
FØRERKORTET HAR KODE Du får treff 
på gyldig 
førerkort

Koden 
vises

01 Korreksjon av synet og/eller beskyttelse Ja Nei

02 Høreapparat/kommunikasjonshjelpemiddel Ja Nei

03 Arm- eller benprotese/ortose Ja Nei

04 Gyldig helseattest skal medbringes Ja Nei

05 Begrenset kjørerett av helsemessige grunner Ja Nei

05.01 Begrenset til kjøring om dagen (for eksempel en time etter soloppgang til en time før solnedgang) Ja Nei

05.02 Begrenset til kjøring innenfor en radius av .... km fra førerkortinnehavers bolig eller bare innenfor by/område ....... Nei -

05.03 Begrenset til kjøring uten passasjer Ja Nei

05.04 Begrenset til kjøring med en hastighet høyst ..... km/t Ja Nei

05.05 Begrenset til kjøring med ledsager med førerkort Nei -

05.06 Begrenset til kjøring uten tilhenger Ja Nei

05.07 Ingen kjøring på motorveg Ja Nei

05.08 Alkoholforbud Ja Nei

10 Tilpasset girkasse Nei -

15 Tilpasset kopling Nei -

20 Tilpasset bremseanlegg Nei -

25 Tilpasset gassbetjening Nei -

30 Tilpasset kombinert bremse- og gasspedal Nei -

31 Tilpasning av pedaler og pedalvern Nei -

32 Kombinert driftsbrems og gassbetjening Nei -

33 Kombinert driftsbrems, gassbetjening og styringssystem Nei -

35 Tilpasset instrumentpanel Nei -

40 Tilpasset styring Nei -

42 Tilpasset førerspeil Nei -

43 Tilpasset førersete Nei -

44 Tilpasset motorsykkel Nei -

44.01 Kombinert betjening av begge bremser Nei -

44.02 Tilpasset forhjulsbrems Nei -

44.03 Tilpasset bakhjulsbrems Nei -

44.04 (Tilpasset) manuelt gasshåndtak Nei -

44.05 (Tilpasset) manuelt gir og manuell kopling Nei -

44.06 (Tilpassede) førerspeil Nei -

44.07 (Tilpassede) betjeningsinnretninger (retningsvisere, bremselys..) Nei -

44.08 Tilpasset gass Nei -

44.09 Maksimal betjeningskraft forhjulsbrems ... N (* ) Nei -

44.10 Maksimal betjeningskraft bakhjulsbrems ... N Nei -

44.11 Tilpasset fotstøtte Nei -

44.12 Tilpasset håndtak Nei -

45 Kun for motorsykkel med sidevogn Nei -

46 Begrenset til trehjuls motorsykkel Nei -

47 Begrenset til kjøretøy med flere enn to hjul, som ikke krever at føreren holder balansen ved start, stopp og stillstand Nei -

50 Begrenset til ett bestemt kjøretøy: registreringsnummer, eller understellsnummer for ikke registreringspliktige kjøretøy Nei -

51 Begrenset til ett bestemt kjøretøy/registreringsnummer VRN Nei -

55 Kombinasjon av kjøretøytilpasninger Nei -

61 Begrenset til kjøring på dagtid (for eksempel én time etter soloppgang til én time etter solnedgang) Ja Nei

62 Begrenset til kjøring innen en radius av ... km fra førerkortinnehaverens bopel eller kun innenfor by/region Nei -

63 Begrenset til kjøring uten passasjerer Ja Nei

64 Begrenset til kjøring med en hastighet på høyst ... km/t Ja Nei

65 Begrenset til kjøring under ledsagelse av en person som er innehaver av førerkort i minimum samme førerkortklasse Nei -

KODER PÅ FØRERKORT
Førerkort kan ha koder som gir rettigheter eller begrensninger. Når et førerkort har kode som 
gir begrensninger på grunn av helse, vil du ikke få treff.

Her ser du en oversikt over alle koder, hvilke koder som gir treff på gyldig førerkort og hvilke 
som ikke gjør det, og hvilke koder som vises når du får treff.

Noen koder har samme tekst, det er fordi enkelte tidligere koder er erstattet av nye. 
Om ny eller tidligere kode finnes på førerkortet, er avhengig av når førerkortet er utstedt.



66 Begrenset til kjøring uten tilhenger Ja Nei

67 Ingen kjøring på motorvei Ja Nei

68 Ingen alkohol Ja Nei

69 Begrenset til kjøring med kjøretøy utstyrt med alkolås i overenstemmelse med EN 50436. Nei -

70 Innbyttet førerkort nr. ...... utstedt i ...... (EU-/FN-kode for land utenfor EØS) Ja Nei

71 Duplikat/utskifting av norsk førerkort nr...... Ja Nei

72 Begrenset til lett motorsykkel (A1) Nei -

73 Begrenset til firehjuls motorsykkel (B1) Nei -

74 Begrenset til lett lastebil (C1) Nei -

75 Begrenset til minibuss (D1) Nei -

76 Begrenset til lett lastebil med tilhenger (C1E), Nei -

77 Begrenset til minibuss med tilhenger (D1E), Nei -

78 Begrenset til kjøretøy med automatgir Ja Ja

79 Begrenset til kjøretøy som angitt i parentesen Nei -

79.01 Begrenset til tohjuls motorvogn med eller uten sidevogn Nei -

79.02 Begrenset til motorvogn i klasse AM med tre hjul eller firehjuls moped Nei -

79.03 Begrenset til trehjuls motorsykkel Nei -

79.04 Begrenset til trehjuls motorsykkel med tilhenger med tillatt totalvekt ikke over 750 kg Nei -

79.05 Motorsykkel klasse A1 med et forhold mellom effekt og egenvekt på over 0,1 kW/kg Ja Nei

79.06 Klasse BE uten begrensning på tilhengers tillatte totalvekt til 3500 kg Ja Nei

80 Begrenset til trehjuls motorsykkel for innehaver av førerkort klasse A som ikke har fylt 24 år Ja Ja

81 Begrenset til innehaver av førerkort klasse A for tohjuls motorsykkel som ikke har fylt 21 år Ja Ja

90 Koder benyttet i kombinasjon med koder som definerer tilpasninger av kjøretøyet Nei -

90.01 til venstre Nei -

90.02 til høyre Nei -

90.03 venstre Nei -

90.04 høyre Nei -

90.05 hånd Nei -

90.06 fot Nei -

90.07 anvendelig Nei -

95 Fører som oppfyller kravene til yrkessjåførkompetanse etter direktiv 2003/59/EF artikkel 3, inntil ... Ja
Når koden er 
gyldig: Ja
Når koden er 
utløpt: Nei

96 Rett til å føre motorvogn i klasse B med tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg og hvor vogntogets samlede tillatte totalvekt er over 3500 kg, 
men ikke over 4250 kg. Ja Ja

97 Ikke godkjent for føring av motorvogn klasse C1 som faller innenfor forskrift 2. juli 2007 nr. 877 om kjøre- og hviletid for vegtransport i EØS Nei -

100 To års prøveperiode – dato for utløp av prøveperioden Ja Nei

101 Mangler opplæring i mørkekjøring Ja Ja

110 Geografisk begrenset førerett (kommunenavn eller annet område angis på førerkortet Nei -

120 Begrenset til bestemt kjøretøy/kjennemerke i klasse AM, S eller T Nei -

130 Gjelder også for bestemt kjøretøy/kjennemerke Ja Nei

131 Gjelder også for brannbil (lastebil) avgiftsmessig klassifisert som motorredskap Ja Ja

132 Gjelder også for kjøring med hhv. tilhenger og tilhengerredskap med tillatt totalvekt ikke over 2000 kg hhv. 3500 kg, tilkoplet kjøretøy i klasse C 
eller D Ja Nei

140 Rett til å kjøre motorredskap Ja Ja

141 Rett til å kjøre traktor og motorredskap, med konstruktiv hastighet 41–50 km/t, med eller uten tilhenger Ja Ja

142 Traktor ubegrenset, med eller uten tilhenger. Gjelder også for motorredskap, som beskrevet i § 3-18, med eller uten tilhenger Ja Ja

143 Traktor ubegrenset, med eller uten tilhenger med tillatt totalvekt på høyst 750 kg. Gjelder også for motorredskap, som beskrevet i § 3-18, med 
eller uten tilhenger med tillatt totalvekt på høyst 750 kg Ja Ja

144 Traktor med maksimal konstruktiv hastighet ikke over 40 km/t – tillatt totalvekt ikke over 25 000 kg, med eller uten tilhenger. Gjelder også for 
tilsvarende motorredskap, som beskrevet i § 3-18, med eller uten tilhenger Ja Ja

145 Begrenset til å kjøre tohjuls moped og tre- eller firehjuls moped med egenvekt (minus batterienes vekt ved eldrift) ikke over 150 kg. Føreretten 
gir ikke fritak fra kravet om trafikalt grunnkurs for øvingskjøring Ja Ja

146 Begrenset til å kjøre tohjuls moped, samt rett til å kjøre tre- eller firehjuls moped med egenvekt (minus batterienes vekt ved eldrift) ikke over 150 kg Ja Ja

147 Begrenset til å kjøre tre- eller firehjuls moped Ja Ja

148 Rett til å kjøre traktor og motorredskap, med konstruktiv hastighet 41–50 km/t, med eller uten tilhenger – med maksimal tillatt totalvekt ikke over 
25 000 kg Ja Ja

150 Rett til å kjøre beltemotorsykkel ubegrenset effektforhold Ja Ja

152 Rett til å kjøre motorredskap opptil 7500 kg tillatt totalvekt og motorredskap over 7500 kg tillatt totalvekt, med maksimal konstruktiv hastighet 
50 km/t Ja Ja

160 Rett til å kjøre utrykning (dato for utløp av kompetansens gyldighet) Ja Nei 18
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