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Versjon 1.0 – Gjeldende fra: 06.05.2020 

 

Informasjon om oppstart av praktiske førerprøver 

Føringene for hvordan førerprøver skal gjennomføres bygger på retningslinjer fra 

helsemyndighetene. Trafikkskolene må informere sine elever om de til enhver tid 

gjeldende føringer for praktiske førerprøver.  

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

 

Bestilling av praktiske førerprøver 

Alle bestillinger av praktiske førerprøver skal skje via trafikkskolene. Mange av kandidatene som har 

fått førerprøven kansellert er ikke registrert med fullført trafikkopplæring. Det er trafikkskolene som 

er best egnet til å vurdere når en kandidat er klar for praktisk førerprøve. Trafikkskolen bestiller 

førerprøver i timebestilling via TEA, som vil være tilgjengelig fra torsdag 7. mai ca. kl. 12:00. 

For at trafikkskolene skal kunne bestille en førerprøve, må kandidaten på forhånd ha gitt 

trafikkskolen fullmakt på vegvesen.no/dinside.  

 

Retningslinjer ved bestilling 

De som har fått sin førerprøve kansellert vil bli prioritert. For å tilrettelegge for størst mulig grad av 

solidaritet og optimal ressursutnyttelse, vil følgende føringer gjelde: 

 

1. Det legges ut førerprøver for 2 uker 7. mai ca. kl. 12:00. Deretter planlegges det med at 

det ukentlig bli lagt ut prøver for én supplerende uke av gangen. Dette betyr at vi hver 

torsdag ca. kl. 12:00, fra og med 14. mai, legger ut nye førerprøver for ei uke. 

 

2. Til ny beskjed blir gitt, skal kun kandidater som har fått sin førerprøve kansellert meldes 

inn.  
 

3. Det er kun førerprøvekandidater som er ferdig med all opplæring, og hvor all opplæring 

er registrert, som skal meldes opp til praktisk førerprøve. 

 

4. Trafikkskolene kan melde inn maksimalt to førerprøvekandidater per hele uke for hver 

trafikklærer.   
 

5. Det er kun kandidater med tilhørighet i trafikkstasjonens nedslagsfelt som skal meldes 

opp til førerprøve på stedet. Slik ønsker vi å forhindre eventuell smittespredning.  
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Førerprøvekandidater som skal prioriteres av særlige grunner 

Statens vegvesen har mottatt mange henvendelser fra kandidater som mener å ha særlige grunner 

for å bli prioritert til praktisk førerprøve. Kandidater med samfunnskritisk arbeid og tilfeller der 

trafikklærer er kjent med jobbrelaterte årsaker vil bli prioritert. 

Trafikkskolene får stor grad av tillit i disse vurderingene. Ved tvil skal trafikkskolen rådføre seg med 

lederen for Trafikant ved den aktuelle trafikkstasjonen. Trafikkstasjonen kan kreve dokumentasjon på 

oppgitte arbeidsforhold. 

 

Smittevern ved praktisk gjennomføring 

Praktiske førerprøver vil bli gjennomført i tråd med helsemyndighetenes gjeldende smittevernregler. 

I tillegg kan den enkelte trafikkstasjon legge ytterligere lokale føringer. Følgende retningslinjer vil i 

alle tilfeller 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 bil. Før førerprøven gjennomføres skal kontaktflater 

rengjøres. Dersom bilen 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 bilen. Vi forholder oss til helsemyndighetenes føringer og 

håndhilser derfor ikke.  

▪ Kandidater som 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 bilen. 

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

 

Veien videre 

Statens vegvesen har et stort etterslep i førerprøver på grunn koronasituasjonen. Vi ber 

trafikkskolebransjen være nøye med renhold av trafikkskolebilene 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 godt samarbeid i en utfordrende periode for oss alle. 

Statens vegvesen v/Trafikantavdelingen 
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