Versjon 6.0 – Gjeldende fra: 6.7.2020

Informasjon om gjennomføring av praktiske førerprøver
Helsemyndighetenes krav til smittevern er styrende for hvordan førerprøver skal
gjennomføres. Trafikkskolene må sammen med Statens vegvesen informere elevene om
de til enhver tid gjeldende føringer for praktiske førerprøver.

Denne informasjonen vil bli løpende oppdatert, og siste versjon vil alltid være gjeldende.

Bestilling av praktiske førerprøver fra og med uke 28
Det er fortsatt betydelig etterspørsel etter praktiske førerprøver. Dette påvirker Statens vegvesens
videre retningslinjer for bestilling av førerprøver.
Inntil videre skal alle bestillinger av praktiske førerprøver fortsatt skje via trafikkskolene.
Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av
kandidater som er i et planlagt opplæringsløp av trafikkskole. Dette vil bidra til å redusere endringer
og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk
førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk
førerprøve. Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig kandidater.
For at trafikkskolene skal kunne bestille førerprøver, må kandidaten på forhånd ha gitt trafikkskolen
fullmakt på vegvesen.no/dinside.
I uke 28 blir det lagt ut nye førerprøver for inntil 5 nye uker, slik at planleggingshorisonten blir
inntil 10 uker framover.
Tidspunkt for publisering av nye førerprøver i uke 28: (gjelder ikke i påfølgende uker)
Ukedag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag

Klokkeslett
kl. 12.00
kl. 14.00
kl. 10.00
kl. 12.00
kl. 14.00

Fylke
Troms/Finnmark, Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal
Rogaland og Vestland
Agder, Vestfold/Telemark
Viken
Oslo, Innlandet

Vi ønsker å gi trafikkskoler og elever god forutsigbarhet ved å normalisere planlegging og utlegging av
prøver.
Fra og med uke 29 vil nye timer bli lagt ut løpende, og uten faste utleggstidspunkter.
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Smittevern ved praktisk gjennomføring
Praktiske førerprøver vil fortsatt bli gjennomført i tråd med helsemyndighetenes gjeldende
smittevernregler. Følgende retningslinjer vil bli lagt til grunn:
▪

Førerprøvekandidater skal forhåndsbetale førerprøven på nett. Dette gjøres på
vegvesen.no/dinside. Betalingen kan gjennomføres tidligst 48 timer før
førerprøvetidspunktet.

▪

Før førerprøven skal kandidaten vise legitimasjon, og følge sensors anvisninger om
gjennomføring.

▪

Trafikkskolen skal møte med rengjort kjøretøy. Før førerprøven gjennomføres skal
kontaktflater rengjøres. Dersom kjøretøyet ikke er tilstrekkelig rengjort vil førerprøven bli
avlyst. Vurderingen skjer i tråd med helsemyndighetenes retningslinjer.

▪

Ved enkelte trafikkstasjoner kan man bli anvist til egne parkeringsplasser.

▪

Kandidaten skal møte sensor ved kjøretøyet. Vi forholder oss til helsemyndighetenes føringer
og håndhilser derfor ikke.

▪

Kandidater som har feber eller viser tegn til luftveisplager kan bli avvist. Kandidater med
allergi som gir tilsvarende symptomer, skal medbringe dokumentasjon på allergien.

▪

For å forebygge smitte vil det derfor inntil videre ikke være anledning til å ha med
trafikklærer under førerprøven.

▪

Klargjøring og avslutning av førerprøven kan bli holdt utenfor kjøretøyet.

▪

Gjennomføring av sikkerhetskontroll vil tilpasses de til enhver tid gjeldende smittevernregler.

Veien videre
Det foreligger ingen endringer til smittevern, så Statens vegvesen ber trafikkskolene fortsette med å
være nøye med renhold av kjøretøyene slik at vi unngår unødige kanselleringer.
Det viktigste tiltaket vil likevel være at alle kandidater møter godt forberedt og består førerprøven.
Vi håper på et fortsatt godt samarbeid i en utfordrende periode for oss alle.
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