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Hvem er underlagt kjøre- og 
hviletidsbestemmelsene?

● Godstransport med kjøretøy eller vogntog med tillatt 
totalvekt over 3500 kg.

● Persontransport med kjøretøyer med mer enn 9 
sitteplasser.



Kjøring - kjøre- og hviletid

● Maksimal ni timer daglig kjøretid.

● Kan utvides til ti timer to ganger i uka.

● Maksimalt 90 timer kjøretid over to uker.

● Maksimal ukentlig kjøretid enten:

– 56 timer

– eller kortere hvis det følger av 
Arbeidstidsforskriften/ direktiv 2002/15/EF.



Pauser - kjøre- og hviletid

● Minimum 45 minutters pause etter 4,5 timers kjøring.

● Pauser kan deles opp i minst 15 minutter (første del) og 
minst 30 minutter (siste del).



Pausebrudd



Døgnhvil - kjøre- og hviletid

● Døgnhvil må enten være på minst 11 timer.

● Denne hvilen kan:
Deles i 3 timer (første del) og 9 timer (siste del), eller 
reduseres til 9 timer. 

● Ingen kompensasjon av redusert døgnhvil lenger. 

● Hvilen må tas innenfor 24-timers perioden.

● Maks tre reduserte døgnhviler pr. uke.

● Minst ni timers døgnhvil ved tosjåførsdrift innenfor 
30- timers perioden.



Døgnhvil



Ukehvil – kjøre- og hviletid

● Ukehvil skal være 45 timer.

● Kan reduseres til 24 timer

● Reduksjon må kompenseres samlet, innen 3 uker og 
sammen med annen hvile på minst 9 timer.

● Ukehvil skal påbegynnes senest etter avslutningen av 
seks 24-timers perioder. Gjelder både person- og 
godstransport. 

● Redusert ukehvil kan tas hvor som helst. 

● Ukehvil kan ikke reduseres i to påfølgende uker.



Ferge-tog/ annet arbeid – kjøre- og hviletid

● Døgnhvil kan avbrytes to ganger i forbindelse med av- og 
påkjøring av ferje/tog. Samlet avbrudd må være maks. 1 
time. Sjåføren må ha tilgang til køye.

● Reise til og fra kjøretøy som ikke er ”hjemme” betraktes 
som annet arbeid.



”Force majeure” – kjøre- og hviletid

● Adgang til å fravike reglene ved nødrett/force 
majeure, slik som ved kolonnekjøring, ulykker o.l. 

Gir fører rett til å kjøre frem til egnet stoppested.

● I disse tilfellene skal fører umiddelbart etter stans:

 Ved digital fartskriver: ta utskrift og påføre 
utskriften årsaken til bruddet. 

 Ved analog fartskriver: påføre årsaken til 
bruddet på baksiden av diagramskiva.



Plikter for transportforetak – kjøre- og 
hviletid

● Plikt til å laste ned, sikre og oppbevare data fra digital 
fartskriver.

● Forbud mot lønninger som utgjør en fare for 
trafikksikkerheten eller tilskynder til brudd på 
forordningen.

● Skal tilrettelegge arbeidet slik at reglene kan overholdes, gi 
nødvendige instrukser og kontrollere regelmessig.

● Er ansvarlig for overtredelser begått av ansatte i utlandet.

● Data fra digital fartskriver og sjåførkort skal lastes ned og 
sikres i minst 12 måneder (”omhyggelig oppbevares”).



Noen generelle fritak kjøre- og hviletid

De generelle fritakene er redusert og gir nå mindre rom 
for tvil. Disse fritakene gjelder i hele EU/ EØS-
området.

Aktuelle fritak for dere er:

 Kjøretøyer som eies eller leies uten fører av de 
væpnede styrker, sivilforsvaret, brannvesenet og 
ordensmakten, når transporten skjer i forbindelse 
med oppgaver som disse myndighetene har 
ansvaret for og står under deres kontroll.

 Kjøretøyer som prøvekjøres i forbindelse med 
tekniske forbedringer, reparasjon eller vedlikehold, 
og nye eller ombygde kjøretøyer som ennå ikke er 
tatt i bruk.



Noen av de nasjonale unntakene

Følgende nasjonale unntak er vedtatt i Norge: 

Art. 13 nr. 1 a), b), c), d), e), g), h), i), j), l), n) og p). 

 Landbruks- og skogbrukstraktorer som brukes til 
landbruks- eller skogbruksvirksomhet innenfor en 
radius av inntil 100 km fra det stedet der foretaket som 
eier, leier eller leaser kjøretøyet er hjemmehørende.

 Kjøretøyer som brukes i forbindelse med kloakkrensing, 
flomsikring, vann-, gass- og elektrisitetsforsyning, 
vedlikehold av og tilsyn med veier, innsamling og 
fjerning av husholdningsavfall, telegraf- og 
telefontjeneste, radio- og fjernsynskringkasting samt 
peiling av radio- eller fjernsynssendere eller –mottakere.



Nasjonale unntak

 Kjøretøyer som brukes til henting av melk fra gårder 
og tilbakelevering av melkespann eller 
melkeprodukter som skal brukes som fôr. 

 Kjøretøyer som brukes til å transportere avfall fra dyr 
eller dyreskrotter som ikke er beregnet på konsum.

 Kjøretøyer som brukes til transport av levende dyr fra 
gårder til lokale markeder og omvendt, eller fra 
markeder til lokale slakterier.



2007 og innføring av dagens kjøre- og 
hviletidsbestemmelser.

● Samme unntak, men nå med radiusbegrensning

● Norge videreførte unntaket fra gamle bestemmelser, uten 
radiusbegrensning. 

● 2009: Norge søker ESA om fritak for deler av kjøre og 
hviletidsbestemmelsene.                                                                      

- Tonet ned kontrollene i forbindelse med søknaden.e

● 2012: ESA avslo søknaden

- Gradvis økning av kontrollaktiviteten fra 2014/2015. 

● Transport av dyr ( inkludert fisk og fjærkre) er underlagt 
kjøre og hviletidsbestemmelsene. Transport fra gård til 
nærmeste slakteri er unntatt pr. i dag. (Siste reis).

● Det kommer endring i 2017, forordning 165/2014.       



Kjøring – 2 førere

● Begge førere med senest 1 time etter start.

● Maksimal daglig kjøretid 2 x 9 timer.

● Kan utvides til 2 x 10 timer to ganger i uka. 

● Minst ni timers døgnhvil ved tosjåførsdrift innenfor 30-
timers perioden.

● Pause kan avvikles i rullende kjøretøy

● Maksimal ukentlig kjøretid 56 timer

● Maksimal 2 ukes kjøretid 90 timer

● Hvil kan ikke avvikles i rullende kjøretøy.



Takk for oppmerksomheten.

Ved senere spørsmål, kontakt:

firmapost@vegvesen.no

eller

bjorn.knudsen@vegvesen.no
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