Romerike Buss og Trailerskole AS
Dyrskuevegen 18 - 2040 Kløfta
Telefon: 63 94 35 80
Foretaksregisteret: 989 004 115
Mail: post@rbt.as
Web.: www.rbt.as
Foretaksregisteret: 989 004 115

Dagkurs
Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C1 og /eller D1, og
inviterer deg med dette til neste dagkurs som starter:
Mandag 23. april 2019 kl. 09:00
➢ Vi kan vise til veldig bra resultater på våre dagkurs som vi har lang erfaring
med. RBT innførte disse kursene allerede tidlig på 1990-tallet.
➢ Kurset omfatter 3 uker med teoretisk og praktisk opplæring, med unntak av
noen dager. Se vedlagt timeplan.
➢ Teoriundervisningen omfatter både klasse C1 og D1. For de som ønsker begge
klassene vil den praktiske opplæringen ta noe lengre tid.
➢ Elevene møter normalt kl. 08:00 og avslutter kl. 16:00, men det kan bli behov
for noe undervisning på kveldstid.
➢ I denne tiden vil det også bli gjennomført noen kjøretimer men det må også
påregnes noen dager utover dette til flere kjøretimer og obligatoriske kurs.
➢ Ønsker du å delta på kurset, fyll ut vedlagte påmelding og send denne tilbake
til oss snarest mulig, så vi kan reservere plassen din.

➢ Bestill time hos lege så fort du kan for å få helseattest for utvidelse av førerkort til den/de
klassene som du ønsker å ta. Deretter leveres den på Trafikkstasjonen. Teoriprøven kan først
gjennomføres når helseattest og søknad er behandlet hos Trafikkstasjonen. Dette tar normalt
ca. 2 dager dersom helsekravene er oppfylt.
➢ I følge Vegdirektoratets regelverk kan ikke praktisk prøve bestilles av trafikkskolene før
teoriprøven er bestått. Ventetiden på prøver på Trafikkstasjonen varierer og er noe vi må
forholde oss til, men vi gjør selvfølgelig alt for at du skal få kjørt opp så fort som mulig.
➢ Teoriprøven kan tas etter kursets slutt eller når du føler at du er klar for det.
➢ Søknad om førerkort gjøres på www.vegvesen.no. Logg inn på «Din Side», gi Trafikkskolen
tillatelse til å bestille praktisk prøve.
➢ Teoriprøven og den praktiske førerprøven avholdes ved Lillestrøm Trafikkstasjon.
For øvrig kan du gå inn på www.vegvesen.no og lese reglene.
➢ For de som ønsker både klasse C1 og D1, vil det medføre at tiden vil bli litt utvidet. Dersom
du er interessert i å ta klasse C1E eller D1E vil det bli gitt informasjon om dette i løpet av
kurset.
➢
➢
➢
➢
➢

Opplæring til kl. C1, lett lastebil kan påbegynnes ved fylte 18 år.
Opplæring til kl. D1, minibuss kan påbegynnes ved fylte 21 år.
Kommer man inn under bestemmelser om kjøre- og hviletid er aldersgrensen 21 år.
Dersom man kommer inn under Yrkessjåførforskriften gjelder egne bestemmelser.
Gå inn på www.vegvesen.no Yrkessjåfør, Utdanning og Krav

Viktig:
Alle som vil arbeide som yrkessjåfører må med noen unntak skaffe seg spesiell
yrkeskompetanse i tillegg til førerkortet for tungbil.
➢ Dette ble innført fra 10. september 2008 for persontransport
med minibuss, klasse D1.
➢ Det ble innført 10. september 2009 for lett lastebil, klasse C1.
➢ Les nøye vedlagte informasjon om Grunnutdanning Yrkessjåfør. Se side 6.
Se også Vegvesen.no (Yrkessjåfør, hvorav lese om yrkessjåførdirektivet.)

KURSPRIS KL. C1/LETT LASTEBIL
KR. 31.865,DETTE INKLUDERER:

➢

Teorikurs med obligatorisk grunnkurs

➢

Bøker

➢

Kursmateriell

➢

Tentamensprøver

➢

14 kjøretimer. Dette inkluderer:
Trinnvurdering 2 (2t.)
Trinnvurdering 3 (2t.)
4 t. sikkerhetskurs på vei
6 ordinære kjøretimer inklusive sikkerhetskontroll

➢

Obligatorisk kurs i ulykkesberedskap

➢

Obligatorisk kurs i sikring av last

➢

1. gangs førerprøve inkl. oppvarming

Dersom det er behov for flere kjøretimer, kommer dette i tillegg.

KL. C1E, LETT LASTEBIL MED HENGER
KR. 17.935,DETTE INKLUDERER:
➢
➢

10 kjøretimer inklusiv sikkerhetskontroll
(trinnvurdering 2(2t.) + trinnvurdering 3(2t.) + 4 t sikkerhetskurs på
vei+2 ordinære kjøretimer)
1. gangs førerprøve inkl. oppvarming
Dersom behov for flere kjøretimer, kommer dette i tillegg.

KURSPRIS KL. D1/MINIBUSS
KR. 22.649,DETTE INKLUDERER:

➢

Teorikurs med obligatorisk grunnkurs

➢

Bøker

➢

Kursmateriell

➢

Tentamensprøver

➢

10 kjøretimer. Dette inkluderer:
Trinnvurdering 2 (2t.)
Trinnvurdering 3 (2t.)
4 t sikkerhetskurs på vei
2 ordinære kjøretimer inklusiv sikkerhetskontroll

➢

Obligatorisk kurs i ulykkesberedskap

➢

1. gangs førerprøve inkl. oppvarming
Dersom det er behov for flere kjøretimer, kommer dette i tillegg.

KL. D1E/MINIBUSS MED HENGER
KR. 19.435,DETTE INKLUDERER:
➢
➢
➢

10 kjøretimer inklusiv sikkerhetskontroll
(trinnvurdering 2(2t.) + trinnvurdering 3(2t.) + 4 t sikkerhetskurs på
vei+2 ordinære kjøretimer)
Sikring av last kurs (2 timer)
1.gangs førerprøve inkl. oppvarming
Dersom behov for flere kjøretimer, kommer dette i tillegg.

Priser:
Kjøretimer
Kjøretimer
Oppvarming før førerprøven
Oppvarming før førerprøven
Praktisk prøve
Kurs i sikring av last
Kurs i ulykkesberedskap
Kjøretimer
Kjøretimer

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

1.250,- pr. time for C1
1.200,- pr. time for D1
1.670,- for C1
1.600,- for D1
3.000,- pr. prøve for C1 og D1
3.500,- kl.C1
2.900,- kl.C1 og D1
1.300,- kl. C1E
1.300,- kl. D1E

Trafikkstasjonens gebyrer:
Pr. teori prøve
Pr. praktisk prøve
Utstedelse av førerkort

kr. 620,kr. 1.070,kr. 290,-

Betales direkte til trafikkstasjonen

Betalingsbetingelser:
Ved mottatt påmelding sender vi deg faktura, med 1 ukes betalingsfrist.
Skal arbeidsgiver, NAV e.l. dekke utgiftene til førerkortet, må det vedlegges bekreftelse på det. Vi
vil da sende faktura til oppgitt adresse.
Påmeldingen er bindene og må være oss i hende 10 dager før kursstart, Innbetalt pakkepris
må brukes innen ett år etter påbegynt opplæring.

Kurset foregår i våre lokaler i Ullensaker Næringspark på Kløfta.
Kjør inn ved Felleskjøpet, over tre fartsdumper, første vei til venstre.

Husk og bestill time hos lege så fort du kan og for å få
helseattest for utvidelse av førerkort til den/de klassene
du ønsker og ta. Deretter leveres den på
Trafikkstasjonen.
Søknad om førerkort gjøres på www.vegvesen.no
Logg inn på «Din Side», gi Trafikkskolen tillatelse til å
bestille praktisk prøve.

Teoriprøven kan tas på Lillestrøm trafikkstasjon på drop-in mandag fra kl 09.00 til 13.00, tirsdag til
fredag kl. 08.00 til 13.00. Ved bestått teoriprøve, gi beskjed til skolens kontor eller til læreren din.
Kjøretimer avtales med kursleder i løpet av første kursdag.

Grunnutdanning Yrkessjåfør
For alle som skal tilegne seg førerkort klasse over 3500 kg.
Det er innført nye regler i Norge og ellers i Europa vedrørende utdanning til yrkessjåfør for tynger
kjøretøy. Det vil si alle som skal jobbe med å være sjåfør, med noen unntak må gjennomføre
Grunnutdanning som Yrkessjåfør i tillegg til førerkortet.
Vi ønsker å gi litt informasjon om dette da det pr. i dag hersker mye tvil og uvisshet rundt kravene
til yrkessjåføropplæring..
Virkeområde
Forskriften gjelder krav til grunnutdanning, prøve og etterutdanning for fører som vil erverve eller
fornye retten til mot vederlag å utføre person- eller godstransport med kjøretøy i førerkortklassene
C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE på veg åpen for alminnelig trafikk. Krav i denne forskriften
kommer i tillegg til krav om førerrett etter forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m.
Forskriften gjelder ikke for fører av kjøretøy:
a) som benyttes av eller er under kontroll av forsvaret, sivilforsvaret, politiet, brannvesenet eller
ambulansetjeneste
b) som prøvekjøres med henblikk på teknisk utvikling, reparasjon eller vedlikehold, eller som er
nytt eller ombygd og ennå ikke tatt i bruk
c) som benyttes i nødssituasjoner eller til redningsoppdrag
d) som benyttes til opplæring for å erverve førerrett eller opplæring for å få eller fornye
yrkessjåførkompetanse
e) som benyttes til frakt av materiell eller utstyr som skal brukes i forbindelse med utøvelse av
yrke, forutsatt at det å føre kjøretøyet ikke er personens hovedaktivitet
f)

hvor høyeste tillatte hastighet ikke overstiger 45 kilometer per time.

Definisjoner
Med yrkessjåførkompetanse menes retten til å utføre person- eller godstransport mot vederlag ved
føring av kjøretøy som krever førerrett i klassene C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE.
Komprimert grunnutdanning - hva kan jeg kjøre?
Komprimert grunnutdanning (140 timer), begrensede rettigheter
Yrkessjåførkompetanse kan også oppnås gjennom komprimert grunnutdanning. Utdanningen skal
samlet utgjøre 140 timer.
Dersom man innehar Yrkessjåførkompetanse i en klasse, eksempelvis klasse C1/C og også skal ha
D1/D er det et tillegg på 35 timer som skal til for å få kompetansen.
Person som har oppnådd yrkessjåførkompetanse gjennom komprimert grunnutdanning og
bestått teoriprøve, kan fra fylte
-

18 år utøve godstransport med kjøretøy som krever førerrett i klassene C1 og C1E
21 år utøve godstransport med kjøretøy som krever førerrett i klassene C og CE
21 år utøve persontransport med kjøretøy som krever førerrett i klassene D1 og D1E
21 år utøve persontransport i rute oppad begrenset til 50 kilometer med kjøretøy som
krever førerrett i klassene D og DE
23 år utøve persontransport med kjøretøy som krever førerett i klassene D og DE

Romerike Buss og Trailerskole AS
Dyrskuevegen 18, 2040 Kløfta
Telefon: 63 94 35 80
Mail: post@rbt.as
Web.: www.rbt.as
Foretaksregisteret: 989 004 115

Påmelding:
Dagkurs klasse C1/D1 lett lastebil/minibuss den 23.04.19
Navn:
Adr.:
Postnr./Sted:
Mob.nr:
Fødselsdato:_________________________
Mailadresse:_________________________
Innehar følgende førerkortklasser:________
Jeg ønsker følgende løsning:
❑ Kurs klasse D1/minibuss

kr. 22.649,-

❑ Kurs klasse C1/lett lastebil

kr. 31.865,-

Det blir behov for PC i en del av kurset, har du mulighet til å ta med dette?
❑ JA
❑ NEI
Betaling:
❑ Jeg/vi godtar at prisen kan bli høyere dersom målet ikke er nådd innenfor
pakkeprisen.
Etterfakturering vil da skje og må være betalt før praktisk prøve kan
gjennomføres.
❑ Jeg betaler kursavgiften selv.
❑ Jeg får dekket kurset av min arbeidsgiver/NAV kontor, og vedlegger
bekreftelse på dette. (Fyll ut nedenfor).
Firma:
Fakt.adr:
Postnr./sted:
Tlf.:
Mailadr.for fakturering:_______________________
Org. nr:
Kont.pers:___________________________
Innkjøpers forpliktende underskrift:___________________
(Dette er den i bedriften som har tillatelse av styret i sin bedrift til å gjøre innkjøp av denne art)

