
Redusert tilbud ved en del trafikkstasjoner i sommer 

 

Ved en del trafikkstasjoner vil enkelte tjenester ikke være tilgjengelige i hele sommer. 

Forhåndsbestilte timer til oppkjøring eller kontroll av kjøretøy i hall blir likevel gjennomført som 

avtalt.  

-På grunn av ferieavvikling blir det ikke mulig å utføre tjenester i skranken på alle trafikkstasjonene 

gjennom hele sommeren. Dette gjelder for eksempel tjenester som fornying av førerkort eller å 

registrere et kjøretøy. Trafikkstasjoner innenfor samme geografiske område stenger imidlertid ikke 

disse tjenestene samtidig. Det blir derfor et fullverdig tjenestetilbud hele sommeren, selv om noen 

får litt lenger reisevei noen uker, sier Frode Børstad i Statens vegvesen.  

Har du forhåndsbestilt time til oppkjøring eller kontroll av et kjøretøy i hall, får du gjort dette selv om 

skrankeområdet er stengt. Telefontjenesten vår er også åpen i hele sommer. Er det ventetid på 

telefonen får du tilbud om at vi ringer deg tilbake.  

Børstad minner også om at svært mange av tjenestene ved trafikkstasjonene er tilgjengelige digitalt, 

hele døgnet og fra din egen stue. Se vegvesen.no/selvbetjening.  

- Hvis du lurer på noe, kan du også sjekke nettsidene våre: vegvesen.no. Der finner du svar på det 

meste. Har du en sak til behandling hos oss kan du selv logge inn på vegvesen.no/dinside og se status 

for saken din, sier Børstad.  

- Vi beklager ulempene sommerstengningen av disse tjenestene får for dere som er kunder hos oss. 

Vi har imidlertid tilrettelagt så godt det lar seg gjøre, både for å vareta dere som kunder, men også 

for at våre ansatte skal få avviklet sommerferien sin, sier Børstad.  

 

Se oversikt over hvilke trafikkstasjoner som har redusert tilbud i sommer. Trafikkstasjoner som ikke 

står i denne oversikten har ordinært tilbud og åpningstider hele sommeren: 

 

Fylke Trafikkstasjon Skranketjenester som 
fornying av førerkort 
og registrering av 
kjøretøy 

Kontroll av kjøretøy 
i hall 

Agder    

 Arendal Stengt 5. juli og 9. juli Åpent for 
timebestilling 

 Setesdal (Evje) Stengt uke 28, 29 og 
30 

Ikke kontroll i hall 
uke 27, 28, 29 og 30 

 Kristiansand Stengt 28. juni og 2. 
juli 

Åpent for 
timebestilling 

 Mandal Stengt uke 28, 29 og 
30  

Ikke tilbud 

 Flekkefjord Stengt uke 28, 29 og 
30 

Ikke tilbud 

Rogaland    



 Stavanger Ordinære åpningstider Ikke kontroll i hall 
for tunge kjøretøy 
uke 30 

 Egersund Stengt uke 30, 31 og 
32 

Ikke kontroll i hall 
uke 29, 30, 31 og 32 

 Haugesund Stengt uke 28 og 29 Ikke kontroll i hall 
tunge kjøretøy uke 
29 og 30 

 Sauda servicekontor Stengt uke 26, 30, 31 
og 32 

Ikke et tilbud 

Vestland    

 Odda Stengt uke 29 Ikke kontroll i hall 
uke 29, 30, 31 og 32 

 Sogndal Stengt uke 28, 29 og 
30 

Ikke tilbud 

 Førde Ordinære åpningstider Ikke kontroll i hall 
uke 29 

 Nordfjordeid Stengt uke 29, 30 og 
31 

Ikke kontroll i hall 
uke 29, 30 og 31 

Møre og Romsdal    

 Ørsta Stengt uke 27 og 28 Ikke kontroll i hall 
uke 27 og 28 

 Molde Stengt uke 29 og 30 Ikke kontroll i hall 
uke 29 og 30 

 Kristiansund Stengt uke 31 og 32 Ikke kontroll i hall 
uke 31 og 32 

 Sunndalsøra  Stengt uke 27 og 28 Ikke tilbud 

Trøndelag    

 Levanger  Stengt uke 28 og 29 Ikke tilbud 

 Steinkjer Stengt uke 27 og 28 Ikke kontroll i hall 
uke 27 og 28 

 Namsos Stengt uke 29 og 30 Ikke kontroll i hall 
uke 29 og 30 

 Oppdal Stengt uke 28 og 29 Ikke tilbud 

 Orkdal  Stengt uke 29 og 30 Ikke kontroll i hall 
uke 30 og 31 

 Brekstad Stengt uke 29, 30 og 
31 

Ikke kontroll i hall 
uke 29 og 30 

 Stjørdal Stengt uke 30 og 31 Ikke kontroll i hall 
uke 29 og 30  

 Røros Stengt uke 28, 29 og 
30 

Ikke tilbud 

Troms og Finnmark    

 Storslett Stengt uke 29,30 og 31 Ikke tilbud 

 Kirkenes Ordinære åpningstider Ikke kontroll i hall 
uke 26, 27 28, 29, 
30 

Viken    

 Billingstad Åpent fra kl. 10 til kl.14 
i uke 27, 28, 29 og 30 

Åpent for 
timebestilling 



 Drøbak Stengt tirsdager og 
torsdager i uke 27, 28, 
29, 30 og 31 

Åpent for 
timebestilling 

 Mysen Stengt mandager, 
onsdager og fredager i 
uke 27, 28, 29, 30 og 
31 

Åpent for 
timebestilling 

 Kongsberg Stengt tirsdager og 
torsdager i uke 27,28, 
29, 30, 31, og 32 

Ikke tilbud 

Innlandet    

 Fagernes Stengt uke 27, 28, 29, 
og 30  

Ikke tilbud 

 Lillehammer  Stengt tirsdager og 
fredager i uke 27, 28 
og 29 

Ikke kontroll i hall 
uke 28, 29, 30 og 31 

 Elverum Stengt uke 27, 28, 29, 
30 

Ånestad: Åpent for 
timebestilling 

 Tynset  Stengt uke 28, 29 og 
30 

Ikke kontroll i hall 
uke 28, 29 og 30 

 Otta Stengt 27, 28 og 29 Ikke kontroll i hall i 
uke 26, 27, 28 og 29 

Vestfold og Telemark    

 Rjukan Stengt uke 27, 28, 29, 
30 og 31 

Ikke kontroll i hall i 
uke 26, 27, 28, 29, 
30 og 31 

 Skien Ordinære åpningstider Ikke kontroll av 
tunge kjøretøy i hall 
uke 27, 28 og 29 

 

 


