INNHOLD I OPPLÆRINGA TIL FØRERKORT KLASSE B96 OG BE

Trinn 2: Grunnleggende kjøretøykjøretøy- og kjørekompetanse

På trinn 2 skal du:
- ha kunnskap om risiko i tilknytning til å kjøre med bil og tilhenger
- ha grunnleggende kunnskap om nyttelast beregning og lastsikring
- kunne kople til og fra tilhengeren og utføre aktuelle sikkerhetskontroll
- kunne vurdere plassbehov ved kjøring rett fram og i sving, og kjøre vogntoget i mot- og utforbakke
- kunne rygge rett bakover og i sving og kjenne førerens ansvar og plikter i forbindelse med rygging.

Det gjennomføres obligatorisk veiledningstime på trinn2.

Trinn 3: Trafikal opplæring

På trinn 3 skal du:
- ha systematisert og automatisert informasjonsinnhenting
- kunne kjøre tydelig, effektivt og sikkert i variert terreng
- kunne vurdere snuplasser, snumåter og bruk av medhjelper
- kunne kjøre selvstendig i variert trafikkmiljø på en måte som gir god samhandling med
andre trafikanter og samtidig er økonomisk og miljøvennlig.

Det gjennomføres obligatorisk veiledningstime på trinn 3.

Trinn 4: Avsluttende opplæring

Etter å ha gjennomført trinn 4 skal du ha den kompetansen som er nødvendig for å kunne kjøre i samsvar med hovedmålet. Du skal ha
utviklet vilje til å ta ansvar, til å ta forholdsregler og til å samarbeide i trafikken.
På dette trinnet gjennomfører du sikkerhetskurs på veg. Kurset er på 3 undervisningstimer, hvor minst 2 timer er praktisk øving. Resterende tid disponeres til forventninger og mål, planlegging av kjørerute og oppsummering og refleksjon med medelever i klasserom.
Under kurset skal du:
- planlegge kjøreruta
- forstå risikoen ved å kjøre personbil med tilhenger i ulike trafikkmiljø
- utvikle din kjørekompetanse, spesielt med tanke på oppfatting av risikosituasjoner, planlegging av møting, å bli forbikjørt,
vurdering av snuplass - ulike måter å snu på, og økonomisk kjøring
- kunne sette ord på egne erfaringer og med bakgrunn i disse kunne vurdere din egen kjøredyktighet til å kjøre bil med tilhenger og
muligheter for forbedring.
Kurs i sikring og merking av last

I løpet av opplæringa skal du gjennomføre kurs i sikring og merking av last. Kurset er på 2 undervisningstimer, hvorav 1 time skal være
praktisk øving i merking og sikring av last på tilhenger.
Under kurset skal du forstå behovet for å sikre og merke last, og få nødvendig øving i å sikre last på tilhenger. Du skal:
- vite at mangelfull sikring har årsak i menneskelig svikt og at det kan forårsake tragedier og få store konsekvenser
- kjenne til regelverket som gjelder for sikring av last på kjøretøy og for transport av farlig gods når føreren ikke har særskilt
kompetansebevis
- gjennom demonstrasjon oppleve kreftene som virker inn på lasten under kjøring, friksjonens betydning og bli kjent med ulike
metoder for sikring av last som stenging, surring, låsing og dekking
- gjøre rede for spesielle faremoment ved last som er feil plassert, last med høyt tyngdepunkt,
hengende last, flytende last, levende dyr og persontransport
- forstå behovet for vedlikehold og avgjøre om lastsikringsutstyret er i forsvarlig stand.
Utvidelse fra klasse B kode 96 til klasse BE

Ved utvidelse fra klasse B kode 96 til klasse BE gjennomføres praktisk prøve.
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- En kjøretime / undervisningstime = 45 minutter.

- Kjøretimer avtales skriftlig ved oppføring i timekort.
- Avbestilling av timer må skje senest kl. 12.00 dagen før.
- Ved ikke oppmøte faktureres avtalt kjøring fullt ut.
- Betaling skjer kontant eller med kort før hver kjøretime /
gang. Det gis ikke kreditt på kjøretimer.

Klasse B96:

Etter endt obligatorisk opplæring og godkjent søknad om utvidelse av førerkort, utstedes nytt førerkort hos Statens Vegvesen.
Du kan da trekke tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg. hvor
vogntogets ( bil + tilhenger ) samlede tillatte totalvekt ligger i
området 3501 - 4250 kg.

Klasse BE:

Samme opplæring som førerkort klasse B96 men praktisk prøve
hos Statens vegvesen kommer som tillegg.
Med klasse BE kan du trekke tilhenger med tillatt totalvekt opp til
og med 3500 kg.

www.meloytrafikkskole.no

Postadresse: Mosvoldveien 8, 8150 ØRNES
Besøksadresse: Havneveien 11, 8150 ØRNES

Opplæring til
førerkortklasse
B96 og BE

Felles:

Man må imidlertid alltid kontrollere bilens vognkort og tekniske
begrensninger i form av bilens tillatte henger- og vogntogvekt
( a ktuell vekt for bil og tilhenger ) .
Disse begrensningene må alltid respekteres uansett hvilken førerkortklasse føreren har. Resultatet kan bli at bil og/eller tilhenger ikke kan lastes fullt opp.

Gjelder fra 01.01.2016

