I DISSE KJØRE TRAKTOR – TIDER

Vi er inne i ei tid det
kjøres mye traktor, både
med og uten redskap, og
med og uten henger.
Her er en oppsummering
av regelverket omkring
traktorkjøring og serti fikater, samt noen
HMS – tips.
Kilde: Statens Vegvesen

Øvelseskjøring med traktor:
-

-

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
Du må ha fylt 15 år
Du har lov til å kjøre i et "avsperret område" og du må ha visuell kontakt med
instruktøren din. Det må være mulighet til instruksjon (toveis kommunikasjon)
Dersom den som er med deg har klasse T med kode 143, gjelder førerretten bare for
traktor med tilhenger som har tillatt totalvekt på maks 750 kg
Traktoren må ikke være konstruert for å gå fortere enn 40 km/t
(Når du har fått førerkort i klasse T, kan du øvelseskjøre med traktor som går høyst 50
km/t)
Tilhengeren må ha totalvekt som er lov å dra med den traktoren du kjører

Minstealder for klasse T er 16 år når traktor (med eller uten tilhenger) har en samlet
tillatt totalvekt på maks 25 000 kg. Vektbegrensningen faller bort når du har fått to års
erfaring i klasse T eller har fylt 21 år.

Sikkerhet
-

Bruk beltet!

-

Sørg for å stille inn traktorsete og armlener slik at du får riktig sittestilling. Et litt for
høyt armlene kan føre til senebetennelse/musearm som fort kan bli langvarig.

-

Det blir gjerne mange timer i traktoren i løpet av en dag. Det kan være en god idé å gå
av traktoren og strekke på beina en gang i timen. Da får du mulighet til å inspisere
redskapen mens du lufter deg. Og huske nok mat og drikke!

-

En typisk storsekk veier 600 kg. Gå aldri under hengende last, men bruk en langskaftet
kniv for å skjære opp storsekken. Når du håndterer storsekkene, bruk storsekkløft eller
annet egnet redskap med krok.

-

Kraftuttak, som er front-, side- eller bakmontert, på traktor, skal være skjermet med et
fast vern som sammen med rørvernet for kraftoverføringsakselen til utstyret skjermer
kraftuttak og kobling ved alle vinkler. Men, uansett, ikke hopp over eller gå nært noe
på traktoren som er i bevegelse, STOPP maskiner som skal inspiseres.

-

Vite hvor barn på gården befinner seg og ha klare regler på hvor de har lov til å gå.

Klasse T gir videre førerrettighet for klasse AM 147 (3-/4-hjuls moped). Er mopedens
egenvekt over 150 kg (minus batterienes vekt ved eldrift), må fører være fylt 18 år. Klasse T
gir førerrettighet også for motorredskap (med eller uten tilhenger) som ikke er innrettet for
transport av personer eller gods og som ikke kan kjøres fortere enn 30 km/t.
Klasse T gir førerrettighet også for:
-

alle traktorer eller motorredskap med eller uten tilhenger, når klasse T er tatt
før 1. januar 2005.

-

klasse S (snøscooter) når førerkortet er ervervet før 1. juli 2006.

Definisjonen av klasse T er ny fra 1. januar 2005. Klasse T tatt for første gang etter 1. januar
2005, gir førerrettighet kun for traktor med konstruktiv hastighet ikke over 40 km/t. Ønsker
vedkommende å føre høyhastighetstraktor (over 40 km/t) må man kontrollere traktorens
tillatte totalvekt for å finne ut om man behøver klasse B, C1 eller C (dvs. om tillatt totalvekt
er høyst 3500 kg, 7500 kg eller mer). Skal du trekke henger med tillatt totalvekt over 750 kg
etter høyhastighetstraktor, må du ha klasse BE, C1E eller CE. Tilsvarende gjelder for føring
av motorredskap med konstruktiv hastighet over 40 km/t.
Utvidelse til traktor og motorredskap
Begge med høyest hastighet 41-50 km/t
Fra 1. september 2014 kan man etter 7 timers kurs få utvidet traktorførerkort tatt for første
gang etter 2004.
Klasse T til T 141
Minstealder er 18 år. Frem til fører har 2 års kjøreerfaring eller fyller 21 år, er førerrettigheten
begrenset til traktor og motorredskap, med eller uten tilhenger, med tillatt totalvekt høyst
25 000 kg som enkeltkjøretøy eller som vogntog.
Klasse T 144 til klasse T 148
Klasse T 144 fås etter å ha tatt klasse BE for første gang etter 2004. Minstealder for klasse T
148 er 18 år. Førerrettigheten gjelder for traktor og motorredskap, med eller uten tilhenger,
med tillatt totalvekt høyst 25 000 kg som enkeltkjøretøy eller som vogntog.
Du må ha førerkort i klasse CE for å kunne kjøre traktor og motorredskap, med eller uten
henger, med tillatt totalvekt over 25 000 kg og hastighet over 50 km/t.

Førerrettigheter ervervet før 2005
Person som har ervervet førerrettighet for traktor før 2005, slipper å kontrollere
traktorens maksimalhastighet. Avgjørende er kun at kjøretøyet er registrert som
traktor. (Rettigheten videreføres i dag med kode 142.) Tilsvarende gjelder for førerrettighet
for motorredskap hvis du tok klasse 1 eller 2 (grønt førerkort) før april 1979 eller hvis du i
perioden 1. april 1979 - 1. januar 2005 for første gang tok klasse C1, C1E, D eller DE.
(Rettigheten videreføres i dag med kode 140.) Har du i perioden 1. april 1979 - 1. januar 2005
tatt klassene B, BE, D1, D1E, D2 eller D2E, kan du kjøre alle motorredskap med tillatt
totalvekt høyst 7500 kg samt motorredskap med høyere tillatt totalvekt dersom
motorredskapet konstruktive hastighet ikke overskrider 50 km/t. (Rettigheten videreføres i
dag med kode 152.)
Hvis du i perioden 1. april 1979 - 1. januar 2005 har tatt klassene C eller CE, kan du selvsagt
kjøre alle kjøretøy registrert som traktor eller motorredskap.

