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Bruk av mobiltelefon og nettbrett ved undervisning i bil 

Statens vegvesen er en nasjonal aktør i trafikksikkerhetsarbeidet som arbeider 

strategisk og systematisk mot nullvisjonen sammen med mange andre. 

Trafikksikkerhetsarbeidet bygger på en visjon om at det ikke skal forekomme 

ulykker med drepte og hardt skadde i trafikken. 

 

Vi erfarer at en del trafikkskolelærere tar kontakt med Statens vegvesen på telefon 

mens de gjennomfører kjøretimer. De tar kontakt med oss for å få utført tjenester, 

samtidig som de åpenbart samtidig driver veiledning av elever og gjør oppslag eller 

tar notater. 

 

Dette har flere aspekter ved seg. Først og fremst er det svært uheldig at 

trafikkskolelærere har en praksis som tar oppmerksomheten bort fra trafikken mens 

de kjører bil. I denne sammenhengen er de å anse som fører av kjøretøy. Samtidig 

kan det påvirke framtidige førere til å adoptere denne uheldige atferden.  

 

Uavhengig av om samtalene er innenfor kravene som gjelder for bruk av 

mobiltelefon i bil, er det også et viktig moment at eleven har krav på, og betaler for, 

trafikkskolelærerens fulle oppmerksomhet og tilstedeværelse i kjøretimene. Vi må 

kunne anta at elevene forventer at trafikklærere opptrer profesjonelt og ikke utfører 

kontorarbeid mens de har kjøretimer. 

 

Statens vegvesen ønsker som myndighetsorgan å påpeke at praksisen er 

uakseptabel. Vi vil heretter avslutte slike samtaler umiddelbart, etter at det er gitt en 

kort forklaring på årsaken. Vi vil vurdere å loggføre hendelsene med navn på 

trafikkskole, trafikklærer og tidspunkt. 
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Vi ber trafikkskoleorganisasjonene om å informere sine medlemmer om dette, og at 

det samtidig gis uttrykk for organisasjonenes holdning til saken. 

 

Samtidig vil vi oppfordre alle elever, trafikklærere og kontorpersonell til å benytte 

timebestillingen på nett. Statens vegvesen har utviklet en selvbetjeningsløsning 

nettopp for å fjerne behovet for telefonisk kontakt. 

 

 

 

Trafikantseksjonen 

Med hilsen 

 

 

 

Bente Skjetne 

avd. direktør 
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