
 
Forskriftsendringene 

Forskrift om endring i forskrift om grunnutdanning og etterutdanning for 

yrkessjåfører (yrkessjåførforskriften) av 16. april 2008 nr. 362 og forskrift om 

endring i forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m. 

(trafikkopplæringsforskriften) av 1. oktober 2004 nr. 1339 

 

I 

 
I forskrift om grunnutdanning og etterutdanning for yrkessjåfører (yrkessjåførforskriften) av 

16. april 2008 nr. 362 gjøres følgende endringer: 

 

 

§ 8 andre ledd endres og skal lyde: 

Person som har oppnådd yrkessjåførkompetanse på bakgrunn av 280 timer 

grunnutdanning og bestått prøve kan med førerett i klassene  

a. C1, C1E, C og CE utføre godstransport fra fylte 18 år. 

b. D1, D1E, D og DE utføre persontransport fra fylte 21 år. 

 

§ 8 nytt tredje ledd skal lyde:  

Person som har bestått fagprøve og yrkessjåføreksamen innen persontransport kan fra 

fylte 20 år utføre transport i Norge med kjøretøy i klasse D1, D1E, D eller DE. Slik transport 

kan også utføres av fører med godkjent lærekontrakt etter § 5 fra og med 18 år for klassen D1 

og D1E. Tilsvarende kan fører som har fylt 18 år og innehar førerett i klassene D eller DE, 

utføre persontransport i rute oppad begrenset til 50 km rutelengde eller kjøre uten 

passasjerer. 

 

II 

 

I forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m. av 1. oktober 2004 nr. 1339 gjøres 

følgende endringer: 

 

§ 2-1 første punktum endres og skal lyde: 

Øvingskjøring må ikke finne sted tidligere enn to år før det tidspunkt eleven etter sin 

alder kan få førerett for den aktuelle kjøretøygruppe etter forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om 

førerkort m.m. eller yrkessjåførforskriften av 16. april 2008 nr. 362 jf. vegtrafikkloven § 26 

annet ledd. 

 

§ 2-1 femte ledd endres og skal lyde: 

For øvingskjøring i klassene C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D og DE kreves det at eleven 

har førerett i klasse B. Kravet om førerett i klasse B gjelder ikke for elever i det offentlige 

skoleverk som gjennomgår yrkesopplæring i samsvar med yrkessjåførforskriften av 16. april 

2008 nr. 362 forutsatt at eleven har gjennomført trafikalt grunnkurs. Disse elevene kan også 

starte supplerende øvingskjøring ved godkjent trafikkskole.  

 

III 

 

Endringene trer i kraft 1. juli 2012.  

 


