
Vedlegg 2 – forslag til endring i bilforskriften og 

motorsykkelforskriften 

 

«Forskrift om endring av bilforskriften og motorsykkelforskriften  

Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet dd.mm.åååå med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk 

(vegtrafikkloven) § 13 jf. delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1 

I 

I forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil (bilforskriften) gjøres 

følgende endringer: 

 § 5 tredje ledd skal lyde: 
 

Ambulanse skal tilfredsstille kravene i kjøretøyforskriften § 8-7. For ambulanser som 

godkjennes fra og med dd.mm.åååå gjelder kjøretøyforskriften § 8-7 nr. 1-5 og 7-8 

samt bilforskriften § 9a. Ambulanser godkjent i tråd med direktiv 2007/46/EF skal 

godkjennes i den utstrekning det følger av direktivet, men likevel slik at reglene om 

farge og merking i bilforskriften § 9a gjelder for ambulanser som godkjennes fra og 

med dd.mm.åå. 

 § 9 fjerde ledd skal lyde: (endringer i kursiv) 
 

Ambulanser kan også enkeltgodkjennes etter kjøretøyforskriften § 8-7 og § 6-3 nr. 

3, men slik at reglene om farge og merking i bilforskriften § 9a erstatter 

kjøretøyforskriften § 8-7 nr. 6 for ambulanser som godkjennes fra og med 

dd.mm.åå.  

 

 Ny § 9a skal lyde: 

§ 9a. Farge og profilering på utrykningskjøretøy m.m. 

Utrykningskjøretøy tillates å benytte merking med retroreflekterende egenskaper. 

Omfanget av merkingen skal holdes på et slikt nivå at det ikke medfører fare for 

blending av andre trafikanter. Utrykningskjøretøy er fritatt fra kravet om 

konturmerking. 

Utrykningskjøretøyenes grunnfarge, reflekterende merking samt merking som ikke er 

reflekterende skal være i henhold til krav fastsatt av nedenfor angitte myndigheter. 

Kjøretøy uten utrykningsstatus skal følge krav til grunnfarge og ikke-reflekterende 

merking der aktuell myndighet har satt slike.  

- Politidirektoratet for politiets kjøretøy, 

- Helsedirektoratet for ambulanser og andre helserelaterte kjøretøy, 

- Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap for brannvesenets kjøretøy,  

- Forsvaret for forsvarets kjøretøy. 



 

For utrykningskjøretøy som ikke omfattes av annet ledd fastsettes utformingen av 

kjøretøyets eier eller den som disponerer dette. 

      II 

I forskrift 1. juni 2016 nr. 560 om godkjenning av moped og motorsykkel 

(motorsykkelforskriften) skal ny § 9a lyde: 

 

§ 9a. Farge og profilering på utrykningskjøretøy m.m. 

Utrykningskjøretøy tillates å benytte merking med retroreflekterende egenskaper. 

Omfanget av merkingen skal holdes på et slikt nivå at det ikke medfører fare for 

blending av andre trafikanter. 

Utrykningskjøretøyenes grunnfarge, reflekterende merking samt merking som ikke er 

reflekterende skal være i henhold til krav fastsatt av nedenfor angitte myndigheter. 

Kjøretøy uten utrykningsstatus skal følge krav til grunnfarge og ikke-reflekterende 

merking der aktuell myndighet har satt slike. 

- Politidirektoratet for politiets kjøretøy, 

- Helsedirektoratet for ambulanser og andre helserelaterte kjøretøy, 

- Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap for brannvesenets kjøretøy,  

- Forsvaret for forsvarets kjøretøy. 

 

For utrykningskjøretøy som ikke omfattes av annet ledd fastsettes utformingen av 

kjøretøyets eier eller den som disponerer dette. 

III 

Endringene trer i kraft dd.mm.åååå.» 


