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Læringsmål

Trafikk opplæring
En enkel opplæring i regler og retningslinjer for trafikk

• Ta førerkort
• Fotgjenger

• Syklist
• Lover og regler

• Bilkjøring
• Sikkerhet i bil
• Sikring av barn

• Barn i trafikken
• Annen nyttig informasjon

Ta førerkort

• Mobiltelefon i bil
• Førerkort og prikker på
førerkortet

Trafikalt grunnkurs

Hva lærer du på trafikalt
grunnkurs?
• Trafikkopplæring
• Trafikk og førerrollen

• Før du kan ta kjøretimer eller øvelseskjøre, må du ta trafikalt
grunnkurs.
• Når du har fullført trafikalt grunnkurs, får du et bevis som gir
deg rett til å øvelseskjøre.
• Kurset er obligatorisk og varer 17 timer. Det vil gi deg en
grunnleggende forståelse for hva det innebærer å være
fører.
• Du må være minst 15 år for å ta kurset på en trafikkskole.

Når er beviset gyldig?
• Når du har gjennomført trafikalt grunnkurs er det ingen
tidsbegrensning på beviset så lenge reglene ikke endres.
• Tar du kurset i perioden 16. mars - 31. oktober uten å få
gjennomført mørkekjøring, må du se på beviset ditt for å
vite når på året, eller hvor lang tid framover, det er gyldig.
• På nettbeviset i Din side kan du enkelt se om mørkekjøring
er gjennomført og om beviset er gyldig eller ikke.

• Mennesket i trafikken og samhandling
• Trafikkopplæring, øvelseskjøring og kjøreerfaring
• Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp
• Tiltak ved trafikkulykke
• Trafikant i mørket (mørkekjøring)

Bevis for øvelseskjøring
• Når du har fullført trafikalt grunnkurs, får du et bevis som gir
deg rett til å øvelseskjøre. Du må ha med beviset og
godkjent legitimasjon med bilde både når du tar kjøretimer
på trafikkskolen og når du øvelseskjører privat.
• Beviset finner du også på nett under Din side på
www.vegvesen.no.
• Utskrift eller bilde av beviset fra nettsidene er ikke gyldig
som bevis hvis du blir stoppet i kontroll når du øvelseskjører,
du må logge inn og vise nettsiden.
• Du kan selvfølgelig også vise papirversjonen av beviset som
du har fått av Statens vegvesen. Når du logger inn i Din Side,
ser du også hvor langt du er kommet i føreropplæringen din.

Er du over 25 år?
• Da er du fritatt for deler av trafikalt grunnkurs, og kan kjøre
uten øvelseskjøringsbevis.
• Husk alltid å ha med deg legitimasjon.
• Førstehjelp og mørkekjøring er obligatorisk for alle.
• Mørkekjøring kan gjennomføres etter prøven dersom du tar
prøven i tidsrommet 16. mars - 31. oktober.

Øvelseskjøring
• Å øvelseskjøre mye er viktig for at du skal bli en sikker
trafikant som unngår ulykker.
• Husk at når du øvelseskjører gjelder krav til helse både for
eleven og ledsageren.
• Du må ikke øvelseskjøre hvis du er beruset, trøtt, syk eller
på annen måte svekket slik at det ikke er trygt å kjøre.
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Øvelseskjøre privat eller
på trafikkskole?
• Det kan være lurt å starte opplæringen med timer hos en
trafikkskole. Du lærer raskere, og det blir tidlig trygt å
øvelseskjøre privat.
• Du som øvelseskjører, trafikklæreren og den du
øvelseskjører med privat, bør samarbeide tett gjennom hele
opplæringen.
• Slik kan den grunnleggende opplæringen skje mest mulig
effektivt og sikkert, og gi et godt utgangspunkt for videre
opplæring.

Hva må du ha med når du
øvelseskjører?
• Bevis for fullført trafikalt grunnkurs, eller førerkort i annen
klasse hvis du har
• Legitimasjon med bilde
• Bilen må være utstyrt med ekstra innvendig speil for
ledsager
• Bak på bilen skal det være en godt synlig rød «L»

Hvor kan du øvelseskjøre?
• Hvor du øvelseskjører må velges etter hvor langt du er
kommet i opplæringen.
• Unngå øving i tett trafikk og høy fart før du er god nok til å
følge trafikkrytmen.
• På øvingsbane eller avsperret område kan du kjøre alene
når den som er med deg ser deg hele tiden og kan instruere
deg.

• For at du skal få øvd nok, vil mesteparten av øvelseskjøringen måtte skje privat.
• Tar du førerkortet for første gang, bør du bruke minst to år
på opplæringen før du går opp til førerprøven.

Øvelseskjøring
• Den du øvelseskjører med må være over 25 år
• Og han må hatt førerkort for kjøretøy i samme klasse som
du øvelseskjører i sammenhengende de siste 5 årene
• Er du over 25 år, er du fritatt fra deler av trafikalt grunnkurs.
Dette innebærer at du kan øvelseskjøre uten å ha kurset.
• Legitimasjon med bilde som forteller du er over 25 år må tas
med under kjøring.

Mørkekjøring
• Mørkekjøring er en del av trafikalt grunnkurs og foregår i bil
i reelle trafikksituasjoner. Det er trafikklæreren som kjører,
mens du som elev er passasjer.
• Det anbefales å ta mørkekjøring så tidlig som mulig i
opplæringen.
• Tar du trafikalt grunnkurs i perioden 16. mars – 31. oktober
uten å få gjennomført mørkekjøring, er beviset kun gyldig i
tiden 16. mars - 31. oktober.

På mørkekjøring lærer du om
• Årsakssammenhenger ved ulykker i mørket
• Vurdering av risiko
• Rett lysbruk og atferd ved kjøring, parkering og nødstopp i
mørket

• For å kunne øvelseskjøre i perioden 1. november - 15. mars
må du gjennomføre mørkekjøring først.

Grunnleggende opplæring
• Før du kjører i trafikken, er det viktig at du behersker bilen
så godt at du kan rette oppmerksomheten mot andre
trafikanter.
• På dette trinnet skal du også skaffe deg kunnskap om blant
annet mennesket i trafikken, miljøvennlig kjøring og hvilket
ansvar du har som fører.
• Opplæringen kan skje på en trafikkskole, privat eller i en
kombinasjon. Hvor mange kjøretimer du skal ta, må
tilpasses det behovet du har og hvor mye du øvelseskjører
privat. Det er viktig å nå målet for trinnet.

Trafikal del

• På dette trinnet skal du lære å kjøre i variert trafikk, og bli
tilnærmet selvstendig.
• Du lærer blant annet om
•
•
•
•

trafikantgrupper og interessemotsetninger
å kjøre effektivt, miljøvennlig og økonomisk
å redusere risikoen for ulykker
å bli forbikjørt og kjøre forbi

• Opplæringen kan skje på en trafikkskole, privat eller i en
kombinasjon.
• Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet
du har og hvor mye du øvelseskjører privat.

Obligatorisk sikkerhetskurs på
øvingsbane
• Mot slutten av trinn 3 skal du gjennomføre sikkerhetskurs
på øvingsbane. Kurset er på 4 timer og skal medvirke til at
du greier å unngå ulykker.
• Du lærer blant annet om hvordan.
• du sikrer personer og last
• kjøremåten din avgjør om du har, eller mister, kontrollen over bilen

• Mot slutten av trinn 3 skal du gjennomføre en vurdering.
• Du og læreren skal sammen vurdere om du har gode nok
ferdigheter til å begynne på trinn 4.
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Avsluttende opplæring

• I løpet av dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på
en ansvarlig måte i god samhandling med andre trafikanter.
• Nå nærmer du deg slutten av opplæringen, og det kan være
lurt å søke om førerkort. Det må være gjort før du kan ta
teoriprøven.
• Noe av opplæringen på dette trinnet er obligatorisk, men
dette er vanligvis ikke nok for å nå hovedmålet.
• Det er derfor viktig at du i tillegg øver mye på trafikkskole
eller privat. Så sant du kan få det til, bør du øvelseskjøre
flere tusen kilometer før du går opp til prøve.

Teoriprøve
• Når du har bestått teoriprøven kan du ta oppkjøring dersom
all opplæring er gjennomført og registrert i vegvesenets
system.
• Du må klare oppkjøring innen 3 år etter bestått teoriprøve.
• Teoriprøven kan tidligst avlegges 6 måneder før du fyller
alderskravet til klassen du ønsker førerkort for.
• Du kan søke om tilrettelagt teoriprøve hvis du har vansker
med å lese og forstå oppgavene. Disse gjennomføres med
en sensor til stede som kan hjelpe deg med å forstå det som
er skrevet i oppgaven.
• Dersom du ikke består teoriprøven, må du vente 2 uker før
du kan ta en ny prøve.

Ta førerkort

Obligatorisk sikkerhetskurs på
veg
• Kurset er på i alt 13 timer.
• Det har 4 deler:
• Bilkjøringens risiko
• Kjøring på landeveg og forbikjøring
• Avsluttende kjøring i trafikken
• Refleksjon og oppsummering

Teoriprøve

• Teoriprøven tar du på en trafikkstasjon, og du trenger ikke
bestille time på forhånd.
• Dersom du ikke har gjort det allerede, må du søke om
førerkort før du kan ta teoriprøven.
• Ved oppmøte må du vise gyldig legitimasjon og betale
teoriprøven.
• Statens vegvesen godtar følgende legitimasjon:
• norsk pass (ikke nødpass), norsk førerkort utstedt etter 1.januar
1998, norsk bankkort, Forsvarets ID-kort, Norsk sjøfartsbok, postens
ID-kort, reisebevis (for flyktninger) utlendingspass (ikke godkjent
hvis det er utstedt for enkeltreise), utenlandsk pass (ikke nødpass)

Oppkjøring

• Oppkjøring tar du på en trafikkstasjon, og du kan selv
bestille time på nett eller ved å henvende deg til kontor
• Det er du selv som er fører og har ansvaret for det som blir
gjort under prøven.

• Prøven har flere deler eller oppgaver og du må både kjøre
og løse de andre oppgavene selvstendig. Måten du løser
oppgavene på, vurderes mest mulig som en helhet
• Resultatet blir bestemt når prøven er over
• Du får vite om du bestod eller ikke med en gang
• Du får en skriftlig begrunnelse for resultatet

Søk om førerkort
• For å få førerkort må man sende søknad om førerkort
elektronisk via tjenesten "Ditt førerkort" på Statens
vegvesens nettsider:

Oppkjøring
• Bilen du kjører opp med, skal være godkjent av Statens
vegvesen. Du må selv skaffe bilen, og de fleste leier bil av en
trafikkskole.
• Prøven omfatter:
• Du kjører 55-60 minutter under varierte veg- og trafikkforhold.
• Ruta du kjører, er fastsatt på forhånd. En datamaskin trekker hvilken
rute du får.
• Du får en sikkerhetskontrolloppgave før kjøringa
• Måten du gjør deg og bilen klar på før kjøringa, og måten du setter
fra deg bilen på, er også en del av prøven

• Du blir bedt om å kontrollere for eksempel lys, bremser,
varsellamper eller noe annet.

Søk om førerkort
• For å få godkjent søknad om førerkort må man:
• fylle alderskravet
• ha vært bosatt i Norge i minst 6 måneder,
• fylle helsekravene og ha godkjent vandel (av politiet)
første gang du søker om førerkort.
• Det er ingen utløpsdato på søknaden
• Alle førstegangssøkere må ha godkjent vandel for å kunne
gjennomføre teori- og praktisk prøve.
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Trafikkregler for
fotgjengere

Fotgjenger

Trygg trafikk anbefaler
• Bruk gangveier og fortau der det finnes. Gå så langt ut på
siden som mulig, lengst fra bilene.
• Når flere går langs en vei uten fortau, er det tryggest å gå
etter hverandre.
• Velg alltid å gå på den tryggeste siden av veien. Det er
vanligvis venstre side, da ser vi lettere de bilene som
kommer mot oss. I noen tilfeller er det bedre oversikt eller
bedre plass på høyre side, og da kan den siden velges.

• Som hovedregel skal du gå på venstre side av veien
• Men du kan velge høyre side dersom det gir bedre oversikt.
• Veitrafikklovloven bruker begrepene fotgjenger og gående.
• Denne gruppen omfatter også:
• De som bruker rullestol
• Sparkesykkel
• Rullebrett, Rulleski og Rulleskøyter
• trehjulssykkel og annet leketøy.
• Trafikkreglene for fotgjengere finner du i
• «Forskrift om kjørende og gående trafikk»

Trygg trafikk anbefaler
• Er det tryggest på høyre side, for eksempel i en uoversiktlig
venstresving, er det viktig å lære barn nøyaktig hvor de skal
gå over veien, det vil si der oversikten er best, og i god tid
før en sving eller bakketopp.
• Til små barn er det lurt å bruke konkrete kjennemerker i
nærmiljøet i tillegg til høyre og venstre. For eksempel: ”Når
vi går til butikken, går vi langs det gule gjerdet”.
• Sørg for å være godt synlig i trafikken. Bruk alltid refleks i
mørket.

Gå langs en vei
• Forskriften sier at gående skal bruke gangvei, fortau eller
veiens skulder.
• Dersom det ikke er mulig kan gående bruke sykkelvei,
sykkelfelt eller kjørebanen.
• Når du går langs veien skal du gå ytterst til venstre
• Men ytterst til høyre dersom du triller en sykkel.
• Dersom særlige forhold tilsier det kan du velge å gå på høyre
side.

Krysse veien
• De fleste ulykker med fotgjengere skjer når veien skal
krysses. Vær derfor ekstra oppmerksom når du krysser
veien.
• I gangfelt:
• Ved gangfelt hvor trafikken ikke reguleres av politi eller ved
trafikklyssignal, har kjørende vikeplikt for gående som befinner seg i
gangfeltet eller er på veg ut i det.
• Gående skal krysse kjørebanen i gangfelt, på gangbru eller i
gangtunnel når det finnes i nærheten.

• Uten gangfelt:
• Ellers skal gående gå rett over kjørebanen og fortrinnsvis ved
veikryss. Før kryssing av kjørebanen utenfor gangfelt skal gående
forvisse seg om at det ikke volder fare for eller unødig hindrer eller
forstyrrer annen trafikant.

Trygg trafikk anbefaler

Refleks

• Benytt alltid gangfelt, gangbru eller undergang der det
finnes, selv om det blir en omvei.
• Barn må lære alltid å stanse helt opp før de krysser veien.

• Bli sett - bruk refleks
• Selv om du ser bilen, ser ikke bilisten deg hvis du går uten
refleks i mørket.

• De må se godt til alle kanter, lytte etter biler og vurdere om
det er klart lenge nok til at veien kan krysses trygt.
• De må gå rett over veien, for da oppholder de seg kortere
tid i kjørebanen enn om de går på skrå.

• Du trenger refleks selv om det er gatebelysning. Flest
fotgjengerulykker skjer i byene. Refleksen bør henge i
knehøyde.
• Refleks er forbruksvare, riper
svekker refleksjonen.

• Selv om kjørende har vikeplikt for fotgjengere i gangfelt, må
barn lære å ha øyekontakt med sjåføren, forsikre seg om at
de blir sett og at sjåføren stanser, før veien krysses.

Med og uten refleks
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Førerens ansvar

Bilkjøring

• Føreren skal tilpasse farten etter sted, føre, sikt og
trafikkforholdene slik at det ikke oppstår fare eller ulempe
for andre, og slik at annen trafikk blir minst mulig hindret
eller forstyrret.
• Fartsgrensene er maksimalt tillatt hastighet når forholdene
legger til rette for det. Om vinteren er det ofte forholdene
ikke ligger til rette for å kjøre på fartsgrensa.
• Det er førerens ansvar at bilen er i forsvarlig stand og
tilfredsstiller kravene i regelverket. Det gjelder både de
tekniske kravene til bilen og krav til dekk og kjetting.

Fart
• Når gjennomsnittsfarten øker med 5 %, øker risikoen for
personskadeulykke med 10 % og risikoen for å bli drept med
25 %
• Hvis farten økes fra 80 (når fartsgrensen er 80) til 93 km/t,
dobles risikoen for å bli drept i en ulykke.
• I over halvparten av alle dødsulykker i trafikken har for høy
fart vært en av årsakene.
• I omtrent hver tredje dødsulykke har farten vært litt for høy
i forhold til fartsgrensen eller føreforhold. Det er altså ikke
bare ulykker med svært høy fart som dreper.
• Dersom alle alltid hadde holdt fartsgrensen, kunne vi hatt
140 færre drepte eller hardt skadde hvert år.

Når uhellet er ute
• Hva gjør man når man havner i grøfta ?
• Husk å ta på deg refleksvesten før du går ut av bilen.
• Sett opp varseltrekanter, minst 150 meter fra ulykkesstedet,
hvis bilen er til hinder for trafikken.
• Kontakt bilbergingsselskap hvis det er nødvendig.

Fart/Hva tåler kroppen
• Bilprodusentene klarer stadig å produsere mer
kollisjonssikre biler, mens menneskets tåleevne ikke er
forandret.
• En kraftig frontkollisjon består egentlig av tre kollisjoner:
• Bilen bråstopper mot en annen bil.
• Bilisten fortsetter framover og utsettes for sterke krefter når han
treffer interiøret eller fanges opp av bilbelte og airbag.
• Til slutt kan indre organer forflytte seg og rives av. Det kan gi
livstruende skader.

• Sannsynligheten for å overleve en frontkollisjon reduseres
vesentlig når farten overskrider 70 km/t, uansett hvor
kollisjonssikker og moderne bil du har - derfor skiltes det nå
med 70 km/t på ulykkesutsatte strekninger.

Hvordan oppføre seg på et
skadested
• Skaff deg oversikt og vurder situasjonen.
• Parker bilen din så den ikke står i vegen for
utrykkingskjøretøy.
• Sett på varselblinkere
• Husk å ta på refleksvesten før du går ut av bilen.
• Sikre skadestedet med varseltrekant, minst 150 meter fra
ulykkesstedet
• Vurder personskader og om det er noen som trenger
øyeblikkelig førstehjelp.
• Slå av tenning og lys på skadde kjøretøy.
• Tilkall politi 112 og ambulanse 113 hvis det er nødvendig.

Fart
• Unge gutter i alderen 18-24 år er overrepresentert i
ulykkesstatistikken. Det er færre unge som dør i trafikken nå
enn tidligere, men vi har ingen å miste.
• Fart er den vanligste dødsårsaken for unge mellom 18 og 24
år i trafikken. Gutter utgjør 2/3 av de drepte. De som velger
å kjøre for fort overvurderer ofte sine egne kjøreferdigheter,
eller de vil vise seg frem.
• Frontallappen, den delen av hjernen som hjelper oss å
vurdere risiko og konsekvenser, utvikles senere hos gutter
enn hos jenter og kan være en av grunnene til at gutter er
overrepresentert på ulykkesstatestikken.

Når uhellet er ute
• Alle som er innblandet i et uhell i trafikken skal stanse og
hjelpe personer som har kommet til skade, sikre
skadestedet og eventuelt tilkalle lege eller politi. Dette
gjelder enten du er skyld i uhellet eller ikke.
• Hvis du kommer forbi et trafikkuhell har du også plikt til å
stanse og hjelpe hvis det er nødvendig. Hvis din hjelp ikke er
nødvendig, bør du straks forlate stedet.
• Det er påbudt å ha refleksvest i bilen. Refleksvesten skal
oppbevares slik at du får tak i den fra førersetet. Det er også
påbudt å ha med varseltrekant. I tillegg er det lurt å ha
lommelykt, skademeldingsskjema, papir, blyant og
målebånd hvis uhellet skulle være ute.

Kjøretips
• Planlegg turen godt
• Sjekk veg- og kjøreforhold på strekningen du skal kjøre.
• Sjekk værmelding om værsituasjon kommer til å endre seg i
nærmeste fremtid.
• Undersøke om det er vinterstengte veger eller andre
hindringer på strekningen du skal kjøre.
• Sørg for at bilen er riktig skodd for vinterforhold, ta gjerne
med kjettinger.
• Kontroller at du har nok drivstoff og spylervæske.
• Ha lykt, slepetau og spade lett tilgjengelig i bilen.
• Varme klær og fottøy bør være lett tilgjengelig i bilen.
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Kjøreatferd
• Hold avstand til bilen foran.
• Er det kø eller tett trafikk så hold plassen din, unngå
unødvendig forbikjøring.
• Tilpass farten etter vær og kjøreforhold, vis respekt for
vinterforhold.
• Beregn god tid, ikke kjør etter klokka.
• Bruk bilbelte.
• Hvis du blir trøtt – stopp og sov.
• Pass på at det ikke er løse gjenstander i bilen som kan skape
problemer ved eventuell oppbremsing.

Stopp og sov
• Søvnige bilister prøver mange knep for å holde seg våkne
bak rattet.
• De holder hodet ut av vinduet, kjører fortere, spiller høy
musikk eller bruker andre triks som ikke virker fordi man fort
blir like trøtt igjen.
• Det eneste som hjelper er å stoppe og sove!
• En 15 minutters "powernap" er nok til at kroppen henter
seg inn igjen slik at du kan kjøre videre en stund til før neste
hvil.

Sikkerhet i bil

• Hold deg våken, drikk vann, bytt sjåfør eller ta pauser og sov
hvis du blir søvnig.

Bilbelte
• Husk belte – både i bil og buss
• Uten bilbelte har du ingenting som fanger deg opp og
holder deg på plass i stolen hvis uhellet skulle være ute.
• Pass på at bilbeltet sitter tett inntil kroppen, og at
hoftedelen av beltet ligger over hoftene og at skulderdelen
ikke ligger for langt ut mot skulder/arm.
• Bilbeltebruken i Norge er jevnt over god, men ikke god nok.
Ulykkesanalysene til Statens vegvesen viser nemlig at om lag
4 av 10 av de drepte i bilulykker ikke har brukt bilbelte.
• Bilbelte er det enkleste og mest effektive hjelpemiddelet for
å redusere tallet på drepte og hardt skadde i trafikken.

Bilbelte/Kollisjonspute

Bilbelte
• Trolig ville 30-40 færre blitt drept i trafikken hvert år hvis
alle brukte bilbelte - alltid, både i bil og i buss.
• Beltet holder deg på plass i setet, og du er heller ikke til fare
for andre om det skulle skje en ulykke.
• Bruk av bilbelte reduserer sannsynligheten for å bli drept
med 40-50 % for fører og forsetepassasjerer.
• En usikret person i baksetet er en stor fare for dem i
forsetet.

Bilbelte
• Å kollidere i:
• 50 km/t uten bilbelte tilsvarer et fall på 10 meter.
• 70 km/t uten bilbelte tilsvarer et fall på 19 meter.
• 90 km/t uten bilbelte tilsvarer et fall på 32 meter.
• Om lag 6 prosent av bilførerne/forsetepassasjerene brukte
ikke bilbelte på korte turer i byer og tettsteder ved
bilbeltetellingen våren 2015.
• Omlag 4,8 prosent av bilførerne/forsetepassasjerene brukte
ikke bilbelte utenfor tettbygd strøk ved bilbeltetellingen
våren 2015.
• Ved manglende bruk av bilbelte kan Politiet eller Statens
vegvesen ilegge et gebyr på 1500 kroner, både i bil og i buss.

Usikret i baksetet

• En del bilister later til å tro at de er trygge så lenge de har
nyere bil med kollisjonsputer.
• Det mange ikke er klar over er at kollisjonsputene er
konstruert for å virke sammen med bilbelte.

• En usikret passasjer i baksetet utsetter både seg selv og dem
som sitter foran for stor fare.
• En usikret person kan i verste fall være livsfarlig for andre i
bilen.

• På en kollisjonspute står det gjerne "SRS airbag". Få vet at
den første S'en står for "supplementary", altså at
kollisjonsputen er et supplement til bilbelte.

• Ulike undersøkelser tyder på at bilbeltebruken er dårligere i
baksetet enn foran i bilen.

Sikring av barn i bil
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Sikring av barn i bil

Sikring av barn i bil
• Det er påbudt å sikre barn i bil. Alt utstyr til salgs i Norge må
være godkjent. Se etter godkjenningsmerke når du skal
kjøpe barnesete til bilen.
• Barn som er under 135 cm høye skal alltid bruke godkjent
barnesikringsutstyr som er riktig til barnets vekt. Barn
mellom 135 og 150 cm skal bruke godkjent
barnesikringsutstyr dersom slikt utstyr er tilgjengelig i bilen.
• Det anbefales at små barn sikres bakovervendt frem til de er
fire år. Barn skal ikke transporteres i bakovervendt barnestol
i forsete der det er airbag. Unntaket er hvis den er slått av.

Sikring av barn i bil
Vanlige feil
• Beltene i barnesetet er ikke strammet godt nok rundt barnet
• Bilbeltet ligger under armen eller bak ryggen til barnet
• Barnesetet er plassert i forsete foran en airbag som ikke er
koblet ut
• Monteringsanvisningen er ikke fulgt nøye nok, og setet er
løst/dårlig festet
• Selen rundt barnet er vridd
• Unngå løse gjenstander i bilen. Både barn og voksne kan få
alvorlige skader selv av en brusflaske ved en bråbrems.

• Bilens sjåfør er ansvarlig for at passasjerer under 15 år er
sikret i bilen, og kan straffeforfølges når slike passasjerer er
usikret.

Mobiltelefon

Mobiltelefon i bil

• Det er forbudt å taste og surfe på mobilen mens du kjører
bil.
• Slik bruk er heller ikke tillatt om mobilen sitter fast i en
holder.

Mobiltelefon
• FORBUDT: Å snakke i håndholdt mobil.

• Du kan starte opp og avslutte en samtale dersom
mobiltelefonen befinner seg i en holder, eller kan styres via
håndfrie løsninger som en knapp på rattet eller lignende.

Mobiltelefon
• Det er forbudt å røre en løs telefon under kjøring. Når
telefonen er fastmontert kan man ringe opp eller legge på.
Dette kan også gjøres via håndfritt utstyr, uavhengig av
telefonens plassering.

Mobiltelefon
• Har du mobilen liggende ved siden av deg, og ledning til
øret, har du lov til å motta samtaler, så lenge det er en
besvarknapp på ledningen.
• Dersom du allerede er i gang med en samtale med ledning
til mobilen idet du setter deg inn for å kjøre, du
gjennomfører samtalen og den du snakker med legger på, er
det tillatt i henhold til forskriften.
• FORBUDT: Enhver fysisk betjening av en telefon som ikke er
fastmontert er forbudt under kjøring. En telefon som ikke er
fastmontert kan kun brukes dersom den kan betjenes
håndfritt for eksempel via bilens innretning eller ledning.

Mobiltelefon
• FORBUDT: Det er ikke lenger tillatt å røre skjermen på en
fastmontert mobiltelefon for å besøke nettsider og skrive
SMS eller liknende.
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Mobiltelefon

• TILLATT: Med mobilen koblet til bilen for eksempel via
blåtann/bluetooth kan du ringe ved bruk av kjøretøyets
innebygde telefonløsning, for eksempel knapper på rattet..
• Det er tillatt å finne kontakt i adresselisten, ringe og legge
på.
• Er mobilen fastmontert i dashbordet, har du lov til å taste et
telefonnummer.
• Med fastmontert menes forsvarlig festet, uavhengig av
måte. En antisklimatte på dashbordet er ikke godt nok.

Førerkort og prikker

Førerkort og prikker

• Du kan ikke klage på registreringen av prikker.

Førerkort og prikker
• Åtte prikker i løpet av tre år =
tap av retten til å føre
motorvogn i seks måneder
• Blir du tatt for flere
overtredelser samtidig, får
du så mange prikker som
overtredelsene gir til
sammen
• Varselbrev sendes etter fire
prikker

Syklist
De viktigste reglene
• Syklister har alminnelig vikeplikt fra høyre, og for
fotgjengere i gangfelt
• Du kan sykle på fortau og i gangfelt men må ta hensyn til
fotgjengere
• Du skal gi tegn før du svinger eller skifter plass i veibanen
• Det er bare tillatt å ha barn under 10 år som passasjer på
sykkel

• Politiet stopper deg for en overtredelse som gir grunnlag for
prikker, eller du blir registrert i automatisk trafikkontroll
(fotoboks).
• Du vedtar et forenklet eller et vanlig forelegg, eller du lar
saken gå videre til domstolen (tingretten).
• Prikkbelastningen kommer altså som en følge av en
rettskraftig dom, et vedtatt forelegg eller et vedtatt
forenklet forelegg.

Syklist

Syklist

Loven: sykling på veien
• Når du sykler på veien har du de samme rettigheter og
plikter som andre kjørende.
• Du må følge de samme trafikkreglene og skiltene, blant
annet ved å sykle på høyre side, overholde vikeplikt fra
høyre og for gående i gangfelt.
• Sykkel har som eneste kjøretøy lov til å bruke veiens skulder.

• Du er som syklist ubeskyttet og utsatt for skader. For å
unngå ulykker må du:
• Kjenne til reglene for sykling i trafikken.
• Sjekke at sykkelen er i god stand og tilfredsstiller kravene
om påbudt utstyr.
• Sørge for å bli sett, ved å plassere deg riktig i veibanen
og bruke lys på sykkelen i mørket.
• De alvorligste skadene i sykkelulykker er hodeskader,
beskytt derfor alltid hodet med sykkelhjelm.

Loven: sykling på gangog sykkelveier
• Sykkelveier og gang- og sykkelveier er fysisk skilt fra
kjørebanen.
• Syklister på gang- og sykkelvei har vikeplikt for kjørende på
kryssende vei.
• Dette gjelder også om sykkelveien du bruker går langs en
forkjørsvei.
• Men du har ikke vikeplikt for kjørende som kommer fra
parkeringsplass, holdeplass, torg, eiendom, bensinstasjon,
gågate, gatetun eller liknende område.
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Loven: sykling på
fortauet
• Fortau (og gågate eller gatetun) er først og fremst for de
gående.
• Det er tillatt å sykle på fortauet når det er få fotgjengere der,
og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående
• Passering av gående må skje med god avstand og i
tilnærmet gangfart.
• Kjørende som vil svinge inn over fortauet har vikeplikt for
gående og syklende på fortauet.

Loven: sykling i gangfelt
• Det er tillatt å sykle over gangfelt, men bilistene har ikke
vikeplikt for deg.
• For å oppnå samme rettigheter som gående, dvs. at bilene
har vikeplikt og må stoppe for deg i gangfeltet, må du gå av
sykkelen og trille den.

Loven: sykling i kryss
• Ved sykling i veikryss gjelder samme regler som for andre
kjørende, med hensyn til å gi tegn, vikeplikt og plassering.
• I tillegg har syklister som eneste kjøretøy lov til å kjøre forbi
til høyre for andre kjøretøy foran kryss.

• Dersom du som syklist kommer fra fortau og vil inn på, eller
krysse veien har du alltid vikeplikt for andre trafikanter.

Loven: forbudt for
syklister
• Det er forbudt å sykle på
• Motorvei
• innkjøring til motorvei
• og i noen tunneler.
• Dette er vist ved trafikkskilt.
• Det er også forbudt å sykle mot enveiskjøring dersom det
ikke er tillatt spesielt ved skilt.

Krav til sykkelen
• Bremser

• ser andre trafikanter i øynene
• lytter til trafikken
• venter på grønt
• gir fotgjengerne førsterett på fortauet
• bruker lys i mørket
• bruker hjelm

• Utstyr som er påbudt ved sykling på offentlig vei:

• Sykkelen skal ha to separate bremser som virker uavhengig av
hverandre, slik at sykkelen kan stanses på en sikker, effektiv og
hurtig måte. Den ene bremsen skal virke på forhjulet og den andre
på bakhjulet.

• Lys, refleks og ringeklokke
• Sykkelen skal ha rød refleks bak og gul eller hvit refleks på begge
sider av pedalene.
• Dersom sykkelen brukes i mørke eller vær med dårlig sikt, skal den
ha lykt foran med hvitt eller gult lys og lykt bak som gir rødt lys.
• Refleksene mister effekt dersom de er dekket av skitt og søle. Vask
derfor av refleksene når du ser at det trengs.
• Sykkelen skal også ha en ringeklokke. I følge forskrift om krav til
sykkel er annet varslingsapparat forbudt.

Smarte syklister
• er synlige i trafikken
• gir tydelig tegn

Krav til sykkelen

Lover og regler

Lover og regler

• §21 Ingen må føre eller forsøke å føre kjøretøy når han er i
en slik tilstand at han ikke kan anses skikket til å kjøre på
trygg måte, hva enten dette har sin årsak i at han er påvirket
av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel,
eller i at han er syk, svekket, sliten eller trett, eller skyldes
andre omstendigheter.
• §22 Ingen må føre motorvogn når han er påvirket av alkohol
eller annet berusende eller bedøvende middel.
• Alkolhol grense er 0,2 promille
• Fører av motorvogn må ikke nyte alkohol eller ta annet berusende
eller bedøvende middel i de første seks timene etter at han er
ferdig med kjøringen, når han forstår at det kan bli
politietterforskning på grunn av kjøringen eller utviser grov
uaktsomhet i så måte.
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Lover og regler
• § 23.Ansvar for kjøretøyets stand m.m.
• Før kjøringen begynner, skal føreren forvisse seg om at kjøretøyet er i
forsvarlig og forskriftsmessig stand og at det er forsvarlig og
forskriftsmessig lastet. Han skal sørge for at kjøretøyet også under
bruken er i forsvarlig stand og forsvarlig lastet.
• Eier av kjøretøy eller den som på eierens vegne har rådighet over det,
plikter å sørge for at kjøretøyet ikke brukes dersom det ikke er i
forsvarlig stand.

Lover og regler
• § 24 a.Sperrefrist for retten til å føre førerkortpliktig
motorvogn på grunn av straffbart forhold m.m.
• Den som har kjørt motorvogn uten å ha førerett for den
aktuelle førerkortklassen, kan ikke få slik førerett første gang
før det er gått 6 måneder siden den ulovlige kjøringen fant
sted.

Definisjoner
• Veg: Offentlig eller privat veg, gate eller plass som er åpen
for alminnelig ferdsel.
• Vegkryss: Sted hvor veg krysser eller munner ut i annen veg.
• Kjørebane: Den del av vegen som er bestemt for vanlig
kjøring.
• Kjørefelt: Hvert enkelt av de langsgående felt som en
kjørebane er delt i ved oppmerking, eller som er bredt nok
for trafikk med en bilrekke.
• Skulder: Den del av vegen som ligger utenfor kantlinjen.
• Gangveg og sykkelveg: Veg som ved offentlig trafikkskilt er
bestemt for gående, syklende eller kombinert gang- og
sykkeltrafikk. Vegen er skilt fra annen veg med gressplen,
grøft, gjerde, kantstein eller på annen måte.

Definisjoner

Bruk av kjørebane

Kjøretøys plass på vegen

• Sykkelfelt: Kjørefelt som ved offentlig trafikkskilt og oppmerking
er bestemt for syklende.
• Fortau: Anlegg for gående som er skilt fra kjørebanen med
kantstein.

• Kjørende skal bruke kjørebanen. Det er forbudt å kjøre på fortau
eller gangveg.
• Andre kjørende enn syklende og førere av selvbalanserende
kjøretøy må ikke bruke sykkelveg eller sykkelfelt. Syklende og
førere av selvbalanserende kjøretøy må bare bruke sykkelfelt på
høyre side av vegen.
• På motorveg og motortrafikkveg eller på inn- eller utkjøringsveg
til motorveg og motortrafikkveg må det bare foregå trafikk med
motorvogn, eller vogntog, som lovlig kan kjøres med minst 40 km
i timen på vannrett veg.

• Så langt forholdene tillater det skal kjøretøy føres på høyre side av
vegen. På kjørebane med to eller flere kjørefelt i kjøreretningen
skal høyre felt nyttes når ikke trafikkreglene påbyr eller tillater
bruk av felt til venstre.

• Parkering: Enhver hensetting av kjøretøy, selv om føreren ikke
forlater det. Unntatt er kortest mulig stans for av- eller påstigning
eller av- eller pålessing.
• Rullestol: Innretning, med 3 eller flere hjul og/eller belter, som er
særskilt konstruert for forflytning av en person med redusert
gangevne. Maks fart 10 km/t
• Leketøy: Motorisert innretning beregnet for barn anses ikke som
kjøretøy etter vegtrafikkloven når den er sperret for en maksimal
hastighet på 6 km/t og har egenvekt ikke over 50 kg.

• Kjøretøy må holdes godt innenfor kjørefeltet. Sykkel eller annet
kjøretøy som ikke er motorvogn, kan kjøres på vegens høyre
skulder.
• Kjøring i kollektivfelt er bare tillatt som angitt på offentlig
trafikkskilt.

• Moped må ikke kjøres på motorveg eller motortrafikkveg.
• Det er forbudt å bruke selvbalanserende kjøretøy på veger med
fartsgrense over 60 km i timen.

• Avstanden til forankjørende skal være så stor at det ikke oppstår
fare for påkjøring dersom den forankjørende saktner farten eller
stanser. Avstanden skal være slik at forbikjørende uten fare kan
kjøre inn mellom kjøretøyene.

Vikeplikt

Kjørefeltskifte

Særlige plikter overfor gående

• Trafikant som det skal vikes for, må ikke hindres eller forstyrres.
Den som har vikeplikt, skal tydelig vise dette ved i god tid å sette
ned farten eller stanse.
• Kjørende har vikeplikt for kjøretøy som kommer fra høyre. Det
samme gjelder når kjørende som vil svinge til venstre, vil få
kjøretøy på sin høyre side.
• Kjørende som vil svinge har vikeplikt for gående eller syklende
som skal rett fram på kjørebanen eller vegens skulder. Kjørende
som vil svinge inn over fortau har vikeplikt for gående og syklende
som ferdes på fortauet.

• Kjørende som vil skifte kjørefelt, har vikeplikt for kjørende som
befinner seg i det felt det skal kjøres inn i eller som først må
krysses.
• Tilsvarende gjelder den som vil kjøre ut fra vegkant eller på annen
måte endre kjøretøyets plass i sideretning.
• Kjørende i felt for fartsøkning skal tilpasse farten til trafikken i det
kjørefelt det skal kjøres inn i. Kjørende i dette feltet skal lette
utkjøringen fra feltet for fartsøkning.

• Kjørende skal la gående få tilstrekkelig plass på vegen.
• Kjørende som krysser gangveg eller fortau, har vikeplikt for
gående. Det samme gjelder kjøring på gågate eller gatetun.
• Ved gangfelt hvor trafikken ikke reguleres av politi eller ved
trafikklyssignal, har kjørende vikeplikt for gående som befinner
seg i gangfeltet eller er på veg ut i det.
• Kjørende skal unngå stans på gangfelt.

• Kjørende som vil forlate veg, skal snarest mulig kjøre inn i felt for
fartsreduksjon der det finnes.
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Fri veg

Rygging og vending

Forbikjøring

• Trafikant skal gi fri veg for utrykningskjøretøy når føreren varsler
med blinkende blått lys. Om nødvendig skal trafikanten stanse.

• Den som rygger eller snur, har vikeplikt for annen trafikant. Er
utsikten ikke tilstrekkelig, må det ikke foretas rygging eller
vending uten at en annen passer på eller fører ved selvsyn har
forvisset seg om at det ikke kan oppstå fare eller skade.

• Forbikjøring skal skje til venstre. Likevel skal følgende gjelde:
• Når forankjørende svinger til venstre eller tydelig forbereder
slik sving, skal forbikjøring skje til høyre.
• Er trafikken så tett at kjøretøyene opptar alle kjørefelt i
kjøreretningen og kjøres med en fart som er bestemt av
kjøretøyet foran, kan kjøretøy i ett felt kjøre forbi til høyre for
kjøretøy i annet felt.
• Kjørende i kjørefelt som er forbeholdt bestemte trafikanter,
kan kjøre forbi til høyre for kjøretøy i annet felt.

• Rygging og vending er forbudt på motorveg og motortrafikkveg
eller på inn- eller utkjøringsveg til motorveg og motortrafikkveg.

Forbikjøring

Forbikjøring

Signal og tegn

• Før forbikjøring skal kjørende forvisse seg om at
• vegen er fri for hinder på tilstrekkelig lang strekning framover,
• den forankjørende ikke har gitt tegn om forbikjøring,
• ingen bakenforkjørende har begynt å kjøre forbi ham,
• det åpenbart lar seg gjøre å komme inn i trafikkstrømmen
igjen uten å forstyrre den.
• Den som har kjørt forbi til venstre, skal svinge til høyre igjen når
forbikjøringen er avsluttet uten å volde fare for eller hindre eller
unødig forstyrre den forbikjørte.

• Før forbikjøring skal kjørende forvisse seg om at
• vegen er fri for hinder på tilstrekkelig lang strekning framover,
• den forankjørende ikke har gitt tegn om forbikjøring,
• ingen bakenforkjørende har begynt å kjøre forbi ham,
• det åpenbart lar seg gjøre å komme inn i trafikkstrømmen
igjen uten å forstyrre den.
• Den som har kjørt forbi til venstre, skal svinge til høyre igjen når
forbikjøringen er avsluttet uten å volde fare for eller hindre eller
unødig forstyrre den forbikjørte.
• Når noen vil kjøre forbi, skal du holde så langt til høyre som mulig,
og ikke øke farten. Når kjøretøyet beveger seg sakte, eller vegen
er uoversiktlig eller har motgående trafikk, skal føreren om
nødvendig vike til høyre og sette ned farten eller stanse.

• Unødig eller hensynsløs bruk av lyd- eller lyssignal er forbudt.
• Ved svinging eller annen vesentlig endring av kjøretøyets
plassering i sideretning skal det til veiledning for annen trafikant
gis tegn.

Bruk av lys

Stans og parkering

• Lys som er påbudt for kjøretøy, skal være tent under kjøring når
lys- eller siktforholdene gjør det påkrevd for å gi føreren
tilstrekkelig synsfelt eller for å gjøre kjøretøyet synlig for annen
trafikant.

• Det er forbudt å stanse
• i uoversiktlig kurve, i tunnel, på bakketopp eller på annet
uoversiktlig sted
• i vegkryss eller nærmere enn 5 meter fra vegkrysset
• helt eller delvis på fortau, gangveg eller sykkelveg
• på gangfelt eller sykkelkryssing eller nærmere enn 5 meter
foran slike steder
• på motorveg og motortrafikkveg eller på inn- eller
utkjøringsveg til motorveg og motortrafikkveg
• i kollektivfelt, i sambruksfelt eller i sykkelfelt, unntatt for buss
eller sporvogn på holdeplass
• på vegutvidelse for holdeplass for buss

• Under kjøring med motorvogn skal påbudt fjernlys, nærlys eller
godkjent kjørelys alltid være tent.
• Fjernlys må ikke benyttes slik at annen trafikant blir blendet.
• Nærlys skal nyttes når fjernlys ikke er påkrevd eller ikke er tillatt
brukt.
• Parkeringslys skal være tent under stans eller parkering på veg når
lys- eller siktforholdene gjør det påkrevd for å gjøre kjøretøyet
synlig for annen trafikant.

Barn i trafikken

• Tillatt hjelpelys må ikke nyttes til annet formål enn det er bestemt
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Barn og sykling

Huskeregler barn og
sykling

• Når kan barna sykle på egen hånd?
• Det er vanskelig å si noe bestemt om fra hvilken alder det er
trygt å la barnet ferdes alene i trafikken.

• Lær barna trafikkreglene og godt sykkelvett
• Tren på sykling i trafikken sammen med barna, og tren på
ulike trafikksituasjoner de vil møte

• Som en retningslinje angir Trygg Trafikk at dette først bør
skje i 10-12-årsalder. De påpeker imidlertid at det viktigste
er å vurdere hvilken mestringsevne, erfaring og modenhet
barnet har.
• Det er viktig at barnet behersker sykkelen godt for å kunne
håndtere uforutsette situasjoner, og at de har trent nok på å
sykle i trafikken sammen med en voksen.
• Det lokale trafikkmiljøet må også tas med i vurderingen.

• Start på gårdsplassen hjemme, og utvid området når barna
er klare for det. Øvelse gjør mester!
• Ikke la barna sykle alene i trafikken før de har god nok
trening og er modne for det

Vinterdekk
• Loven sier ingenting om når du må skifte over til vinterdekk,
men når du kan gjøre det. Piggfrie dekk kan du forsåvidt
kjøre med hele året.
• Veitrafikkloven sier bare at du skal være tilstrekkelig sikret
mot å skli på alle slags føre.
• I utgangspunktet kan piggdekk settes på 1/11 og kan være
på til første søndag etter påske.
• Skal alltid være skodd for det føret en skal kjøre på.

Andre nyttige tips

• Vis barna den tryggeste sykkelveien til skolen og
fritidsaktiviteter
• Sørg for at sykkelen alltid er i forskriftsmessig og god stand
• Sørg for at barna alltid bruker hjelm – og gå selv foran med
et godt eksempel!

Rangordning i trafikken
• Tegn fra politi gjelder foran all annen anvisning
• Trafikklys gjelder foran vikepliktsskilt
• Skilt og oppmerking gjelder foran trafikkreglene
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