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Hvordan søke på ord og uttrykk i denne brukerveiledningen 

Brukerveiledningen er publisert i PDF format, det er mulig å «klikke» i innholdsfortegnelsen 
for å gå direkte til det aktuelle kapittelet. 

Det er også mulig å søke på ord og uttrykk ved å søke ved å benytte «Bokmerker» eller 
«Finn» i nettleseren. Dette vil kunne være litt forskjellig avhengig av hvilken nettleser du 
benytter. 
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Løsning for digital kjøreseddel for årsprøvekjennemerke fra 
Statens vegvesen 
I mars 2020 ble det tilgjengeliggjort en digital løsning for utfylling av kjøreseddel for 
årsprøvekjennemerker. 

Den digitale løsningen forenkler utfylling av kjøreseddel for årsprøvekjennemerker.  

Bruker trenger bare fylle inn registreringsnummer, så fylles resten av de nødvendige 
kjøretøydata inn automatisk. Bruker av kjøretøyet og beskrivelse av formålet med kjøringen 
må også fylles inn. Når dette er gjort kan kjøreseddelen skrives ut og sendes med brukeren 
som før, eller du kan velge å sende kjøreseddelen til brukerens mobiltelefon som PDF-fil. 
Dersom kjøringen skjer utenfor Norges grenser må kjøreseddelen medbringes i papirform 
for eventuell kontroll på vei i andre nordiske land. 

Løsningen er en web-basert og er tilpasset bruk på datamaskin og til bruk på en standard 
nettleser på mobiltelefon. Dette vil kunne forenkle hverdagen til de av dere som utsteder 
kjøresedler ved kjøring med årsprøvekjennemerker. 

Løsningen er også regelstyrt slik at det eksempelvis ikke er mulig å utstede to kjøresedler 
knyttet til samme årsprøvekjennemerke som overlapper i tidspunkt, men en kjøreseddel kan 
avsluttes når kjøretøyet er levert tilbake og eventuell ny kjøreseddel kan utstedes 
umiddelbart.  Brukeren kan kun utstede kjøreseddel til de tilgjengelige 
årsprøvekjennemerker som er registrert på den virksomhet (organisasjonsnummer) 
vedkommende representerer. 

Hva er hensikten med digital kjøreseddel for 
årsprøvekjennemerke 
Løsningen sørger for at lovverket følges ved at det for eksempel sjekkes om 
årsprøvekjennemerket er forsikret før det vil være mulig å skrive en kjøreseddel. Historikk på 
kjøresedler ligger digitalt og kan hentes ut av virksomheten selv og Statens vegvesen. 
Virksomheten slipper å ta vare på kopi av kjøresedler.  

Dette gir også enklere oppfølging av bruk og tilsyn for Statens vegvesen og virksomheten 
som får tilsyn. 
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Hva må forberedes for å ta i bruk digital kjøreseddel for 
årsprøvekjennemerke? 
En forutsetning for å kunne ta i bruk digital kjøreseddel for årsprøvekjennemerke er at 
vedkommende som skal fylle ut disse logger seg inn på Statens vegvesens løsning som 
privatperson via ID-porten. For å representere virksomheten som har 
årsprøvekjennemerkene registrert på seg, kreves det at vedkommende har fått tildelt 
rolle/rettighet for virksomheten i Altinn.  

Ved innlogging må vedkommende velge å representere en virksomhet dersom 
vedkommende har rettigheter til flere virksomheter i Altinn.  

Ferdig innlogget vil vedkommende få opp oversikt over virksomhetens 
årsprøvekjennemerker, og kan fylle ut kjøresedler for årsprøvekjennemerke på enkel måte, 
enten på en datamaskin eller via mobiltelefon eller nettbrett. 

Når brukeren først har logget seg inn i løsningen vil varigheten på innloggingen beholdes i 
30 dager. 

Hva med digitale løsninger for kjøreseddel for 
årsprøvekjennemerker som allerede er i bruk? 
Disse løsningene vil fortsatt kunne brukes som vanlig. Det er ingen krav om å benytte 
Statens vegvesens løsning for digital kjøreseddel. 

Det vil imidlertid på et senere tidspunkt komme krav om at kjøreseddeldata fra disse digitale 
kjøresedlene for årsprøvekjennemerke oversendes til Statens vegvesen. Dette vil vi komme 
tilbake til hvordan skal løses. Dette vil ikke være en prioritert oppgave i nærmeste fremtid. 

Utfasing av dagen kjøreseddel for årsprøvekjennemerke på papir 
Foreløpig vil blokker med kjøresedler for årsprøvekjennemerke være tilgjengelige på vanlig 
måte som før. Det vil på et tidspunkt i fremtiden komme krav om at kjøreseddel for 
årsprøvekjennemerke skal utfylles digitalt, enten ved bruk av løsningen som innføres nå, 
eller ved egne utviklede løsninger som sikrer overføring av kjøreseddeldata inn i vårt 
kjøretøyregister. 

Foreløpig vil også papirversjonen av kjøreseddelen kunne benyttes som back-up løsning 
dersom tekniske løsninger ikke fungerer. Det vil da være krav til etterregistrering inn i den 
digitale løsningen når disse igjen fungerer. 
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Innledning 
Løsningen forenkler utfyllingen av kjøreseddel for årsprøvekjennemerke. Bruker trenger bare 
fylle inn registreringsnummer på kjøretøyet som skal bruke årsprøvekjennemerket, så fylles 
resten av de nødvendige kjøretøydata inn automatisk. Bruker av kjøretøyet og beskrivelse av 
formålet med kjøringen må også fylles inn. Når dette er gjort kan kjøreseddelen skrives ut 
og sendes med brukeren som før, eller du kan velge å sende kjøreseddelen til brukerens 
mobiltelefon som PDF-fil. Dersom kjøringen skjer utenfor Norges grenser må kjøreseddelen 
medbringes i papirform for eventuell kontroll på vei i andre nordiske land. 

Løsningen er en web-basert løsning som er tilpasset bruk på datamaskin og til bruk på en 
standard nettleser på mobiltelefon. Dette vil kunne forenkle hverdagen til de som utsteder 
kjøresedler ved kjøring med årsprøvekjennemerker. 

Løsningen er regelstyrt slik at det eksempelvis ikke er mulig å utstede to kjøresedler knyttet 
til samme årsprøvekjennemerke som overlapper i tidspunkt, men en kjøreseddel kan 
avsluttes når kjøretøyet er levert tilbake og eventuell ny kjøreseddel kan utstedes 
umiddelbart. 

For å kunne utstede kjøreseddel på de tilgjengelige årsprøvekjennemerker som er registrert 
på en virksomhet (organisasjonsnummer) må vedkommende har rettighet til dette på vegne 
av virksomheten som har registrert årsprøvekjennemerket. Vedkommende må ha tildelt 
rettigheter på vegne av virksomheten i Altinn. Rettigheten/lenketjenesten som er nødvendig 
er «Digital kjøreseddel for årsprøvekjennemerke» med kortnavn «digitalkjoreseddel». 

Brukerveiledninger for tildele rettigheter ligger på Altinn.no 
https://www.altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/ 

Vedkommende som skal utstede kjøreseddel for årsprøvekjennemerke må logge inn i den 
digitale løsningen gjennom lenke til «Digital kjøreseddel for årsprøvekjennemerke» på siden 
https://www.vegvesen.no/portal/.  

Vedkommende må logge inn via ID-portalen med en gyldig digital identifiserings metode 
som du kan lese mer om her http://eid.difi.no/nb/kontakt-brukerstotte 

Etter innlogging må vedkommende velge den virksomhet som han representerer. Etter dette 
vil vedkommende komme inn i løsningen. 

Det er fra 16. mars 2020 ikke lenger et krav om å medbringe vognkort under kjøring med 
årsprøvekjennemerke. 

 
  

https://www.altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/
https://www.vegvesen.no/portal/
http://eid.difi.no/nb/kontakt-brukerstotte
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Brukerstøtte  
Brukerstøtte for Digital kjøreseddel for årsprøvekjennemerke er Statens vegvesen 
Brukerstøtte. 

Kontaktinformasjon til Brukerstøtte: 

Statens vegvesen 
Brukerstøtte 
Postboks 2585 
7737 Steinkjer 

Tlf: 74 12 20 13 

E-post: brukerstotte@vegvesen.no 

 
 
Spørsmål om roller og rettigheter i Altinn rettes til Altinn:  

Telefon 750 06 000  

https://www.altinn.no/hjelp/   

 

  

https://www.altinn.no/hjelp/
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Innlogging 
Innlogging gjøres på våre nettsider vegvesen.no/portal 

 

Her vises påloggingen «Digital kjøreseddel for årsprøvekjennemerke»  

Den som logger seg på blir sendt til ID-portalen for å identifisere seg med bank-id eller 
tilsvarende. Brukeren må deretter velge den virksomhet han representerer, dette forutsetter 
at brukeren har fått tildelt rettigheter på vegne av virksomheten i Altinn. (Se informasjon 
under kapittel «Innledning». 

Brukeren vil da få tilgang til de årsprøvekjennemerkene som er tilknyttet den virksomheten 
som brukeren har fått rettigheter på vegne av. 
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Oversikt 

 

Når du åpner "Kjøreseddel for årsprøvekjennemerke" vil du få denne startsiden. 

Øverst til høyre i bildet ser du hvem som er innlogget og ved hvilken avdeling. 

Her får du oversikt over alle årsprøvekjennemerker som er tilknyttet organisasjonsnummeret 
du er innlogget på, og som er tilgjengelig for bruk. 
Årsprøvekjennemerker som er ledig vil vises øverst i lista. 

TIPS: 
Dersom du har tilgang til mange årsprøvekjennemerker og det kan være vanskelig å finne et 
enkelt årsprøvekjennemerke kan du søke i nettleservinduet etter tekst på siden. 

• Søk på denne siden (Edge) 
Tast «Ctr-F» (Chrome) 

 

 

Skjermbildet over viser en bruker som har logget seg inn, og hvilke avdelinger brukeren kan 
bytte til. Pålogget avdeling vises øverst til høyre i toppmenyen. 

Dersom du allerede har valgt en avdeling, er det enkelt å bytte til en annen avdeling. Du 
trenger ikke å logge ut av løsningen, bare klikk på pila ved navnet ditt øverst til høyre i 
toppmenyen og velg ny avdeling. 
Husk på å avslutte det du holder på med før du bytter avdeling. 
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Når et årsprøvekjennemerke er i bruk, vil det vises slik. 

Klikker du på "Åpne" vil du se informasjon om kjøreseddelen. 

Klikker du på "Stopp" vil du stoppe kjøreseddelen, når denne ikke lenger skal være aktiv. 

Klikker du på "Skriv ny" på en aktiv kjøreseddel vil dette avslutte den aktive kjøreseddelen. 

 

 

Når et årsprøvekjennemerke har en eller flere planlagte kjøresedler, vil det vises slik. 

Du kan klikke på "Åpne" for å se informasjon om kjøreseddelen. 
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TIPS: 
Dersom du har tilgang til mange årsprøvekjennemerker og det kan være vanskelig å finne et 
enkelt årsprøvekjennemerke kan du søke i nettleservinduet etter tekst på siden. 

• Søk på denne siden (Edge) 
• Tast «Ctr-F» (Chrome) 
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Skriv ny kjøreseddel 

 

Når du har valgt årsprøvekjennemerke fra oversikten, og klikket på "Skriv ny kjøreseddel" vil 
du komme til dette bildet. 
Finn kjøretøyet ved å søke opp kjennemerke, understellsnummer, eller det fremmede 
kjøretøyet. 

 

Når du har søkt opp et kjennemerke vil det vises slik. 
Klikk på knappen "Velg kjøretøy" for å gå videre. 
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Velg formål: 

• Prøving 
• Flytting 
• Demonstrasjon 
• Registrering 

Starttidspunkt blir automatisk satt til NÅ-tidspunkt. 

Dersom du ønsker det, kan du sette et starttidspunkt opp til 30 dager frem i tid. 
Sluttidspunkt vil automatisk settes 24 timer frem i tid, så sant dette tidsrommet ikke 
overlapper andre planlagte kjøresedler på samme årsprøvekjennemerke. Det vil ikke være 
mulig å opprette kjøresedler med varighet på mindre enn 10 minutter.  

Kjørestrekning må fylles ut dersom du har valgt formål Flytting eller Registrering. 

Oppgi Førers navn og fødselsdato. 

Klikk på knappen "Fullfør" for å fullføre kjøreseddelen. 
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Dersom kunden ønsker kjøreseddelen tilsendt på SMS kan du fylle inn telefonnummer, og 
klikke på "Send". 

Klikk på "Skriv ut" dersom du ønsker å ta utskrift av kjøreseddelen. 

Klikk på "Stopp"/"Kanseller" for å stoppe kjøreseddelen. 

 

For en kjøreseddel med starttidspunkt NÅ, vil den røde knappen vises med teksten "Stopp". 
For en kjøreseddel med starttidspunkt frem i tid, vil den røde knappen vises med teksten 
"Kanseller" 

 

Dersom du klikker på "Stopp"/"Kanseller" vil du få en infomelding. 

Og du må velge å klikke på "Ja, stopp kjøreseddel" for å bekrefte. 
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For mottaker av SMS vil meldingen ha dette innholdet og avsender er «Statens vegvesen». 

 

 

Ønsker du å ta utskrift av kjøreseddelen, vil den vises slik. Denne genereres som en PDF. 
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Kanseller planlagt kjøreseddel 

 

Når et årsprøvekjennemerke har en eller flere planlagte kjøresedler, vil det vises slik. 

Klikk på "Åpne" for å se informasjon om kjøreseddelen, da vil du få mulighet til å kansellere 
den. 

 

Her kan du se informasjon om den fremtidige kjøreseddelen. Øverst i skjermbildet ser du 
også informasjon om at den vil aktiveres på et fremtidig tidspunkt. 
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Dersom kunden ønsker kjøreseddelen tilsendt på SMS kan du fylle inn telefonnummer, og 
klikke på "Send". 

Klikk på "Skriv ut" dersom du ønsker å ta utskrift av kjøreseddelen. 

Klikk på "Kanseller" for å kansellere den planlagte kjøreseddelen. 

 

 

Dersom du klikker på "Kanseller" vil du få en infomelding. 
Du må klikke på "Ja, kanseller kjøreseddelen" for å bekrefte. 
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Søk på understellsnummer  

 

Søk på understellsnummeret, og klikk på «Gå videre». 

Fortsett som beskrevet under «Skriv ny kjøreseddel». 

Ved søk på understellsnummer der du får flere treff, velg rett kjøretøy om dette vises i 
oversikten, eller søk på nytt. 
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Dersom du søker på et understellnummer som er tilknyttet et kjennemerke, vil du få treff på 
dette. 
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Søk på fremmed kjøretøy 

 

Du kan velge å knytte et årsprøvekjennemerke til et fremmed kjøretøy, ved å velge 
«Fremmed kjøretøy» og fylle inn informasjon om 

• Understellnummer 
• Kjøretøyklassifisering 
• Merke 
• Handelsbetegnelse (ikke obligatorisk) 
• Registreringsår 

Og klikk på «Gå videre». 

Fortsett som beskrevet under «Skriv ny kjøreseddel». 
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Arkiv 
Dersom du har tilgang til Arkiv kan du klikke på denne i toppmenyen 

Bildet vil da vises slik. 

 

Fyll ut årsprøvekjennemerket du ønsker rapport for, og til- og fra-dato. 

Klikk på «Last ned rapport» for å hente rapporten i Excelfil. 

Klikk på «Tøm felter» dersom du ønsker å tømme alle felt. 

Rapporten kan vise kjøresedler 12 måneder tilbake i tid. 

Rapporten vil vise kolonnene: 

• Starttidspunkt 
• Kjennemerke 
• Understellsnummer 
• Formål 
• Førers navn 
• Førers fødselsdato 
• Sist endret 
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Etterregistrering 

 

Når du klikker på knappen «Etterregistrer» vil dette bildet vises. 

Etterregistrering brukes når AKR Kjøreseddel har vært ute av drift.  

Lista vil vise alle årsprøvekjennemerker som har vært registrert de siste 12 måneder. 

Her vil du kunne etterregistrere kjøresedler ved å klikke på knappen «Etterregistrer 
kjøreseddel» for det aktuelle årsprøvekjennemerket. 

 

Finn kjøretøyet ved å søke opp kjennemerke, understellsnummer, eller det fremmede 
kjøretøyet. 
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Når du har søkt opp et kjennemerke vil det vises slik. 

Klikk på knappen «Velg kjøretøy» for å gå videre. 

 

Velg formål: 

• Prøving 
• Flytting 
• Demonstrasjon 



Brukerveiledning for «Digital kjøreseddel for årsprøvekjennemerke» 24 
 

• Registrering 

Fyll inn starttidspunkt.  

Kjørestrekning må fylles ut dersom du har valgt formål Flytting eller Registrering. 

Oppgi Førers navn og fødselsdato. Dersom du fyller ut kjøreseddelen ved bruk av en 
mobiltelefon så benyttes telefonens egen kalenderfunksjonalitet ved valg av fødselsdato. 

Klikk på knappen «Fullfør» for å fullføre etterregistreringen. 

 

Klikk på «Skriv ut» dersom du ønsker å ta utskrift av kjøreseddelen. Denne blir generert som 
PDF. 
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Autosys kjøretøy bransjeløsning 

 

Dersom du har tilgang til Autosys Kjøretøy Bransjeløsning vil du kunne benytte deg av linken 
i toppmenyen. 

Klikk på «AKR Bransje» i toppmenyen for å komme til startsiden av Bransjeløsningen, i ny 
fane. 

 

Tips og triks 
• Ved kjøring over lengre distanser, over flere dager, foreslår vi at du bruker 

kjøreseddelblokka som før. Dette fordi ny løsning kun er laget for å brukes 24timer 
om gangen. 

• Dersom du skal flytte et stort antall kjøretøy over en kort strekning som krever 
mange nye kjøresedler på kort tid, vil vi anbefale å lage et dokument med liste over 
disse, slik at du enkelt kan kopiere for eksempel understellsnummer over i 
kjøreseddelapplikasjonen. 

• Dersom du skal ha både Bransjeløsningen og Kjøreseddelapplikasjonen åpen på 
samtidig, så anbefaler vi å bruke to forskjellige nettlesere. 

Du kan enkelt lagre Kjøreseddelapplikasjonen som startikon på din mobiltelefon (enkel 
forklaring følger i kapittelet «Kjøreseddel som startikon på mobil». 
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Kjøreseddel som startikon på mobil 

Android 

 

Åpne Kjøreseddel i en nettleser (for eksempel Chrome). 

Klikk på symbolet for Alternativer (de tre prikkene øverst i høyre hjørne). 
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Velg «Legg til på startsiden». 
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Her kan du velge å endre navnet som skal vises på startikonet på startsiden. 

Klikk på «Legg til» 
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Startikonet vil vises slik på skjermen din. 
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Iphone 

 

Åpne Kjøreseddel i en nettleser (for eksempel Safari) 

Klikk på symbolet for Alternativer. 



Brukerveiledning for «Digital kjøreseddel for årsprøvekjennemerke» 31 
 

 

Velg «Legg til på hjem-skjermen» 
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Klikk på «Legg til» 
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Startikonet vil vises slik på skjermen din. 
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