Nye bestemmelser for fornyelse av førerkort og helseattest

Fornyelse av førerkortklasse B og BE
Førerkortet i klasse B eller BE gis 15 års gyldighetstid med mindre det settes en kortere gyldighetstid. For førere
som har fylt 60 år settes utløpsdato på førerkortet til dagen før fylte 75 år eller til evt. dato på helseattest
utløper.
-

For å oppnå uavbrutt førerrett kan førerkortet fornyes med helseattest før fylte 75 år med varighet
inntil dagen før fylte 78 år.
Fra fylte 75 år er det krav om helseundersøkelse og utstedelse av nytt førerkort. Da settes
gyldighetstiden som angitt i helseattesten.
Fra fylte 75 år, men ikke 78 år, kan helseattesten utstedes med inntil 3 års gyldighet, men maksimalt til
dagen før fylte 80 år.
Etter fylte 78 år kan helseattesten utstedes for inntil 2 år om gangen

Fornyelse av førerkortklasse C1 og C1E
Førerkort for tyngre kjøretøy der man trenger førerkort klasse C1 for kjøretøy med tillatt totalvekt høyere enn
3.500 kg må fornyes hvert 5. år. Samme regel for klasse C1E. Husk, det er helseattesten som bestemmer om
når du må fornye.
Klasse C1
Motorvogn med tillatt totalvekt over 3 500 kg, men høyst 7 500 kg, og som er godkjent for transport av høyst 8
passasjerer i tillegg til fører. Man kan trekke tilhenger, men denne må ha en tillatt totalvekt på høyst 750 kg.
(se vognkort for tilhenger)
Klasse C1E
Førerrett i klasse C1E gjelder for klasse BE og for vogntog bestående av motorvogn som omfattes av § 3-8 første
ledd nr. 1 og tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg. Vogntogets samlede tillatte totalvekt må ikke overstige
12 000 kg. Førerretten gjelder også for vogntog bestående av motorvogn som omfattes av § 3-5 første ledd nr.
1 (klasse B) og tilhenger med tillatt totalvekt over 3 500 kg forutsatt at vogntogets samlede tillatte totalvekt
ikke overstiger 12 000 kg
Årlig fornyelse C1 og C1E
Om sjåførens helsetilstand er i orden vil sjåføren få fornyet sitt førerkort klasse C1 for fem nye år fra datoen da
legeerklæringen er utstedt. Legeerklæringen kan ikke være eldre enn 3 måneder. For sjåfører over 70 år må
dette førerkortet fornyes hvert år. Det er også slik at legen kan ut fra helsemessige forhold gi en legeattest som
gir førerrett i kortere tid enn 5 år, og kortere tid enn ett år for eldre sjåfører. Det skjer f.eks. om sjåføren har en
sykdom som gjør at forløpet kan endres innen den normale tiden for fornyelsen.
Utfasing av førerkort
• Førerkort utstedt før 1. april 1979, må byttes til nytt førerkort før 1. januar 2020.
• Førerkort utstedt i perioden 1. april 1979 til og med 31. desember 1997, må byttes til nytt
januar 2023.

førerkort før 1.

• Førerkort utstedt i perioden 1. januar 1998 til og med 18. januar 2013, må byttes til nytt førerkort før 1.
januar 2033.
• Førerkort som ikke skiftes ut innen fastsatt frist, mister sin gyldighet.
Fra og med 19. januar 2033 må EU-førerkort benyttes

NYE HELSEKRAV FOR FØRERKORT 01.10.2016
• Diabetes:
For sjåfører med diabetes blir regelverket noe strengere enn før.
• Legemidler:
Noen legemidler fører til trafikkfarlig atferd. Sjåfører som bruker noen typer vanedannende legemidler (for
eksempel beroligende midler i gruppen benzodiazepiner i store doser eller fast bruk flere ganger daglig) må
enten slutte eller gå over til et annet legemiddel hvis de fortsatt skal kunne kjøre bil.
• Søvn:
Nesten hvert femte dødsfall i trafikken skyldes at sjåføren har falt i søvn. Pasienter med søvnapné eller
narkolepsi er utsatt. Må vurderes av spesialist om de oppfyller helsekravene.
• Kols:
For pasienter med respirasjonssvikt (først og fremst pasienter med alvorlig kols), er det nå krav til
lungefunksjon som fastlegen eller spesialist kan måle og vurdere.
• Kognitive funksjoner (påvirkes for eksempel ved demens):
Legene skal på en mer enhetlig måte undersøke søkernes evne til å tenke og reagere i trafikken. Kravet til
undersøkelse av slike funksjoner gjelder også andre søkergrupper enn de med mulig begynnende demens.

RUNDKJØRING

1.
2.
3.
4.

Husk vikeplikt i rundkjøring
Vanlige regler for feltskifte, også i rundkjøringer
Gi tegn til veiledning for andre – blink også til venstre
Husk fotgjengere ved inn- og utkjøring av rundkjøringer

