Fagdrypp
Opplæring på jordbrukstraktor
Det er i prinsippet snakk om to typer opplæring:
•
Bruk av traktor i arbeid på gården
•
Trafikal opplæring for kjøring på offentlig vei
Opplæring på bruk av traktoren i arbeid er hjemlet i Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av
arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (Arbeidstilsynet), mens trafikal opplæring er hjemlet i
Veitrafikkloven (Vegdirektoratet). I begge tilfeller kan en kyndig person, leverandør, far, nabo etc, stå
for opplæring. Kravet er at den som gir opplæring har relevant erfaring og har satt seg inn i
brukerveiledning og sikkerhetsreglene. Ved opplæring på offentlig veg kommer krav om gyldig
sertifikat i tillegg.
Regler for opplæring på bruk av traktor (”farlig arbeidsredskap”)
OBS! Øvingskjøring må ikke være til fare eller unødig ulempe for annen trafikk!
For å kunne øvings kjøre i klasse T må du:
•
være fylt 15 år
•
ha fullført trafikalt grunnkurs
•
ha med enten bevis fullført trafikalt grunnkurs og legitimasjon, eller førerkort i en annen
klasse
Fra 1. juli 2009 er personer som er over 25 år fritatt fra deler av trafikalt grunnkurs. Dette innebærer
at disse kan øvelseskjøre uten å ha kurset. Akseptabel legitimasjon med bilde som stadfester at man
er over 25 år må bringes med under kjøring.
Den som er med deg
•
må være fylt 25 år
•
må ha hatt førerrett i klasse T, sammenhengende de siste 5 åra
NB! Dersom vedkommende har klasse T med kode 143, gjelder førerretten bare for traktor med
tilhenger som har tillatt totalvekt inntil 750 kg!
Traktoren
Må ikke være konstruert for å gå fortere en 40 km/t
Tilhengeren
Må ha aktuell totalvekt som ikke er over det som er lov å dra med den traktoren du kjører
øvingsområdet må velges etter hvor langt du er kommet i opplæringa.
NB! Opplæring mot vederlag
Det blir regnet som opplæring mot vederlag når den som sitter ved sida av får betaling for å være
med, samme hvem som betaler. Det er viktig å merke seg dette, ettersom det blir stilt mer
omfattende krav til kjøretøy, lærer osv når opplæringa skjer mot vederlag.
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Ledsager
Når ikke traktoren er registrert for to er det tillat å kjøre bak med toveiskommunikasjon og visuell
kontakt.
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