BE
Førerett klasse BE gjelder for vogntog bestående av motorvogn som omfattes av § 3-5
første ledd nr. 1 og tilhenger med tillatt totalvekt på høyst 3500 kg.
I Norge omfatter førerretten også føring av traktor og motorredskap, begge med tillatt
totalvekt ikke over 25.000 kg og med konstruktiv hastighet ikke over 40 km/ t, med eller uten
tilhenger.
§ 3-12 skal lyde:
§ 3-12. Førerett i klasse CE
Førerett i klasse CE gjelder for klasse BE og for vogntog bestående av motorvogn som
omfattes av § 3-7 første ledd nr. 1 og tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg.
I Norge omfatter føreretten også føring av traktor og motorredskap generelt, eventuelt
med tilhenger.
§ 3-13 skal lyde:
§ 3-13. Førerett i klasse C1E
Førerett i klasse C1E gjelder for klasse BE og for vogntog bestående av motorvogn som
omfattes av § 3-8 første ledd nr. 1 og tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg. Vogntogets
samlede tillatte totalvekt må ikke overstige 12.000 kg. Føreretten gjelder også for vogntog
bestående av motorvogn som omfattes av § 3-5 første ledd nr. 1 (klasse B) og tilhenger med
tillatt totalvekt over 3500 kg forutsatt at vogntogets samlede tillatte totalvekt ikke overstiger
12 000 kg.
I Norge omfatter føreretten også føring av traktor og motorredskap hvor kjøretøyenes
tillatte totalvekt er over 3500 kg, men høyst 7500 kg, eventuelt med tilhenger.
§ 3-14 skal lyde:
§ 3-14. Førerett i klasse DE
Førerett i klasse DE gjelder for klasse BE og for vogntog bestående av motorvogn som
omfattes av § 3-9 første ledd nr. 1 og tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg..

§ 3-15 skal lyde:
§ 3-15. Førerett i klasse D1E
Førerett i klasse D1E gjelder for klasse BE og for vogntog bestående av motorvogn som
omfattes av § 3-10 første ledd nr. 1 og tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg.
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§ 3-16 skal lyde:
§ 3-16. Førerett i klasse AM
Førerett i klasse AM gjelder for moped som definert i denne forskrift § 2-2.
I Norge kan føreretten i klasse AM være begrenset ved påføring av nasjonale koder.
Kode 145 og kode 146 gjelder bare for føring av tohjuls moped. I tillegg gjelder kodene
føring av tre- og firehjuls moped med egenvekt (minus batterienes vekt ved eldrift)
ikke over 150 kg. Kode 147 gjelder bare for føring av tre- eller firehjuls moped.
§ 4-1 skal lyde:
§ 4-1. Gyldighetstid for førerkort
Førerkort i klassene A, A2, A1, AM, B, B1, BE, M, S og T gis 10 års gyldighet med
mindre det settes en kortere gyldighetstid i henhold til §§ 4-2 til 4-5. For søker som har fylt
65 år, settes utløpsdato på førerkortet til den dato søker fyller 75 år. Har søker fylt 75 år,
settes utløpsdato lik den datoen som er angitt i helseattesten. Førerkortet skal likevel ha
varighet på maksimalt fem år dersom innehaveren har diabetes mellitus som behandles med
insulin eller andre antidiabetika.
Førerkort i øvrige klasser gis 5 års gyldighet med mindre det settes en kortere
gyldighetstid i henhold til §§ 4-3 til 4-5. Før utstedelsen må søker fremlegge helseattest. Ved
utstedelse av førerkort etter dette ledd, gis førerkortklasse etter første ledd samtidig ny
gyldighetsperiode etter reglene i første ledd. For søker som har fylt 65 år, settes utløpsdato
på førerkortet til den dato søker fyller 70 år. Har søker fylt 70 år, gis førerkortklassen
gyldighet i ett år om gangen.
For asylsøker som dokumenterer lovlig opphold, gis førerkortet gyldighet for 4 år om
gangen.
Ny § 4-6 skal lyde:
§ 4-6. Utfasing av eldre førerkort
Førerkort utstedt før 1. mars 1989, må byttes til nytt førerkort senest innen 19. januar
2018. Førerkort utstedt i perioden 1. mars 1989 - 31. desember 1997, må byttes til nytt
førerkort senest innen 19. januar 2023. Førerkort utstedt i perioden 1. januar 1997 - 18.
januar 2013, må byttes til nytt førerkort senest innen 19. januar 2033.
Førerkort som ikke skiftes ut innen fastsatt frist, mister sin gyldighet.

§ 5-2 fjerde ledd skal lyde:
Førerkort utstedes bare til søker med fast bopel i Norge og som har oppholdt seg i
minst 6 måneder i landet, eller kan dokumentere at oppholdet skal vare i mer enn 6 måneder.
Ved innbytte og fornyelser gjelder ikke kravet om 6 måneders opphold i Norge. Førerkort kan
også utstedes til en som kan dokumentere at vedkommende har studert minst 6 måneder i
Norge. Førerkort kan, ved innbytte, utstedes til person som er registrert bosatt i Norge.

35

Ny overskrift i kapittel 6 skal lyde:

Kap. 6. Fornyelse av førerkort
Ny § 6-1 skal lyde:
§ 6-1. Fornyelse av førerkort
Førerkortet må fornyes før utløpsdato for at føreretten skal ha uavbrutt gyldighet.
Saksbehandlingsreglene i kap. 5 gjelder. Det tas nytt bilde av søker hvis forrige bilde er 10
år eller eldre. Førerkortklassenes gyldighetsperiode beregnes etter reglene i § 4-1. Ved
fornyelse av klassene C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D og DE må søker fremlegge helseattest. Det
samme gjelder for andre førerkortklasser som er gitt kortere gyldighetstid pga. helsemessige
forhold og ved fornyelse av førerkort i klassene A, A2, A1, AM, B, B1, BE, M, S og T når
søker har fylt 75 år.
Har førerkort i klassene C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D og DE utløpt for mer enn 1 år
siden, må praktisk førerprøve bestås før fornyelse av klassen. Har søker flere
førerkortklasser, er det tilstrekkelig at prøve bestås i den mest omfattende klassen. Som mest
omfattende førerkortklasse regnes i stigende rekkefølge: B, BE, C1/D1, C1E/D1E, C, D, DE,
CE. Prøve i klasse B, C, C1, D, D1; eventuelt med tilhenger, anses å dekke klassene A, A2,
A1, AM, S og T.
Har føreretten vært tilbakekalt eller inndratt av domstolene eller politiet, kan nytt
førerkort utstedes når søker dokumenterer at vilkårene foreligger for gjenerverv av føreretten.
§ 8-1 skal lyde:
8-1. Førerkort fra annen EØS-stat
Førerkort som er utstedt i en annen EØS-stat, er gyldig her i landet i samsvar med sitt
innhold.
”Midlertidig kørekort” og ”turistkørekort” utstedt i Danmark samt ”tilfälligt körkort”
utstedt i Finland, gjelder også under midlertidig opphold her i landet.
§ 9-2 skal lyde:
§ 9-2. Førerkort utstedt i EØS-stat
Førerkort som er utstedt i en annen EØS-stat er gyldig her i landet i samsvar med sitt
innhold til førerkortets gyldighetstid utløper.
Bestemmelsene i denne forskrift får anvendelse for slike førerkort, blant annet når det
gjelder fornyelse, utvidelse, duplikat, helsebestemmelser, tap eller tilbakekall av førerett og
beslag og inndragning av førerkort. Innehaver av utenlandsk førerkort som taper eller får
tilbakekalt føreretten, eller som får førerkort inndratt, skal få utstedt nytt norsk førerkort i
stedet for tilbakelevering av førerkortet.
For førerkort i klassene C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 eller D1E som er utstedt med mer
enn fem års gyldighet, aksepteres gyldighet i fem år etter at vedkommende fikk fast bopel i
Norge med mindre førerkortets utløpsdato er tidligere eller annen gyldighet følger av § 14-5
ellevte ledd.
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§ 10-1 første ledd skal lyde:
§ 10-1. Generelt om innbytte
Når gyldig utenlandsk førerkort byttes inn til norsk førerkort, gjelder de vanlige
bestemmelsene i denne forskrift fullt ut med mindre annet fremgår av denne forskriften.
§ 10-3 første og annet ledd skal lyde:
§ 10-3. Innbytte av førerkort utstedt i annen EØS-stat
Førerkort utstedt i annen EØS-stat, kan byttes direkte til norsk førerkort i tilsvarende
klasser når innehaveren er fast bosatt her i landet. Retten til direkte innbytte gjelder ikke for
førerkort som er innbyttet fra et tredjeland. Tilhører tredjelandet en av statene som er
opplistet i § 10-2, kan innbytte gis etter nevnte paragraf.
§ 8-1 første ledd gjelder tilsvarende.

I Vedlegg 4 – Førerkortkoder skal ny kode 96 lyde:
96 – Fører som oppfyller kravene for utvidet rett til trekking av tilhenger

II
I følgende bestemmelser skal uttrykkene ”klasse M” og ”M” endres til ”klasse AM”
hhv. ”AM”: §§ 3-18, 4-4, 5-3, 10-1, 12-4 sjette ledd, Vedlegg 1 §§ 2 og 5, Vedlegg 5 §§ 1, 2
og 3, Vedlegg 6 §§ 1, 2, 3 og 11.
I følgende bestemmelser skal uttrykket ”A,A1” endres til ”A,A2,A1”: §§ 5-3 fjerde ledd,
8-3, 10-5, 14-2 sjette ledd og Vedlegg 1 §§ 2 og 5.

III
Endringene i I og II trer i kraft 19. januar 2013.
.
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Kommentarer til endringene i førerkortforskriften

Til § 2-2. Kjøretøykategorier m.m.
Første ledd er uendret. Man bør merke seg at definisjonene i kjøretøyforskriften gjelder med
mindre noe annet fremgår av førerkortforskriften.
I annet ledd siste del har man fjernet en rekke henvisninger som anses unødvendige. Dette er
en sentral bestemmelse som sier at man alltid tar utgangspunkt i kjøretøyets vognkort for å
finne hvilke førerkortregler som gjelder. Kontrollerer man en såkalt ATV, bør man først se i
vognkortet om kjøretøyet er moped, tre- eller firehjuls motorsykkel, traktor eller bil.
I tredje ledd har vi tatt inn en ny definisjon av hva ”motorvogn” betyr i førerkortsammenheng.
Traktor og motorredskap faller utenfor definisjonen, og ”motorvogn” er et samlebegrep for
bil, motorsykkel og moped. Definisjonen er viktig for forståelsen av førerkortklassene i
forskriftens kap. 3. Definisjonen av ”motorsykkel” er videreført, dvs. at vi snakker om en
motorvogn med to hjul med eller uten sidevogn. Omtalen av tre- og firehjuls motorsykkel er
fjernet. ”Trehjuls motorsykkel” har fått en egen definisjon som må sammenholdes med
kjøretøyforskriften, mens begrepet ”firehjuls motorsykkel” finner man i kjøretøyforskriften.
I ”Mellomtung motorsykkel” er høyst effekt økt fra 25 til 35 kW og forholdet mellom effekt
og egenvekt endret fra 0,16 til 0,2 kW/kg. I tillegg har man fått en begrensning for
”nedtrimmede” motorsykler. For ”Lett motorsykkel” har man tilføyet en ny begrensning hvor
forholdet mellom effekt og egenvekt må være høyst 0,1 kW/kg.

Til § 3-1. Førerkortklasser – oversikt, minstealder
Den nye klasse AM for moped omfatter de samme kjøretøyene som dagens norske klasse M.
Minstealderen er 16 år for tohjulingene og de minste tre- og firehjuls mopedene. Når
egenvekten for tre- og firehjuls moped (herunder ”mopedbil”) er over 150 kg, er minstealder
18 år. Minstealderen for direkte erverv av klasse A er hevet fra 21 til 24 år. Tar man klasse A
etappevis, blir minstealder 20 år forutsatt at man har 2 års kjøreerfaring med klasse A2
(mellomtung motorsykkel) som selv har en minstealder på 18 år. Denne minstealderen for
etappevis erverv er således hevet med 2 år sammenlignet med dagens regler. Minstealderen er
dog 21 år i klasse A for føring av trehjuls motorsykkel med effekt over 15 kW.
Den alminnelige minstealder for lastebil (klasse C) og buss (klasse D) er hevet til 21 år hhv.
24 år. Imidlertid kan minstealderen senkes for personer som fullfører godkjent opplæring etter
yrkessjåførforskriften.
Førerkortdirektivet tillater at medlemsstatene benytter nasjonale koder som begrenser
føreretten i klasse AM. Denne muligheten benytter Norge seg av ved at vi viderefører skille
mellom tohjulingene (kode 145/146) og tre- og firehjuls moped (kode 147). Rettslig antar vi
at våre nasjonale koder vil gjelde også for nordmenns mopedkjøring i utlandet. Risikoen for
straffeforfølgning i Norge for ulovlig mopedkjøring i utlandet, er antagelig ikke særlig
påtrengende – men man kan ikke utelukke at norske forsikringsselskap vil stille ubehagelige
spørsmål hvis man har vært innblandet i en mopedulykke i utlandet med ”feil” gruppe moped.
Vi innfører ikke egen førerkortklasse B1 for firehjuls moped, men må da følgelig fortsatt
kreve førerett i klasse B med en minstealder på 18 år. Klasse B1 nevnes i forskriften fordi vi

38

kan ikke utelukke innflytting av person fra annet EØS-land med slik førerkortklasse. Skulle
man senere innføre klasse B1, er direktivets minstealder 16 år, men med adgang til å heve
alderen til 18 år.
Femte ledd omhandler nasjonale førerkortklasser som ikke omfattes av direktivet. Klassene
gir ingen førerett i andre land med mindre dette avtales med førerkortmyndighetene i de
aktuelle land. Klasse S videreføres med minstealder på 16 år, men 18 år når snøscooteren har
et forhold mellom effekt og egenvekt på over 0,2 kW/kg. Klasse T er den førerkortklassen
som ble innført i 2004 og som omfatter kun traktor (og motorredskap) med konstruktiv
hastighet på høyst 40 km/t. Skal man kjøre såkalt høyhastighetstraktor, kreves det førerett for
personbil eller lastebil hvis føreretten er ervervet for første gang etter 1. januar 2005.

Til § 3-2. Førerett i klasse A
Føreretten omfatter alle motorsykler med eller uten sidevogn, trehjuls motorsykkel og moped.
Føreretten for moped markeres med klasse AM uten nasjonale koder (det samme gjelder for
klasse A2 og A1 og for bilførerkortklassene). For føring av firehjuls motorsykkel kreves
imidlertid klasse B. Førerett for trehjuls motorsykkel betinget tidligere klasse B1 eller B, men
er nå flyttet over til førerkortklassene for motorsykkel.

Til § 3-3. Førerett i klasse A2
Dette er formelt sett en ny førerkortklasse for ”mellomtung motorsykkel” som tidligere ble
dekket av klasse A sammenholdt med innehavers alder og kjøreerfaring. Den nye definisjonen
av klasse A2 er omtalt til § 2-2 ovenfor. Føreretten omfatter også trehjuls motorsykkel med
effekt på høyst 15 kW samt moped.

Til § 3-4. Førerett i klasse A1
Definisjonen av klasse A1 har fått tilføyd en ny begrensning hvor forholdet mellom effekt og
egenvekt skal være høyst 0,1 kW/kg. Føreretten omfatter også trehjuls motorsykkel med
effekt på høyst 15 kW samt moped.

Til § 3-5. Førerett i klasse B
I dagens førerkortforskrift § 5-3 første ledd nr. 1 skal ”motorvogn” forstås som bil, traktor og
motorredskap samtidig som ”motorvogn” uttrykkelig sies å ikke omfatte motorsykkel,
beltebil, beltemotorsykkel og tohjuls moped. Formuleringene er ikke bare vanskelig
tilgjengelig, men også i strid med førerkortdirektivet og tidligere førerkortforskrifter. Klasse B
er en internasjonal førerkortklasse, og det kan lett skape misforståelser hvis innehaveren tror
at vedkommende med klasse B kan kjøre traktor og motorredskap i andre EØS-land.
Sammenholdt med § 2-2, betyr ”motorvogn (unntatt motorsykkel og moped)” i ny § 3-5 det
samme som ”bil” slik førerkortdirektivet legger opp til. Føreretten for traktor og motorredskap
flyttes til § 3-5 annet ledd som omhandler nasjonale førerkortklasser.
I dag blir klasse B også avgrenset med maksimumsvekt på høyst 3500 kg samt maksimum
antall passasjerplasser. Nytt er det at antall sitteplasser (passasjerplasser) byttes ut med antall
passasjer som kan transporteres i motorvognen i tillegg til fører. Samme endring gjøres for
klassene C, C1, D og D1. Endringen har kanskje ikke så stor betydning i praksis da de fleste
motorvogner godkjennes for transport av så mange passasjerer som motorvognene har
sitteplasser til. Imidlertid er det motorvogner som blir godkjent med et bestemt antall
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ståplasser i tillegg til sitteplassene. Følgelig kan man få oppleve at motorvogn som tidligere
kunne føres med minibussførerkort, nå krever vanlig bussførerkort for sjåføren.
Forskriften § 3-5 første ledd nr. 2 tillater å trekke tilhenger med tillatt totalvekt høyst 750 kg
med klasse B. Samme rett til å trekke tilhenger med tillatt totalvekt høyst 750 kg, gjelder også
for klassene C, C1, D og D1. Generelt kan man si at bilførerkortklassene gir rett til å trekke
tilhenger med tillatt totalvekt høyst 750 kg uten å måtte avlegge egen tilhengerprøve.
Etter forskriften § 3-5 første ledd nr. 3 kan man imidlertid med klasse B som eneste
førerkortklasse, også trekke noen tilhengere med tillatt totalvekt over 750 kg uten å måtte
avlegge tilhengerprøve. Vilkåret er at vogntogets samlede tillatte totalvekter ikke overskrider
3500 kg. Dette er en videreføring av dagens regler, men samtidig har man strøket kravet om at
tilhengerens tillatte totalvekt ikke må overskride bilens egenvekt med fører (75 kg). Dette er
ikke ment som noen lemping av adgangen til å trekke tilhenger. Kravet er strøket som
unødvendig ved siden av de tekniske begrensninger som settes i bilens vognkort gjennom
maksimalt tillatt hengervekt og vogntogvekt.
Forskriften § 3-5 første ledd nr. 4 åpner for at vogntoget kan øke den samlede tillatte totalvekt
til 4250 kg. Forutsetningene er at fører må gjennomføre en opplæring på minst 7 timer eller
avlegge egen tilhengerprøve, eventuelt begge deler. Når føreretten er oppnådd, markeres dette
på førerkort med fellesskapskode 96 tilknyttet klasse B.
Klasse B gir generelt førerett for firehjuls motorsykkel og for moped.
I Norge gir klasse B rett til å føre traktor og motorredskap hvor kjøretøyenes tillatte totalvekt
er høyst 3500 kg, eventuelt med tilhenger når kjøretøyenes konstruktive hastighet er høyst 40
km/t. Har kjøretøyene større fartsressurser, kan tilhengerens tillatte totalvekt ikke overskride
750 kg. Klasse B dekker også beltebil med eller uten tilhenger, samt tilhenger til større
firehjuls motorsykkel.

Til § 3-7. Førerett i klasse C
Det sier seg selv at den som har klasse C, også har klasse B som er et vilkår for å kunne
avlegge førerprøve for klasse C. Grunnen til at klasse B nevnes under klasse C, er at man skal
slippe å gjenta de føreretter som B gir i tillegg til å føre personbil m.v. Det samme er gjort i
klassene C1, D og D1.
Klasse C gir generelt rett til å føre traktor og motorredskap, men tilhengerens tillatte totalvekt
må ikke overstige 750 kg hvis kjøretøyenes konstruktive hastighet overskrider 40 km/t. Denne
begrensningen bortfaller hvis man utvider til klasse CE.

Til § 3-8 Førerett i klasse C1
For person som har ervervet førerrett for første gang etter 2004, og som ikke har tatt klasse T,
er det tilstrekkelig med klasse C1 hvis traktorens tillatte totalvekt er over 3500 kg, men høyst
7500 kg.
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Til § 3-10. Førerett i klasse D1
Man kan merke seg at motorvognens maksimumslengde er økt fra 7.5 til 8 meter. Dette kan
medføre at det er tilstrekkelig med førerkort for minibuss hvor sjåføren tidligere måtte ha
vanlig bussførerkort (klasse D).

Til § 3-11. Førerett i klasse BE
Nytt her er det at tilhengerens tillatte totalvekt må være høyst 3500 kg. Har tilhengeren høyere
tillatt totalvekt enn 3500 kg, men tilhengerens aktuelle totalvekt ligger innenfor bilens tillatte
hengervekt, kreves det klasse C1E av føreren av vogntoget.
Etter annet ledd får man ved erverv av klasse BE samtidig rett til å føre traktor og
motorredskap, begge med tillatt totalvekt ikke over 25.000 kg og med konstruktiv hastighet
høyst 40 km/t. Vekt- og hastighetsbegrensningene ligger fast uansett hvor mye kjøreerfaring
innehaver får med traktor og motorredskap.

Til § 3-12. Førerett i klasse CE
For person som tar førerkort for bil eller traktor for første gang etter 2004, er denne klassen
nødvendig for generelt å kunne kjøre alle traktorer og motorredskap med eller uten tilhenger,
med eller uten hastighetsbegrensninger.

Til § 3-13. Førerett i klasse C1E
Vogntogets samlede tillatte totalvekt må ikke overskride 12.000 kg. Er tilhengeren semitrailer eller annen påhengsvogn, kan man ved beregningen ikke benytte tilhengerens tillatte
totalvekt, men må se på tilhengerens tillatte aksel/boggilast. Hvis man ikke tolker ordlyden
”tillatt totalvekt” for påhenget innskrenkende, blir konsekvensen at stor del av samme last blir
regnet med to ganger. Tidligere begrensning om at tilhengers tillatte totalvekt ikke må
overstige bilens egenvekt med fører (75 kg), er fjernet som unødvendig.
Som påpekt tidligere, kan klasse C1E være nødvendig når man fører bil i klasse B dersom
tilhengerens tillatte totalvekt overskrider 3500 kg.

Til § 3-15. Førerett i klasse D1E
Man har fjernet tidligere begrensninger som var 12.000 kg for vogntoget og bilens egenvekt
med fører (75 kg) som grense for tilhengerens tillatte totalvekt. De samme hensyn blir nå
ivaretatt ved fastsettelse av minibussens tillatte hengervekt. Forbud mot persontransport på
tilhengeren er tatt ut fordi slike regler eventuelt hører hjemme i forskrift om bruk av kjøretøy.

Til § 3-16. Førerett i klasse AM
Klasse AM innebærer at vi får et internasjonalt førerkort for føring av moped. Klassen
omfatter de samme kjøretøyene som hører under den norske førerkortklassen M. Direktivet
tillater at medlemsstatene bruker nasjonale koder for å begrense føreretten innefor klassen, og
vi forslår at kodene 145, 146 og 147 videreføres som nasjonale koder.
Etter direktivet får man klasse AM ”gratis” når man tar førerkort for motorsykkel eller bil. Er
førerkort for moped det første førerkortet, er det tilstrekkelig at medlemsstatene krever kun en
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teoretisk førerprøve. Imidlertid kan statene om ønskelig innføre obligatorisk opplæring og
eventuelt også kreve praktisk førerprøve.
For tiden foreligger det ingen konkrete planer om å endre den norske mopedopplæringen, og
vår førerkortordning kan direkte tilpasses innføringen av klasse AM.

Til § 4-1. Gyldighetstid for førerkort
Overskriften er endret fra gyldighetstid for førerett til førerkort da bestemmelsen sier når
førerkortet blir ugyldig uten at føreretten blir ugyldig, men suspendert. Det er således snakk
om innføring av administrativ gyldighet for førerkort. Førerett er en ervervet rett til å føre
nærmere angitt motorvogn, mens førerkort er selve det dokument hvor føreretten er angitt.
Har man oppnådd fastsatt minstealder, har godkjent vandel og helse, gjennomført eventuell
obligatorisk opplæring og bestått førerprøven, gis man i utgangspunktet førerett for ubestemt
tid. Imidlertid må man holde føreretten ved like ved å fornye førerkortet i tide, hvis ikke blir
føreretten suspendert inntil nytt førerkort er ervervet. Svikter helsen eller andre vilkår for
føreretten, eller førerkortet blir beslaglagt, suspenderes føreretten inntil vilkårene igjen er på
plass. Man sier vanligvis at føreretten er tapt først når føreretten tilbakekalles eller inndras av
domstolene eller politiet ved forelegg. Annullering av føreretten kan forekomme hvis
føreretten er gitt under bristende forutsetning, f.eks. dokumentfalsk eller falsk forklaring.
Vegdirektoratet foreslår en gyldighetsperiode på 10 år for de lette førerkortklassene. Forslaget
følger direktivets hovedregel, men direktivet åpner for at medlemsstatene kan ha en lengre
gyldighetsperiode inntil 15 år. Vi foreslår imidlertid å følge hovedreglen da den best oppfyller
hovedmålene bak administrativ gyldighetsperiode, nemlig at den raske teknologiske
utviklingen tilsier en fortløpende revidering av førerkortenes sikkerhetselementer og rutinene
for utstedelse av førerkort – samtidig vil en kortere gyldighetsperiode gi et fotografi av
innehaveren som ligner bedre.
Etter fylte 65 år, settes utløpsdato til fylte 75 år. Ved fornyelse etter fylte 75 år, må søker
fremlegge helseattest med 1, 2, 3, 4 eller 5 års gyldighet – og gyldighetsperioden i det nye
førerkortet gis i tråd med helseattesten, jf. § 6-1. På bakgrunn av at folkehelsen er blitt bedre,
har Helsedirektoratet gitt sin tilslutning til at alderen for den alminnelige helsekontrollen
heves til 75 år.
Gyldighetsperioden for de tunge førerkortklasser (lastebil, buss) settes til 5 år. Her foreligger
det ingen valgmuligheter etter direktivet. Ved utstedelsen av ”tunge” førerkort vil søker alltid
ha minst førerkort i klasse B. Siden fornyelse av lette førerkortklasser er nærmest en
kontorforretning, foreslår vi at søkers lette førerkortklasser gis en ny gyldighetsperiode på 10
år ved utstedelsen av førerkort i de tunge klasser.

Til § 4-6. Utfasing av eldre førerkort
Kort sagt skal de grønne og de eldste rosa førerkortene skiftes ut i løpet av 5 år frem til 2019.
Deretter følger utfasing av resten av førerkort utstedt før 2013. Man kan ikke utelukke at
tempoet i utfasing bli økt på et senere tidspunkt selv om den absolutte fristen etter direktivet
er 19. januar 2033.
Førerkort som ikke blir skiftet ut innen fristen, mister sin gyldighet.
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Til § 5-2. Utstedelse av førerkort
Tilføyelsen i fjerde ledd innebærer f.eks. at søker som fremlegger en seriøs arbeidskontrakt
for en periode på over 6 måneder, kan få utstedet førerkort uten å ha oppholdt seg i Norge i
minst 185 dager hvis vilkårene ellers foreligger. Begrepet ”fast bopel” er definert i § 2-3. Vi
har imidlertid ikke foretatt noen endringer i § 2-3 da vi mener at vi ikke endrer definisjonen,
men foretar bare en fortolkning av begrepet som passer best inn i § 5-2. Fortolkningen har
støtte i en uttalelse fra Kommisjonen i Brüssel.

Til ny overskrift i kapittel 6
Overskriften lyder nå Fornyelse av førerkort, ikke av førerett – jf. kommentarene til § 4-1.

Til § 6-1. Fornyelse av førerkort
Ved fornyelse av førerkort gjelder saksbehandlingsreglene i kapittel 5 og beregningen av
gyldighetsperiodene gjøres etter § 4-1. Vi forslår at fotografiet av søker ”gjelder” i 10 år.
Dette betyr at ved utskifting eller utstedelse av førerkort i tunge klasser, bør man bruke
fotografiet som er lagret i Statens vegvesen sitt bilde- og signaturregister.
Vi foreslår ikke noe krav om praktisk førerprøve hvis førerkort i lette klasser ikke fornyes
innen en bestemt frist. Det må normalt være tilstrekkelig at søker utfyller søknadsskjema med
egenerklæring om helsen selv om førerkortet er utløpt for flere år siden. Derimot har vi
vurdert å foreslå at kravet om praktisk prøve ved forsinket fornyelse videreføres for de tunge
førerkortklassene, men at respittperioden økes fra ett til tre år. Her er det snakk om de største
kjøretøyene med høyt skadepotensial i trafikken hvor kjøreerfaringen bør holdes ved like. Vi
ber om høringsinstansenes kommentarer til økningen fra ett til tre år.

Til § 8-1. Førerkort fra en annen EØS-stat
Første ledd er forkortet og gjengir bare vår forpliktelse til gjensidig anerkjennelse av førerkort
utstedt i andre EØS-land, jf. direktivet art. 2 nr. 1.
Tidligere annet ledd om internasjonale førerkort er strøket fordi vi her snakker bare om
førerkort fra andre EØS-land.
Nåværende tredje ledd videreføres som ny annet ledd. Innholdet er at vi må akseptere
midlertidige kjøretillatelser utstedt i andre nordiske land på samme måte som vår tillatelse
godtas Danmark, Finland og Sverige.
Tidligere fjerde ledd om å oppfylle de norske alderskrav, er fjernet. Mens vi etter annet
førerkortdirektiv må ta forbehold hvis vi ikke vil akseptere lavere minstealder enn
hovedregelen i direktivet, sier tredje førerkortdirektiv at slik minstealder gjelder for kjøring
bare på eget territorium. Briter og islendinger med klasse B i 17-års alderen, kan ikke kjøre i
Norge uten ai vi i forskriften uttrykkelig tillater det.
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Til § 9-2. Førerkort utstedt i EØS-stat
Første ledd er forenklet og endret til å gjengi vår plikt til gjensidig anerkjennelse av EØSførerkort på samme måte som i § 8-1 første ledd. Mens § 8-1 snakker om besøkskjøring,
gjelder § 9-2 EØS-borgere som tar fast bopel her.
Til § 10-1. Generelt om innbytte
I første ledd er ordet ”gyldig” tilføyd for å markere at førerkortet skal være gyldig ved
søknaden om innbytte. Regelen gjelder alt innbytte, ikke bare for EØS-førerkort.
Til § 10-3. Innbytte av førerkort utstedt i annen EØS-stat
Etter direktivet art. 11 nr. 6 behøver vi ikke ved innbytte akseptere EØS-førerkort som er
byttet inn fra et tredjeland. Noen EØS-land gir innbytte av førerkort fra de fleste land i
verden. For å hindre at tvilsomme førerkort blir norske via et EØS-førerkort, foreslår vi at
slike førerkort ikke skal gis innbytte. Unntaket er hvis tredjelandet tilhører de stater som er
opplistet i § 10-2, i så fall kan innbytte gis etter praktisk prøve på vanlig måte.
Henvisningen i § 10-3 annet ledd er bare ajourført.
Til vedlegg 4 – Førerkortkoder – kode 96
Kode 96 knyttes til ren klasse B, og gjelder person som kvalifiserer seg for å trekke tilhenger
hvor vogntogets samlede tillatte totalvekt er 3501-4250 kg.
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Forskrift om endring av forskrift 1. oktober 2004 nr. 1339 om trafikkopplæring og
førerprøve m.m. (implementering av 3. førerkortdirektiv)
Fastsatt av Vegdirektoratet dd. mm 2010 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4
§ 24, § 26, § 27, § 28, §30 og § 43, jf. delegeringsvedtak 29. september 2003 nr. 1196.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 24a (direktiv 2006/126/EF).

I
I forskrift 1. oktober 2004 nr. 1339 om trafikkopplæring og førerprøve m.m.
gjøres følgende endringer:
§ 9-9 skal lyde:
§ 9-9. Utvidelse fra klasse A1 til A2
Ved utvidelse fra klasse A1 til A2 skal eleven gjennomføre obligatoriske kurs for
klasse A2 på trinn 3 og 4.
Ny § 9-10 skal lyde:
§ 9-10. Utvidelse fra klasse A1 til A
Ved utvidelse fra klasse A1 til A skal eleven gjennomføre obligatoriske kurs for klasse
A på trinn 3 og 4.
Ny § 9-11 skal lyde:
§ 9-11. Utvidelse fra klasse A2 til A
Ved utvidelse fra klasse A2 til A skal eleven gjennomføre obligatorisk kurs for
utvidelse til klasse A.
Ny § 11-10 skal lyde:
§ 11-10. Utvidelse fra klasse B til klasse B kode 96
Ved utvidelse fra klasse B til klasse B kode 96 skal eleven ved avslutningen av trinn 2 og
3 gjennomføre obligatorisk veiledningstime i samsvar med § 7-5. I tillegg skal obligatoriske
kurs i trinn 4 gjennomføres. Kursene i trinn 4 består av Sikkerhetskurs på veg (3 timer) og
Sikring av last i klasse BE, T, D1E og DE (2 timer), jf. § 27-1.
Dokumentert obligatorisk opplæring gir førerett klasse B kode 96.
Ny § 12-6 skal lyde:
§ 12-6. Utvidelse fra klasse B kode 96 til klasse BE
Ved utvidelse fra klasse B kode 96 til klasse BE gjennomføres praktisk prøve.
§ 29-8, tredje ledd skal lyde:
Hvis en person på grunn av funksjonshemming bare kan oppnå førerett for kjøretøy av
bestemt type eller med nærmere angitt hjelpeutstyr, skal prøven avlegges på slikt kjøretøy,
forutsatt at regionvegkontoret finner det forsvarlig å benytte kjøretøyet under prøven, jf. § 48, første ledd.
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Endringene trer i kraft 19. januar 2013.
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Kommentarer til endringene i trafikkopplæringsforskriften
§ 9-9 Utvidelse fra klasse A1 til A2
Ved utvidelse fra klasse A1 til A2 skal eleven gjennomføre obligatoriske kurs for klasse A2
på trinn 3 og 4.
Bestemmelsen angir kravet for utvidelse fra klasse A1 til A2. Bakgrunnen for endringen
er innføring av ny førerkortklasse A2.
§ 9-10 Utvidelse fra klasse A1 til A
Ved utvidelse fra klasse A1 til A skal eleven gjennomføre obligatoriske kurs for klasse A på
trinn 3 og 4.
Bestemmelsen er den samme som den opprinnelige § 9-9, men på grunn av kronologisk
oppbygging av forskriften er den nå flyttet til § 9-10.
§ 9-11 Utvidelse fra klasse A2 til A
Ved utvidelse fra klasse A2 til A skal eleven gjennomføre obligatorisk kurs for utvidelse til
klasse A.
Bestemmelsen angir krav for utvidelse fra ny klasse A2 til klasse A. Vegdirektoratet har
valgt opplæring som det beste alternativet for utvidelse fra A2 til A.
§ 11-10. Utvidelse fra klasse B til klasse B kode 96
Ved utvidelse fra klasse B til klasse B kode 96 skal eleven ved avslutningen av trinn 2 og
3 gjennomføre obligatorisk veiledningstime i samsvar med § 7-5. I tillegg skal obligatoriske
kurs i trinn 4 gjennomføres. Kursene i trinn 4 består av Sikkerhetskurs på veg (3 timer) og
Sikring av last i klasse BE, T, D1E og DE (2 timer), jf. § 27-1.
Dokumentert obligatorisk opplæring gir førerett klasse B kode 96.
Bakgrunnen for bestemmelsens første ledd er å vise hvilken obligatorisk opplæring som
er foreslått innført og omfanget av de ulike delene.
Andre ledd omtaler hva som kreves for å oppnå førerett klasse B kode 96.
§ 12-6. Utvidelse fra klasse B kode 96 til klasse BE
Ved utvidelse fra klasse B kode 96 til klasse BE gjennomføres praktisk prøve.
Klasse B kode 96 er ny, og bestemmelsen tydeliggjør kravene i forbindelse med en
eventuell utvidelse fra klasse B kode 96 til fulle rettigheter i klasse BE.

§ 29-8, tredje ledd skal lyde:
Hvis en person på grunn av funksjonshemming bare kan oppnå førerett for kjøretøy av
bestemt type eller med nærmere angitt hjelpeutstyr, skal prøven avlegges på slikt kjøretøy,
forutsatt at regionvegkontoret finner det forsvarlig å benytte kjøretøyet under prøven, jf. § 48, første ledd.
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I bestemmelsen innføres krav om at praktisk førerprøve avlegges på slik spesialkjøretøy
som en ønsker å oppnå førerett for. Tidligere var ikke dette formulert som et krav, men
i praksis innebærer ikke presiseringen noen endring da personen med
funksjonshemming likevel måtte gjennomføre prøve på slik spesialkjøretøy.
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VEDLEGG
Direktiv 2006/126/EF vedlegges i dansk utgave. Vegdirektoratet har i sitt arbeid også benyttet
den engelske utgaven.
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