WWW.SVEIN-SVENDSEN.NO

Velkommen til en av Norges største trafikkskoler!
Takker for at du valgte oss som din samarbeidspartner på veien til ditt
Henger-førerkort. Her vil du få litt generell informasjon om oss og opplæringen.
Svein Svendsen trafikkskole ble etablert i 1971 og er en av Norges største trafikkskoler.
Hvert år har vi gleden av å hjelpe over 1000 kunder med å få førerkortet.
Svein Svendsen trafikkskole holder til i Oslo, Asker og Bærum, Hadeland og Gjøvik.
Svein Svendsen trafikkskole startet som landets eneste trafikkskole med førerkort
garanti. Med førerkortgaranti mener vi at dersom du stryker til førerprøven får du all
videre opplæring på kjøreskolen gratis (gjelder kl. B). Dette unike tilbudet er det bare
våre konkurrenter som ikke liker...
Den obligatoriske delen av føreropplæringen ble utvidet fra 01.01.05 av
vegdirektoratet og er nå basert på opplæring i 4 trinn.

Trinn 1 Trafikalt grunnkurs:
➢ Trinn 1 anses som dekket da kandidaten allerede innehar førerrett for førerkort
klasse B.

Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse:
➢ I trinn 2 skal eleven lære å mestre vogntoget rent kjøreteknisk, uten å måtte
rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. God kjøreteknisk ferdighet er
nødvendig for å få utbytte av treningen på trinn 3, og vil også innebære at
kjøringen er økonomisk og mest mulig miljøvennlig. Eleven skal kunne
ivareta førerens ansvar for kontroll og tilsyn med kjøretøyene.
Telefon:
67 52 05 06
ss@svein-svendsen.no

Adresse:
1337 SANDVIKA

E-Mail:
Elias Smithsvei 31

Daglig kontroll av vogntog og sikkerhetskontroll, skal her kunnes godt.
Trinn 2 avsluttes med en obl. veiledningstime

Trinn 3 Trafikal del:
➢ På trinn 3 er det lagt inn kjøring i variert trafikk. Eleven skal her kunne rette
oppmerksomheten til trafikkbildet og ”bort” fra vogntoget. Ved avslutning av
trinn 3 skal eleven være på nivået for selvstendig kjøring.
Trinn 3 avsluttes med en veiledningstime.

Trinn 4 Avsluttende opplæring:
➢ Opplæringen i trinn 4 er hovedsaklig rettet mot elevens samhandling med
andre trafikanter, risikoforståelse og selvinnsikt.
Det er et obl.lastsikringskurs på 2 timer og et obl.sikkerhetskurs vei på 3
timer.
Dersom man har førerkort på C1 eller C så slipper man lastsikringskurset om man
skal ha BE. Skal du ha førerkort på B96 må du uansett ha lastsikkringskurs.
Gå inn på WWW.VEGVESEN.NO og sett deg inn i opplæringen som kreves av deg!
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VIKTIG INFORMASJON
☞ Alle regninger til kjøreskolen MÅ være betalt og synlig på vår konto før man
får avlagt førerprøven på trafikkstasjonen eller førerkort B96 blir utsted.
Vi har også kortterminal. Vi ønsker ikke kontant betaling!
☞ Pakke priser gjelder kun dersom man fullfører full opplæring hos oss.
☞ Søknad om førerkort MÅ være sendt til trafikkstasjonen umiddelbart etter at
opplæringen har startet. Dette må gjøres elektronisk på vegvesen.no
☞ Ring 02030 noen dager før du skal til trafikkstasjonen og avlegge førerprøven
for å høre at alt er i orden (hvis du ikke har fått sms fra de).
☞ NB! Avbestilling må skje senest 24 timer før, hvis ikke vil kjøringen bli
belastet eleven uansett. Møter ikke eleven til avtalt tid,belastes det med
gjeldene time pris.
☞ Kontoret er åpent man-tors 08-16.

fredag 08-14

HUSK Å ALLTID MEDBRINGE LEGITIMASJON
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Konklusjon:
Opplæringen på kl. B96 og BE er den samme.

Når du har tatt full opplæring på henger kan du hente ut ditt nye førerkort B96 på
trafikkstasjonen.Du kan da kjøre med bil og henger på opptil 4250 kg i tillatt totalvekt
(se i vognkort på bil og henger å legg i sammen tillatt totalvekt på begge. Disse skal
da ikke overstride 4250kg til sammen).
Eks 1. Tillatt totalvekt på bilen er 2380 kg. Hengeren har tillatt totalvekt på 1900 kg.
Ulovlig! Selv om hengeren er tom og har aktuell vekt på for eksempel 700 kg.
Eks 2. Tillatt totalvekt på bilen er 2380 kg. Hengeren har tillatt totalvekt på 1800 kg.
Lovlig!
Etter at du har tatt opplæringen på Henger kan du avlegge en førerprøve på
trafikkstasjonen. Du vil da få førerkort BE. Du vil da kunne kjøre med ubegrenset
tyngde på hengeren, så lenge du ikke overstrider Max henger vekt i bilens vognkort.
Eks. Bilen har tillatt totalvekt på 3500 kg og kan dra en henger på 3500 kg. Totalt blir
dette 7000 kg til sammen. Lovlig!

PRISER:
B96 Pakke Alt obligatorisk: veiledningstime trinn 2, veiledningstime trinn 3,
lastsikringskurs 2 timer og sikkerhetskurs vei 3 timer. Totalt 7 timer. 4900,- kr
BE Pakke Alt obligatorisk: samme som B96, men også med leie av bil og henger til
førerprøven.
7400,- kr
Uten pakken:
Veiledningstime trinn 2

1 time à 45min

750,- kr

Veiledningstime trinn 3

1 time à 45min

750,- kr

Lastsikring kurs trinn 4

2 timer à 45min

1500,- kr

Sikkerhetskurs vei trinn 4

3 timer a 45min

2500,- kr

Leie av bil og henger til førerprøven (BE)

2500,- kr

Vanlig kjøretime med bil og henger (a 45min)

750,- kr

GEBYRER IKKE DEKKET AV PAKKEN:
● Førerprøven hos Statens Vegvesen

880,- kr

● Avgift for utstedelse av Førerkortet

280,- kr

● Bildet som tas hos Statens Vegvesen for bruk på førerkortet. 70,- kr
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