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Kundskabsspørgsmål (kategori B) 

2015 (gældende) 
 

Spørgekort til den afsluttende kørelærerprøve. 

Spørgsmålene bliver stillet af din kørelærer på Storkøbenhavns 
Kørelærerskole der eksaminerer dig under eksamen. 

 

Prøvekommissionen overrækker det aktuelle kort til din kørelærer, der efter 

din undervisning af elever, stiller spørgsmålene når eleverne har forladt 

lokalet. 

Prøvekommissionen kan stille supplerende spørgsmål hvis der er forhold 
prøvekommissionen ikke synes er tilstrækkeligt besvaret. 

Da besvarelserne på paratviden vurderes sammen med din indsats i 
undervisningssituationen og dermed ligger til grund for om du kommer ud og 
køre på vej med eleven, vil sikre og korrekte besvarelser kunne opveje en lidt 
dårligere undervisningssituation - derfor er det vigtigt at du har helt styr på de 
omhandlende områder. 
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Kort 1 

Fagmæssigt redegør for: 

96 Funktion af parkeringsbremsens mekaniske bremsesystems enkelte dele, herunder  

aktiveringsanordning med spærrer og mekaniske forbindelser samt den elektriske 

parkeringsbremse 

163 Forbikørsel og overhaling i tæt færdsel 

155 Anvendelse af vejens forskellige baner 

Alment redegøre for: 

200 Grundlæggende bestemmelser om erstatning og forsikringspligt, herunder objektivt ansvar 

11 Menneskelige årsager til færdselsulykkerne og konsekvenserne for køreuddannelsens 

tilrettelæggelse  

 

96 

 

 

 

 

 Parkeringsbremsen skal være mekanisk (kabel eller stænger). Ved aktivering af 

parkeringsbremsen skal denne være fastlåst i spændt stilling 

således at en pal låser p-bremsen i den ønskede stilling og låses 

op ved at trykke på en udløserknap, hvorefter p-bremsen de-

aktiveres. 

P-bremsen kan være elektrisk, hvilket vil sige at en elektrisk 

motor aktiverer eller de-aktiverer p-bremsen således at 

bremseklodserne presses mod skiven af en elektrisk motor. 

Parkeringsbremse skal kunne holde køretøjet stationært på hældende grund, idet de 
virksomme bremsekomponenter skal være fastholdt i bremsestilling ad rent mekanisk vej. 
 

P-bremsen skal virke under kørsel og holde bilen på en 18% hældning. 
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163 

§ 24. Er færdslen tæt, og fremføres den i flere rækker med en hastighed, der bestemmes af 

de foran kørende, skal det ikke anses som overhaling, hvis et køretøj i en vognbane føres 

forbi et køretøj i en anden vognbane. I sådanne tilfælde må der ikke skiftes vognbane, 

medmindre det er påkrævet efter § 16, stk. 1, § 17, stk. 1, § 18, stk. 3-5, eller det sker for at 

parkere eller standse. Stk. 2. Føres et køretøj i en vognbane, der ved afmærkning er 

forbeholdt en vis art af færdsel, forbi et køretøj i en anden vognbane, som ikke er forbeholdt 

en sådan art af færdsel, eller bliver det forbikørt, anses dette ikke som overhaling. 

 

155 

§ 14. Er der på vej anlagt særlige baner for forskellige færdselsarter, skal kørende benytte 
den bane, som er bestemt for færdsel med køretøj af den pågældende art. 
Stk. 2. Lille knallert skal føres på cykelsti, medmindre andet er tilkendegivet ved 
afmærkning. Hastigheden skal på cykelsti afpasses således, at der ikke fremkaldes fare 
eller ulempe for den øvrige færdsel på denne. Cyklist og fører af lille knallert må kun 
anvende cykelsti i højre side af vejen i færdselsretningen, medmindre andet er 
tilkendegivet ved afmærkning. 
Stk. 3. Cykel eller lille knallert må ikke føres på cykelsti, såfremt køretøjet på grund 
af dets bredde i belæsset eller ubelæsset stand kan være til væsentlig ulempe for 
andre kørende på cykelstien. 
Stk. 4. Transport-, bygnings- og boligministeren kan fastsætte bestemmelser om cyklisters 
anvendelse af fortov og gangsti. Der skal i sådanne tilfælde være klar adskillelse mellem 
den del af fortovet eller gangstien, hvorpå cyklister må færdes, og den del, der er 
forbeholdt for gående. 
Stk. 5. Hvor der findes et krybespor, skal dette anvendes af køretøjer, der fremføres 
med en lavere hastighed end den, som er angivet på færdselstavlen ved 
krybesporet. Andet køretøj må ikke føres i krybespor. 
Ved udkørsel fra krybespor skal den kørende sikre sig, at manøvren kan udføres 
uden fare eller unødig ulempe for andre. 

 

200 

§ 101. Den, der er ansvarlig for et motordrevet køretøj, skal erstatte skader, som køretøjet 

volder ved færdselsuheld eller ved eksplosion eller brand, der hidrører fra brændstofanlæg 

i køretøjet.  

Stk. 2. Erstatningen for personskade eller tab af forsørger kan nedsættes eller bortfalde, 

hvis skadelidte eller afdøde forsætligt har medvirket til skaden. Erstatningen kan endvidere 

nedsættes og i særlige tilfælde bortfalde, hvis skadelidte eller afdøde ved grov uagtsomhed 

har medvirket til skaden.  

Stk. 3. Erstatningen for tingsskade kan nedsættes eller bortfalde, hvis skadelidte forsætligt 

eller uagtsomt har medvirket til skaden. 

§ 105. Krav om erstatning for skader forvoldt af motordrevne køretøjer skal være dækket af en 

forsikring i et ansvarsforsikringsselskab, der har Finanstilsynets tilladelse (koncession) til at drive 

forsikringsvirksomhed. Et udenlandsk forsikringsselskab, der har koncession i et andet land inden 

for Den Europæiske Union eller i et andet land, der efter aftale med EF har gennemført Rådets 
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direktiv 92/49/EØF af 18. juni 1992 om samordning af love og administrative bestemmelser 

vedrørende direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring og om ændring af direktiv 

73/239/EØF og 88/357/EØF (tredje skadesforsikringsdirektiv), og som i Danmark er anmeldt til at 

tegne ansvarsforsikring for motordrevne køretøjer, kan ligeledes tegne ansvarsforsikring for 

motordrevne køretøjer i Danmark. Alle forsikringsselskaber, der tegner ansvarsforsikring for 

motordrevne køretøjer i Danmark, skal være medlem af Dansk Forening for International 

Motorkøretøjsforsikring (DFIM). Betingelser for betaling af løbende ydelser til DFIM fastsættes af 

justitsministeren. Alle forsikringsselskaber, der ønsker at tegne ansvarsforsikring for 

registreringspligtige motordrevne køretøjer i Danmark, skal herudover anmelde dette til 

Centralregisteret for Motorkøretøjer.  

Stk. 2. Forsikringen skal dække personskade eller tab af forsørger på indtil 50 mio. kr. og 

tingsskade på indtil 10 mio. kr. for den ved en enkelt begivenhed forårsagede skade.  

Stk. 3. De i § 105, stk. 2, nævnte beløb reguleres hvert år pr. 1. januar med 2 pct. tillagt 

tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. De 

herefter fremkomne beløb anvendes uafrundet som grundlag for reguleringen af beløbene det 

følgende år. De årlige beløb afrundes til nærmeste med 1 million delelige kronebeløb. 

Justitsministeren kan med henblik på at gennemføre Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2005/14/EF af 11. maj 2005 (femte motorkøretøjsforsikringsdirektiv) foretage yderligere regulering 

af de i § 105, stk. 2, nævnte beløb. Justitsministeren bekendtgør hvert år, hvilke reguleringer der 

skal finde sted.  

Stk. 4. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om, i hvilket omfang forsikringen skal dække 

skader forvoldt i udlandet. § 106. For motordrevne køretøjer, der skal registreres eller godkendes, 

påhviler forsikringspligten ejeren eller den person (brugeren), der har varig rådighed over køretøjet. 

Stk. 2. For andre motordrevne køretøjer påhviler forsikringspligten den, der bruger køretøjet eller 

lader det bruge på vej. 

Objektivt ansvar er et erstatningsansvar for skader, som forvoldes, uden at skadevolderen 

har optrådt forsætligt eller uagtsomt. Med andre ord er der situationer, hvor man kan blive 

ansvarlig, selv om skaden sker ved et hændeligt uheld. Objektivt ansvar kræver som regel 

lovhjemmel og kombineres ofte med en pligt til at tegne ansvarsforsikring, fx for skader, 

som forvoldes af motorkøretøjer. 

11 

Menneskelige forhold er årsag til langt de fleste ulykker i trafikken, helt op til 90%. 

Det betyder, at kørelæreren gennem undervisningen skal give eleverne forståelse for de 

grundlæggende menneskelige forhold, der har indflydelse på kørefærdigheden, således at 

de fuldt ud kan udnytte deres evner og i fornødent omfang modvirke almindelige 

menneskelige begrænsninger. 

Disse forhold omfatter såvel føreren af bilen som medtrafikanterne. 
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Kort 2 

Fagmæssigt redegør for: 

60 Øvelseskøretøjer i køreuddannelsen og ved den praktiske prøve  
 

190 Registreringslovens bestemmelser om køretøjer, der skal registreres samt om traktorer, der 
er fritaget for registrering, og om dem, der skal godkendes  
 

24 Formålet med undervisningen på køreteknisk anlæg og hovedmålene for 
undervisningsplanens enkelte afsnit herom  
 

Alment redegøre for: 

8 Betydningen af evaluerende prøver i såvel det teoretiske som det praktiske pensum  

127 Betydningen af at anvende start-stop funktionen for at begrænse forureningen  

 

60 

Ved opslag i kørekortbekendtgørelsen, kørekortcirkulæret samt Rigspolitiets retningslinjer 

for køreprøver kunne besvare spørgsmål vedrørende nævnte forhold: 

Motorkøretøj og stor knallert, der benyttes til øvelseskørsel og praktisk prøve, skal synes 

og godkendes af en synsvirksomhed og anmeldes til registrering, inden det tages i brug. 

En firehjulet personbil til højst 9 personer inkl. føreren med en tilladt totalvægt på højst 

3.500 kg. 

Tophastigheden skal være mindst 130 km i timen, og længden og bredden mindst 3,80 m 

henholdsvis 1,45 m eller en køreklar vægt på mindst 825 kg i henhold til køretøjets 

standardtypegodkendelse. Foreligger der ingen standardtypegodkendelse, anvendes køretøjets 

tophastighed, længde, bredde og egenvægt i fabrikkens normale udførelse. 

Bilen skal være forsynet med spejle, jf. Detailforskrifter for Køretøjer om påbudte førerspejle. Til 

brug for kørelæreren, den prøvesagkyndige og køreeleven skal bilen foruden de i Detailforskrifter 

for Køretøjer påbudte førerspejle være forsynet med: 

1) et indvendigt førerspejl af kategori I 

2) to udvendige førerspejle af kategori I i højre side, og 

3) et indvendigt spejl til iagttagelse af eleven. 

Bilens rat skal være anbragt i venstre side. 

I bilen skal der være plads til mindst 4 voksne personer. Den skal være forsynet med ekstra 

betjeningsanordning til lydsignalapparat til brug for kørelæreren, ligesom der ved kørelærerens 

plads skal være to ekstra kontrollamper for retningsviserblinklys - en for hver side. 

Bilen skal være forsynet med hastighedsmåler. Såfremt hele hastighedsmålerens skala ikke 

kan aflæses fra kørelærerens plads, skal der være monteret en ekstra hastighedsmåler, der viser 
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samme hastighed som bilens originale hastighedsmåler. Ved bedømmelsen af muligheden for at 

aflæse den originale hastighedsmåler fra kørelærerens plads lægges til grund, at med førerens 

korrekte placering af hænderne på rattet (i en position svarende til urviserstillingen ”kvarter i tre”), 

skal kørelæreren/den prøvesagkyndige fra alle sædepositioner og uden at dreje hovedet kunne 

aflæsse hele hastighedsmålerens skala. 

Ved kørelærerens plads skal der være anbragt særlige pedaler, således at kørelæreren 

uafhængigt af eleven kan udkoble motoren og bremse bilen. Bremse- og koblingspedalen må 

ikke føres ned ved aktivering af den tilsvarende pedal ved førersædet. Der kan desuden 

monteres en ekstra speederpedal. 

Er bilen forsynet med automatisk transmission, skal gearvælgeren i stedet for pedal til udkobling af 

motoren være anbragt således, at den kan betjenes af kørelæreren. 

Hvis bilen ikke er forsynet med to-kreds driftsbremse, skal kørelæreren kunne betjene 

nødbremsen. 

190 

Traktorer, der ikke skal registreres 

§ 3. En traktor, der ganske overvejende anvendes uden for vejene som træk- eller drivkraft 

for arbejdsredskab, skal ikke registreres i Køretøjsregisteret, hvis traktoren alene anvendes 

på vejene 

1) til egentransport til og fra arbejdssted eller til og fra reparatør, 

2) som trækkraft for arbejdsredskab til og fra arbejdssted eller til og fra reparatør for 

arbejdsredskaber, 

3) som trækkraft for påhængsvogn, der er tom eller medfører arbejdsredskab, som er 

knyttet til traktorens funktion, til og fra arbejdssted eller til og fra reparatør for 

påhængsvogne eller 

4) til prøvekørsel eller lignende tidsbegrænset kørsel efter tilladelse fra politiet. 

Stk. 2. En traktor kan ud over kørsel som nævnt i stk. 1 uden registrering i 

Køretøjsregisteret anvendes på vejene, hvis traktoren på vejene alene anvendes til 

1) vejarbejde på vejområder, der er begrænset på betryggende måde ved afspærring eller 

afmærkning eller 

2) renholdelse, snerydning el.lign. 

Traktorer og blokvogne, der skal godkendes 

§ 4. En traktor, der tilhører ejeren eller brugeren af en landbrugs-, gartneri- eller 

skovbrugsejendom, kan endvidere uden almindelig registrering i Køretøjsregisteret 

anvendes til følgende transporter, hvis traktoren er godkendt dertil: 

1) Transport af arbejdsredskaber mellem dele af en landbrugs-, gartneri- eller 

skovbrugsejendom, selv om traktoren ikke ved arbejdsredskabets anvendelse benyttes 

som træk- eller drivkraft. 
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2) Transport af produkter, der hidrører fra eller skal benyttes til en landbrugs-, gartneri- eller 

skovbrugsvirksomhed, til og fra en sådan ejendom eller mellem dele af denne. Traktoren må 

dog ikke anvendes til samtidig transport af produkter fra flere virksomheder, medmindre 

ejerne eller brugerne af disses virksomheder alle er medejere af traktoren. Benzindrevne 

traktorer må ikke anvendes ud over en afstand af 10 km fra den pågældende ejendom til 

transport til industriel brug af produkter, der hidrører fra virksomheden. Sådan transport 

kan dog altid ske til nærmeste jernbanestation. 

Stk. 2. En traktor i sameje mellem ejere eller brugere af flere ejendomme kan ikke godkendes efter 

stk. 1, hvis samejet omfatter mere end to traktorer, eller hvis en af ejerne eller brugerne foruden de 

traktorer, der er i sameje, ejer en eller flere andre traktorer. 

Stk. 3. 2) En blokvogn, jf. færdselslovens § 2, nr. 3, kan uden almindelig registrering anvendes efter 

reglerne i bekendtgørelse nr. 1328 af 10. december 2014 om særtransport, hvis blokvognen er 

godkendt dertil. En blokvogn betragtes som godkendt, når kravene til syn og godkendelse i kapitel 

2 i bekendtgørelse nr. 1328 af 10. december 2014 om særtransport er opfyldt. 

Stk. 4. En traktor eller blokvogn, der er godkendt efter stk. 1-3, skal registreres som godkendt i 

Køretøjsregisteret og forsynes med nummerplader, inden traktoren eller blokvognen tages i brug. 

En ikke registreret traktor har ingen nummerplade. 

En godkendt traktor skal have en nummerplade monteret forrest på traktoren, og denne indebolder 

2 bogstaver og 3 cifre på en hvid nummerplade med rød kant. 

En registreret traktor skal have nummerplade monteret både foran og bagpå, og denne indeholder 

2 bogstaver og 5 cifre på en hvid nummerplade med rød kant. 

 

24 

Med undervisningsplanen for valgte kategori som hjælpemiddel redegøre fagmæssigt for: 

Formålet med undervisningen er at give eleven en sådan viden om nogle grundlæggende 
fysiske forhold vedrørende bilkørsel, at det hjælper eleven til at forstå betydningen af at 
tilpasse hastighed, styring og bremsning efter forholdene. 

Undervisningen har endvidere til formål at give eleven nogen færdighed i at beherske bilen 
under moderat hastighed i visse kritiske situationer. Der skal således foretages opbremsning på 
kortest mulig strækning, bremse- og undvigemanøvre på vej med høj og lav friktion samt opretning 
af bilen efter udskridning. Undervisningen har endvidere til formål at give eleven nogen færdighed i 
at tilbageføre bilen til vejen efter kørsel ud over høj vejkant. 

Øvelserne sigter ikke mod at tilskynde eleverne til at køre hurtigere eller mindre forsigtigt, 
end de ellers ville have gjort, men tværtimod give dem indsigt i hastighedens afgørende 
betydning for, om en afværgemanøvre kan gennemføres. Eleverne skal endvidere opnå indsigt 
i bilens reaktioner i kritiske situationer, således at panikreaktioner undgås. 

Rækkefølgen af øvelserne skal følge dette afsnits opdeling. Øvelserne på almindelig vej skal 
gennemføres før øvelserne på glat vej for at lære, hvor meget hastigheden på glat vej skal 
reduceres, for at man sikkert kan udføre den samme manøvre som på almindelig vej. Hvis det er 
hensigtsmæssigt, kan flere af øvelserne på almindelig vej gennemføres før de tilsvarende øvelser 
gennemføres på glat vej. 

Hver enkelt øvelses præcise indhold er fastlagt i delmålene. 

De enkelte øvelser anses for gennemført med tilfredsstillende resultat, når de kan udføres 
med den grad af præcision, som fremgår af delmålsbeskrivelserne. Eleven skal som fører 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/186#id69092013-0bb9-4367-a816-7ffc63ca390d
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mindst gennemføre 4 lektioner á mindst 45 minutters varighed i manøvrer på køreteknisk 
anlæg. Udover kørselstiden skal der afsættes tid til instruktion til de enkelte øvelser. Det samlede 
forløb vil erfaringsmæssigt tage mindst 4 timer. Eleven skal forinden have gennemført 
undervisningen om køretekniske forhold i teorilokalet. 

Kørelæreren må være ansvarlig for højst 6 biler samtidig. Kørelæreren skal under øvelserne 
samt under til- og frakørsel til disse, kunne overvåge eleverne forsvarligt. Eleverne må ikke under 
returkørsel gennemføre øvelser. 

9.1 Vejgreb og belæsning 
Hovedmål 

Eleven skal lære, at vejgreb er nødvendigt for udførelsen af enhver manøvre, og at vejgrebet 
ændres med føret. Ved belæsning og især ved forkert belæsning af bilen, forkert dæktryk, 
nedslidt dækmønster og defekte støddæmpere ændres vejgrebet og styreegenskaberne 
ligeledes. 

Eleven skal endvidere lære, at hastigheden og betjeningen af speederen og bremsen nøje skal 
tilpasses vejens tilstand og føret. 

9.2 Hastighed, centrifugalkraft, bremselængde og vejgrebets udnyttelse 
Hovedmål 

Eleven skal lære, at der er en bestemt sammenhæng mellem hastighed, bevægelsesenergi og 
bremselængde, og at bremselængden desuden afhænger af bremsekraften, vejgrebets 
størrelse vejens hældning og eventuel kraftig blæst. 

Eleven skal endvidere lære om centrifugalkraftens betydning ved kørsel i sving samt lære at 
hastigheden skal nedsættes på glat vej i forhold til almindelig vej. 

9.3 Hindringer på vejen og slalom 
Hovedmål 

Eleven skal lære at reagere rigtigt over for pludselige hindringer på vejen, hvor standsning 
alene ikke kan nås, dels ved at styre udenom hindringer, og dels ved at bremse og styre. Eleven 
skal endvidere erfare, hvor meget hastigheden skal nedsættes på glat vej i forhold til almindelig 
vej. 

9.4 Genvindelse af vejgreb efter udskridning 
Hovedmål 

Eleven skal lære, at hastigheden har afgørende betydning for, om manøvrerne kan 
gennemføres indenfor en markeret vognbane i vejsving. Eleven skal endvidere lære, at reagere 
rigtigt for at genvinde vejgrebet og få bilen på rette kurs efter en udskridning på glat vej. 

9.5 Bevare herredømmet efter kørsel ud over høj vejkant 
Hovedmål 

Eleven skal lære at reagere rigtigt efter kørsel ud over en høj vejkant. 
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Evaluerende prøver tjener 2 formål: 
1) Eleven kan selv konstatere om præstationen svarer til det krævede (delmålene) 
2) Kørelæreren kan kontrollere om undervisningen har været tilstrækkelig god og effektiv 

Det gælder såvel undervisningen i teorilokale hvor eleven skal være klar til at gå til en billedprøve 

og også i skolevognen hvor eleven skal være klar til den praktiske prøve. 

Der indgår 3 evaluerende prøver i de 29 lektioner der udgør lovkravet. 
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127 

Begreber som CO2-kvoter og CO2-udledning er for alvor blevet en del af danskernes 
hverdag. Og i bilindustrien udvikles der på livet løs for at komme med nye løsninger, som 
kan reducere din bils udledning af CO2. 

Start-stop funktion er et af virkemidlerne til at nedsætte brændstofforbruget. Besparelsen 
kan være op til 10 pct. Samtidig kan bilejerne ofte glæde sig over, at det mindre forbrug 
udløser en mindre afgift på bilen.  

Start-stop funktionen betyder, at motoren slår fra, når bilen holder stille - eksempelvis for 
rødt lys eller i en kø.  
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Kort 3 

Fagmæssigt redegør for: 

15 Betydningen af teoretisk viden om ulykker, risikoforhold og manøvreregler som grundlag for 

de praktiske øvelser  

149 Færdselslovens gyldighedsområde 

151 Begreberne »fare«, »ulempe« og »unødig ulempe« 

Alment redegøre for: 

122 Betydningen af motorkøling, herunder væskekølesystem samt ventilatorens formål 

66 Betydning af realistisk selvvurdering og egenkontrol og motivation for sikker kørsel 
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Risikoen for at komme ud for en færdselsulykke er særlig stor for den mindre rutinerede 
bilist. De menneskelige fejl spiller en afgørende rolle ved størsteparten af ulykkerne (ca. 80-
90 %), og da uerfarne begynderbilister ofte synes tilbøjelige til at overvurdere egne evner og 
undervurdere risikoen, er det nærliggende at søge at forebygge ulykkerne gennem 
køreuddannelsen.  

Her er det ikke tilstrækkeligt at fremhæve færdselslovens idealer og krav om, hvordan man 
bør, skal og må færdes. Der skal i undervisningen især lægges vægt på at gøre eleven 
bekendt med de risikoforhold og farer, der trods gældende regler daglig opstår i trafikken.  

Det er vigtigt, at eleven lærer hurtigt at opfatte og bedømme de forskellige faretegn ved 
andre trafikanters adfærd, køretøjernes manøvreegenskaber, vejen, vejret og føret, således 
at eleven kan forudse situationerne og i tide reagere rigtigt over for dem.  

Det er endvidere vigtigt, at undervisningen indeholder elementer, der generelt påvirker 
elevens holdninger og adfærd i trafikken i positiv retning.  

Alle delmålene i afsnit 7 indeholder oplysninger omkring omstændigheder der kan føre til 
ulykker og kendskab til risikoforhold i forbindelse med de enkelte manøvrer. 

 

 

149 

§ 1. Loven gælder, hvor andet ikke er bestemt, for færdsel på vej, som benyttes til 

almindelig færdsel af en eller flere færdselsarter. 

Der er almindelig færdsel i et område, når almindelige mennesker bevæger sig fra A til B i 

området eller gennem området helt eller delvist, også selvom det er privat område som 

f.eks. en privat vej eller sti. Typisk er der tale om gade, vej, plads, sti o.l. 
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Der er almindelig adgang til et område steder, hvor man er velkommen på visse vilkår 

fastsat af ejeren eller brugeren af området. Det gælder også udendørsarealer f.eks. 

indhegnede parkeringspladser o.l.  

 

Et skilt er ikke i sig selv næppe en tydelig markering. 

 

151 

1) Man er »til fare« ved en køremåde, der giver nærliggende mulighed for sammenstød eller 

anden ulykke. 

 

2) Man er »til ulempe« ved en køremåde, hvor man uden at være til fare kommer i vejen for 

en anden trafikant og derved tvinger denne til at give plads, vige til side eller holde tilbage. 

 

3) Ved bestemte manøvrer, fx igangsætning fra vejkant, vognbaneskift og ved standsning 

eller hurtig nedsættelse af hastigheden, kan man ikke altid helt undgå at komme i vejen for 

andre, og man skal da blot sikre sig, at manøvren ikke er til unødvendig ulempe (»unødig 

ulempe«). 

122 

Når motoren kører udvikles varme pga. forbrænding og friktion mellem cylinder og stempler 

og gnidninger i lejerne. Den varme bortledes vha. kølesystem. De fleste biler anvender 

væskekølersystem (vandkøling). I motorblok og topstykke er indstøbt vandkamre hvor 

kølervæsken ledes igennem og optager varmen fra motordelene. Via slanger og rør ledes den 

varme kølervæske over til køleren, hvor vandet løber gennem tynde rør som afkøles af 

luftstrømme. Den afkølede væske ledes tilbage til motoren og kredsløbet er sluttet. 

Vandstrømningen ledes rundt vha. af en vandpumpe drevet af en kilerem fra motorens krumtap. 

Fartvinden er normalt ikke nok til afkølingen. Derfor monteres en ventilator drevet af motorens 

krumtapaksel via en rem (ældre biler) eller er elektrisk drevet via en termostat.  

 

Nogle få køretøjer er luftkølede, hvilket vil sige at der pumpes luft ind over motordelenes 

udvendige køleribber, som herved fjerner den overskydende varme fra motoren. 

 

66 

En realistisk selvvurdering hjælper en i trafikken. Overvurderer man sine evner kan det 

medføre uoverskuelige og farlige situationer i trafikken, hvorfor det er vigtigt at køreeleven 

har en realistisk selvvurdering af sine evner.  

Egenkontrol er vigtig, idet eleven hele tiden skal sikre sig at vedkommende er bekendt med 

gældende regler, herunder hvordan manøvre gennemføres korrekt. Det bevirker at 

køreeleven får større overskud i de mere komplicerede trafiksituationer.  

Motivation er også vigtig for indlæringen, men også efterfølgende er positiv motivation 

vigtig for at fastholde et sikkert kørselsmønster. 
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Kort 4 

Fagmæssigt redegør for: 

176 Særlige regler for færdsel på motorvej og motortrafikvej 

140 Slidindikatorer 

185 Færdselslovens bestemmelser om ejers, førers og brugers ansvar for køretøjets stand 

Alment redegøre for: 

111 Elektronisk motorstyring og chiptunings betydning for miljøet 

29 Standselængde og dens afhængighed af reaktionslængde og bremselængde, herunder 

hvad de enkelte elementer afhænger af 

 

176 

Motorvej 

§ 44. Færdsel på motorvej samt på tilkørsels- og frakørselsvej til en sådan vej må kun ske 

med motorkøretøjer, som på vandret vej kan og må fremføres med en hastighed af mindst 

50 km i timen. 

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan politiet tillade kørsel med blokvogn, hvis en transport ikke med 

rimelighed kan gennemføres på anden måde.  

Stk. 3. Uanset stk. 1 kan politiet tillade kørsel som led i erhvervsudøvelse fra nærmeste 

tilkørsel til nærmeste frakørsel på motorveje over Storebælt og Øresund med andre 

motordrevne køretøjer end de i stk. 1 og 2 nævnte, hvis kørslen ikke med rimelighed kan 

gennemføres på anden måde. Der kan ikke gives tilladelse til kørsel med knallert på de 

nævnte vejstrækninger.  

Stk. 4. Justitsministeren kan fastsætte regler om kørsel med motordrevne køretøjer på motorvej 

efter stk. 3. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om betaling for politimæssig assistance, 

der efter politiets skøn er påkrævet ved gennemførelse af sådan kørsel.  

§ 45. Indkørsel på motorvej må kun ske ved dennes begyndelse eller ad særligt anlagt 

tilkørselsvej.  

Stk. 2. Bortkørsel fra motorvej må kun ske ved dennes endepunkt eller ad særligt anlagt 

frakørselsvej.  

§ 46. Kørsel over midterrabat eller gennem åbninger i denne er ikke tilladt.  

Stk. 2. På motorvej og på tilkørsels- eller frakørselsvej til sådan vej er det ikke tilladt at 

foretage vending eller bakning. Der må ikke standses eller parkeres uden for de anviste 

parkerings- eller rastepladser. Standsning ved nødtelefon er dog tilladt med henblik på 

anvendelse af nødtelefonen. Justitsministeren kan fastsætte regler om lejlighedsvis standsning 

og parkering af arbejdskøretøjer, der ikke udfører vejarbejde.  

Stk. 3. Såfremt der i samme færdselsretning findes tre eller flere vognbaner, må biler med 

en tilladt totalvægt på over 3,5 t og vogntog, hvis længde overstiger 7 m, kun benytte en af 

de to vognbaner længst til højre, medmindre andet følger af § 16, stk. 1. Stk. 4. Vejarbejde på 



 

14 
 

motorvej samt på tilkørsels- og frakørselsvej til sådan vej skal foretages under udvisning af særlig 

forsigtighed. Køretøjer, der anvendes ved vejarbejde, skal anvende en eller flere lygter, der tydeligt 

synligt fra alle retninger viser gult blinkende lys. Hvis de ikke omfattes af § 44, stk. 1, skal de køre 

til og fra arbejdsstedet ad nærmeste tilkørsels- og frakørselsvej.  

§ 47. Tvinges et køretøj til standsning på grund af færdselsuheld, motorfejl eller af anden 

årsag, skal køretøjet så vidt muligt placeres uden for kørebanen og derefter snarest muligt 

fjernes fra motorvejen, medmindre andet følger af bestemmelserne i § 9. Såfremt køretøjet ikke 

straks fjernes fra kørebanen, skal føreren træffe foranstaltninger for at advare andre trafikanter, jf. 

§ 31, stk. 2, 3.-5. pkt. Reparation af køretøjet på stedet må kun udføres, hvis det er nødvendigt, for 

at køretøjet snarest muligt kan fjernes fra motorvejen. Under brug af nødtelefon skal køretøjet så 

vidt muligt placeres uden for kørebanen.  

Stk. 2. Hvis det for at kunne udføre reparation på stedet, jf. stk. 1, 3. pkt., er nødvendigt at 

inddrage en del af kørebanen, skal der forinden ske underretning af politiet, som beslutter, 

om reparation på stedet kan iværksættes. Der skal endvidere ske forudgående underretning af 

politiet, hvis fjernelse af et køretøj i øvrigt vil skulle foregå ved inddragelse af en del af kørebanen.  

Stk. 3. Transportministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om brug af 

tavlevogn og anden afmærkning ved fjernelse af et køretøj og ved udførelse af reparation på 

stedet. 

Motortrafikvej 

§ 48. §§ 44-47 finder tilsvarende anvendelse på motortrafikvej samt på tilkørsels- og frakørselsvej 

til en sådan vej. 

140 

Slidbaneindikatorer er lovpligtige. 

 

Slidindikatorerne sidder i dækkets slidbane og findes ved at finde 
markeringen (TWI eller en pil) på bilens dækside og finde 
slidbaneindikatoren i slidbanen. Når dækket er slidt ned til 
slidbaneindikatoren (1,6mm høj) skal er dækket slidt ned til minimum og 
skal skiftes. 
 

Selvom den resterende mønsterdybde er større end 1,6 mm, skal chaufføren tilpasse hastighed 

og kørestil i forhold til de eksterne forhold, især på våd vej.  

 

185 

FL § 67. Et køretøj skal være således indrettet og holdes i en sådan stand, at det kan 
benyttes uden fare og ulempe for andre samt uden skade for vejene. 
 
Stk. 2. Ejeren eller den person (brugeren), som har varig rådighed over køretøjet, er 
ansvarlig for, at køretøjet er i lovlig stand. 
 
Stk. 3. Føreren af et køretøj skal til enhver tid være opmærksom på, at køretøjet og 
eventuelt påhængskøretøj er i forsvarlig stand, særligt at styre-, bremse-, signal- og 
tegngivningsapparater samt lygter virker forskriftsmæssigt og sikkert, og at tilkoblingen til 
eventuelt påhængskøretøj er forsvarlig. 
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Føreren af et motordrevet køretøj skal til enhver tid være opmærksom på, at køretøjet er 
i lovlig stand, for så vidt angår køretøjets afgivelse af støj, og for så vidt angår forhold 
ved køretøjets motor og køretøjets forureningsbegrænsende udstyr, der har betydning 
for det motordrevne køretøjs udledning af luftforurenende stoffer  
 

111 

Elektronisk motorstyring anvendes til at optimere brændstofforbrug og forurening mest 

muligt, hvilket har en positiv virkning på miljøet. Disse er i dag nødvendige for at en bil kan 

godkendes efter de seneste miljøregler. 

Efterfølgende chiptuning er ulovlig, idet særligt dieselbiler vil forurene mere med bl.a. 

skadelige partikler i udstødningsrøgen som kan medføre dødelige sygdomme samt 

yderligere brændstofforbrug og deraf mere udledning af NOx som er skadeligt for miljøet. 

Chiptuning kan dog også have gavnlige virkninger på bl.a. visse dieselmotorer i lastbiler.  

 

29 

Standselængden (SL) er summen at Bremselængden (BL) og Reaktionslængden (RL) 
Reaktionslængden er den strækning køretøjet tilbagelægger fra føreren har mulighed for at  
opdage faren til han reagerer, f.eks. har foden på bremsen 

 
  RL= v x t = m/s x s 
 

hvor v er hastigheden i m/s og t er tiden i sekunder. 
 
Bremselængden er den strækning køretøjet tilbagelægger fra opbremsningen er begyndt til 
køretøjet holder stille. Kan beregnes på 2 måder 
 
   BL = 
 

 
hvor v= hastighed m/s og d= decelerationen i m/s2  (personbil = 6,4 m/s2, varebil = 5,0 m/s2 og 
nødbremsen 2,5 m/s2) 
 
eller 
 

  BL =  
 

hvor v= hastighed og µ= friktionstallet (0,8 på ru, tør asfalt og 0,2 på fastkørt sne) 
(tallet 9,82 udgør tyngdeaccelerationen som er 9,822) 
 
Det fremgår at en fordobling af hastigheden f.s.v. angår BL bevirker en firedobling af 
bremselængden 
 
 

 

 

dx

vx

2
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Kort 5 

Fagmæssigt redegør for: 

18 Hovedmålene for undervisningsplanens enkelte afsnit om køretøjets indretning og udstyr 

55 Øvelseskørsel 

137 Støddæmpernes funktion ved dæmpning af fjedrenes udsving, samt bevarelse af hjulkontakt til vejen 

Alment redegøre for: 

203 Konfiskation af køretøjer 

79 Menneskers forskelligartede måder at tilegne sig viden, færdigheder og holdninger på 

 

18 

Med undervisningsplanen for valgte kategori som hjælpemiddel redegøre fagmæssigt for: 

1.1 Betjeningsudstyr og instrumenter 

Hovedmål 

Eleven skal lære at udpege betjeningsudstyret i bilen, der skal benyttes under kørsel på lukket 
øvelsesplads og på vej, samt lære at forstå betydningen af standardinstrumenter og kontrollys på 
bilens instrumentpanel. 

Eleven skal endvidere have viden om, hvorledes motor, tænding, speeder, kobling, gear, 
styreapparat og bremser fungerer, således at det hjælper eleven til at behandle 
betjeningsudstyret korrekt. 

Undervisningen i afsnit 1.1.1 kan med fordel kombineres med undervisningen i afsnit 2.1.1 
»Kontrol, betjening, indstilling og anvendelse af udstyr«. 

1.2 Lovbestemmelser om bilens indretning og udstyr 

Hovedmål 

Eleven skal lære de vigtigste lovbestemmelser om bilens indretning og udstyr og have 
kendskab til forskellige risikoforhold og tegn på fejl, der har særlig betydning for 
færdselssikkerheden. 

Eleven skal endvidere uden brug af værktøj lære at kontrollere udstyrets lovlighed på en bil 
og påvise eventuelle fejl eller mangler. 

Undervisningen i kontrol af bilens udstyr kan med fordel kombineres med undervisningen i afsnit 
2.1.1 »Kontrol, betjening, indstilling og anvendelse af udstyr«. 

1.3 Køretøjets dokumenter 

Hovedmål 

Eleven skal have kendskab til, hvilke oplysninger der fremgår af køretøjets dokumenter, samt 
lære, hvornår disse dokumenter skal medbringes. 
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55 

FL §56 Stk. 4. Såfremt en ansøger ikke tidligere har haft kørekort til et motorkøretøj af samme 
art, skal den pågældende have modtaget undervisning i kørefærdighed hos en godkendt  
kørelærer. Den indledende praktiske undervisning skal foregå på lukkede øvelsespladser.  
Undervisningen skal endvidere omfatte udvidet øvelseskørsel på særlige køretekniske 
anlæg. 
 
FL § 64. Øvelseskørsel for personer, der uddanner sig til kørsel med bil, må kun finde sted, når 
der i køretøjet ved siden af eleven findes en godkendt kørelærer eller en kørelæreraspirant, der 
er under opsyn og vejledning af en hertil særligt godkendt kørelærer, som er til stede i bilen.  
Kørelæreren eller kørelæreraspiranten anses da for at være fører af bilen. Under køreprøven  
anses eleven dog for at være fører. Såfremt en person, der allerede har kørekort, foretager  
øvelseskørsel i et dertil godkendt køretøj med en godkendt kørelærer eller kørelæreraspirant 
ved siden af sig, anses kørelæreren eller kørelæreraspiranten for at være fører af køretøjet. I de  
tilfælde, hvor kørelæreren eller kørelæreraspiranten må anses som fører, gælder bestemmelserne  
i FL § 53-55 også for eleven. 

 

Stk. 2. Øvelseskørsel med motorcykel må kun finde sted under vejledning og overvågning af en 

godkendt kørelærer eller af en kørelæreraspirant, der er under vejledning og tilsyn af en hertil 

særligt godkendt kørelærer. I begge tilfælde har den godkendte kørelærer ansvaret for, at 

øvelseskørslen foregår på sådanne steder og på en sådan måde, at det efter elevens 

uddannelsestrin må antages at kunne ske uden fare for den øvrige færdsel. Tilsvarende gælder 

øvelseskørsel med traktor. 

 

Stk. 3. Øvelseskørsel på motorvej må kun foretages med elever, der gennem forudgående 

uddannelse i såvel bykørsel som landevejskørsel uden for motorveje har opnået en sådan 

kørefærdighed, at øvelseskørslen på motorvej kan ske uden fare for færdselssikkerheden 

og uden unødigt at sinke færdslens afvikling. 

 

Stk. 4. Øvelseskørsel må ikke finde sted tidligere end 3 måneder før det tidspunkt, hvor 

eleven efter sin alder kan få udstedt kørekort, og for personer, hvem førerretten er frakendt 

ubetinget, ikke tidligere end 3 måneder før frakendelsestidens udløb. 

 

Stk. 5. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om øvelseskørsel, herunder om køretøjer, 

der anvendes til øvelseskørsel, kontrol med disse køretøjer og om indretning af særlige lukkede 

øvelsespladser og anlæg. Justitsministeren kan endvidere fastsætte bestemmelser om 

sikkerhedsudstyr og forsikring for køretøjer, der anvendes til øvelseskørsel på særlige lukkede 

pladser og anlæg. 

 

137 

For at få en behagelig kørsel indsættes fjedre mellem karosseri og hjulaksler. 
 
Monteres støddæmperen mellem karosseri og hjul så samme måde som fjederen er  
støddæmperen i stand til at dæmpe den uheldige fjederresonans og holder et ensartet hjultryk på  
vejen. 
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Teleskop-støddæmperen består af en cylinder 

hvor et stempel med nogle små huller trækkes op 

og ned. Det er ventiler ved hullerne i stemplet som 

bevirker at væsken kun kan løbe den ene vej, så i 

nogle huller kan væsken løbe ned og i andre huller 

kan væsken løbe op. Det gør at vi kalder 

støddæmperen dobbeltvirkende. Dvs. at der sker 

dæmpning både når støddæmperens vippearm føres 

opad og nedad. Væskens hastighed bestemmer 

dæmpningen. Bliver støddæmperen utæt og taber 

væske vil luft nu trækkes op og ned gennem 

kanalerne uden at der kommer en dæmpevirkning. 

 

203 

§ 133 a. Ved grove overtrædelser af færdselsloven, eller hvor føreren flere gange har gjort 

sig skyldig i overtrædelse af færdselsloven, kan der ske konfiskation af det ved 

overtrædelsen anvendte motordrevne køretøj, hvortil der kræves kørekort, hvis det må anses 

for påkrævet for at forebygge yderligere overtrædelser af færdselsloven. Under tilsvarende 

betingelser kan der ske konfiskation af et motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, der ejes 

af den person, der har foretaget overtrædelsen, selv om køretøjet ikke er anvendt ved 

overtrædelsen.  

Stk. 2. Konfiskation skal ske, hvis ejeren af et motordrevet køretøj, hvortil der kræves 

kørekort, bortset fra lille knallert har gjort sig skyldig i spirituskørsel med en 

alkoholkoncentration i blodet under eller efter kørslen på over 2,00 promille eller en 

alkoholkoncentration i udåndingsluften under eller efter kørslen på over 1,00 mg pr. l luft eller i et 

forhold, der medfører ubetinget frakendelse af førerretten efter § 126, stk. 1, nr. 4, 10 eller 11. I 

tilfælde, hvor køretøjet føres af en anden person end køretøjets ejer og føreren har gjort sig skyldig 

i en eller flere af de i 1. pkt. nævnte overtrædelser, skal konfiskation ske, medmindre konfiskation 

må anses for uforholdsmæssigt indgribende, navnlig henset til ejerens mulighed for at kunne vide, 

at køretøjet ville blive anvendt ved en eller flere af de overtrædelser, der nævnes i 1. pkt., og for at 

tage alle rimelige skridt til at sikre sin økonomiske stilling i anledning af overdragelsen af køretøjet 

til den anden person 

Stk. 3. Konfiskation skal endvidere ske, hvis 1) ejeren af køretøjet har gjort sig skyldig i et forhold, 

der medfører ubetinget frakendelse af førerretten efter § 126, stk. 1, nr. 1 eller 2, og 2, nr. 10 og nr. 

11 den pågældendes førerret på gerningstidspunktet var frakendt ubetinget for et forhold som 

nævnt i nr. 1 begået inden for de seneste 3 år før det nye forhold.  

Stk. 4. Konfiskation skal ligeledes ske, hvis 1) ejeren af køretøjet har gjort sig skyldig i 

overtrædelse af § 56, stk. 1, 1. pkt., § 62, stk. 1, eller § 117 a og 2) den pågældende to gange 

tidligere, inden for de seneste 3 år før det nye forhold er begået, har gjort sig skyldig i forhold som 

nævnt i nr. 1 eller stk. 2, nr. 1.  

Stk. 5. Konfiskation af lille knallert skal ske, hvis 1) ejeren har gjort sig skyldig i et forhold, der 

medfører ubetinget frakendelse af retten til at føre lille knallert efter § 129, stk. 3, nr. 1-4, og 2) den 

pågældende to gange tidligere, inden for de seneste 3 år før det nye forhold er begået, har gjort sig 

skyldig i forhold som nævnt i nr. 1, der har medført eller medfører ubetinget frakendelse af retten til 

at føre lille knallert, eller som nævnt i stk. 7, nr. 1.  
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Stk. 6. Konfiskation af lille knallert skal endvidere ske, hvis 1) ejeren har gjort sig skyldig i et 

forhold, der medfører ubetinget frakendelse af retten til at føre lille knallert efter § 129, stk. 3, nr. 1 

eller 2, og 2) den pågældendes ret til at føre lille knallert på gerningstidspunktet var frakendt 

ubetinget for et forhold som nævnt i nr. 1 begået inden for de seneste 2 år før det nye forhold.  

Stk. 7. Konfiskation af lille knallert skal ligeledes ske, hvis 1) ejeren har gjort sig skyldig i 

overtrædelse af § 63, stk. 1, 1. pkt., eller § 117 c, stk. 1, 2. pkt., og 2) den pågældende to gange 

tidligere, inden for de seneste 3 år før det nye forhold er begået, har gjort sig skyldig i forhold som 

nævnt i nr. 1 eller stk. 5, nr. 1.  

Stk. 8. Konfiskation efter stk. 2-7 skal ske, selv om køretøjet ikke er anvendt ved den aktuelle 

overtrædelse.  

Stk. 9. Bestemmelserne i stk. 2-7 kan fraviges, når særlige grunde undtagelsesvist taler herfor.  

Stk. 10. En knallert, som er konstruktivt ændret med henblik på hastighedsforøgelse, eller som er i 

en sådan ulovlig stand, at den, for så vidt angår lille knallert, kan køre 43 km i timen eller derover 

og, for så vidt angår stor knallert, kan køre 64 km i timen eller derover, skal konfiskeres, hvis 

ejeren (brugeren) af knallerten en gang tidligere, inden for de seneste 3 år før det nye forhold er 

begået, har gjort sig skyldig i en tilsvarende overtrædelse af § 67, stk. 2. Konfiskation kan dog 

undlades, hvis særlige grunde taler derfor.  

Stk. 11. I øvrigt gælder straffelovens regler om konfiskation. 
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Vi lærer på forskellig måde og vi har 4 forskellige læringsstile som udgør grundtyperne 

hvor viden, færdigheder og holdninger indlæres på. 

Den begejstrede - En person der lærer bedst ved at eksperimentere – gennem variation, nye 

ideer og nye situationer. 

Den opfindsomme - En person der lærer bedst gennem kreative metoder, fantasi, modeller, 

billeder og forestillingsevne. 

Logikeren - En person der lærer gennem fakta, teori og begreber. 

Praktikeren - En person der bedst lærer i situationer hvor der er ressourcer og teknik til at 

afprøve resultater, og hvor der er klare, konkrete målsætninger. 
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Kort 6 

Fagmæssigt redegør for: 

94 Bremsevirkningen i hjulbremser og mellem dæk og vej 

58 Køreundervisning, herunder: a) pauser i køreuddannelsen, b) køreuddannelsens varighed, 

c) lektionsplaner, d) indledende og afsluttende køreundervisning og e) øvelseskørsel  

23 Formålet med undervisningen i særlige risikoforhold og hovedmålene for 

undervisningsplanens enkelte afsnit herom 

Alment redegøre for: 

125 Betydningen af korrekt betjening af bilen for at undgå unødig forurening 

31 Udregne standselængden ved forskellige hastigheder, vejgreb og reaktionstider 

 

94 

Bremsevirkningen er afhængig af friktionen mellem dæk og vej – dvs. den opnåede 
gnidningskraft.  
 
Denne friktion er forskellig på f.eks ru, tør asfalt (0,8), grus (0,4) og tør sne (0,3).  

 

Den er også afhængig af trådet på bremsepedalen samt friktionen mellem tromle/skive og 

bremsebelægning – dvs. fejl eller slitage har negativ indvirkning på bremsevirkningen. 

 

Optimal bremsekraft sker ved fuldudnyttelse af friktionen mellem dæk og vej samt 

friktionen mellem bremsetrommel/skive og bremsebelægning 

58 

Ved opslag i kørekortbekendtgørelsen kunne besvare spørgsmål vedrørende nævnte 

forhold: 

§ 38. Ansøgere, der ønsker kørekort til en kategori, hvortil de ikke tidligere har haft kørekort, 

skal have modtaget undervisning af en godkendt kørelærer, der har adgang til at virke som 

kørelærer til den pågældende kategori. 

Pauser i køreuddannelsen 
§ 42. Ved køreuddannelsesperioden forstås den periode, hvori ansøgeren er under 
køreuddannelse. I køreuddannelsesperioden indgår undervisningen i teorilokale (teoretiske 
emner), praktisk køreundervisning (øvelseskørsel), teoriprøve og praktisk prøve. 
Teoriprøven og den praktiske prøve er ikke en del af undervisningen, jf. bilag 4. 
Stk. 2. Ansøgere, der i løbet af køreuddannelsesperioden er fraværende i højst 4 lektioner af 
45 minutters varighed i teorilokale (teoretiske emner), kan på særlige vilkår selv gennemgå 
de manglende emner ved selvstudium. Betingelserne herfor fremgår af bilag 4. 
Stk. 3. Årsagen til fraværet har ingen betydning. 



 

21 
 

Køreuddannelsens varighed 

§ 43. Køreundervisningen (dvs. teoriundervisning og praktisk køreundervisning), som ansøgeren 

skal gennemgå i forbindelse med erhvervelse af kørekort til den valgte kategori, skal omfatte 

følgende antal lektioner a mindst 45 minutters varighed: 

Kategori B: 

Mindst 29 lektioner i teorilokale (teoretiske emner) og mindst 24 lektioner i praktisk 

køreundervisning (øvelseskørsel) i overensstemmelse med undervisningsplanen for 

køreuddannelsen til kategori B, jf. dog stk. 2. 

Lektionsplaner 

§ 44. Kørelæreren skal før påbegyndelsen af en køreelevs undervisning udfærdige en detaljeret 

lektionsplan i to eksemplarer over uddannelsesforløbet planlagt i nøje overensstemmelse med 

bestemmelserne i denne bekendtgørelse og undervisningsplanen for køreuddannelsen til den 

omhandlede kategori. Et eksemplar af lektionsplanen skal udleveres til køreeleven senest ved 

køreundervisningens første lektion. 

Stk. 2. Lektionsplanen skal indeholde følgende: 1) Køreskolens navn, adresse og 

telefonnummer. 2) Køreelevens navn, adresse og telefonnummer. 3) Den eller de 

undervisende kørelæreres navne. 4) Rækkefølgen af lektionerne i overensstemmelse med 

undervisningsplanens afsnitsopdeling, jf. § 38, stk. 2 og 3. 5) Oplysning om antallet af lektioner 

i teorilokale (teoretiske emner) og antallet af lektioner i praktisk køreundervisning (øvelseskørsel), 

som køreundervisningen til den omhandlede kategori mindst skal omfatte, jf. § 43. 6) Oplysning om 

antallet af lektioner henholdsvis på lukket øvelsesplads og på køreteknisk anlæg, som 

køreundervisningen til den omhandlede kategori mindst skal omfatte, jf. §§ 48 og 50. 7) Oplysning 

om at det er køreelevens individuelle forhold og formåen, der er afgørende for, hvor mange 

lektioner udover det anførte obligatoriske mindste lektionsantal køreeleven skal have, før den 

praktiske prøve kan aflægges. 8) Hovedindholdet af hver enkelt lektion opdelt i lektioner i 

teorilokale (teoretiske emner) og i praktisk køreundervisning (øvelseskørsel) anført med 

underafsnitsbetegnelsen (dvs. nummerering med tilhørende overskrift) fra den omhandlede 

undervisningsplan, herunder plads til datoen for hver enkelt lektions gennemførelse, den faktisk 

anvendte tid samt plads til køreelevens og kørelærerens underskrifter. 9) Repetition af tidligere 

gennemførte lektioner og evaluerende prøver.  

Stk. 3. Den undervisende kørelærer og køreeleven skal straks efter afslutningen af hver 

enkelt lektion med deres underskrifter (mindst ét fornavn og efternavnet) i kørelærerens 

eksemplar af lektionsplanen bekræfte, at der er undervist i indholdet af omhandlede lektion, 

herunder bekræfte datoen for lektionens gennemførelse og den faktisk anvendte tid.  

Stk. 4. Kørelærerens eksemplar af lektionsplanen skal medbringes ved køreprøven.  

Stk. 5. Kørelæreren skal på forlangende forevise lektionsplanen for kommunen, politiet eller anden 

kontrolmyndighed, herunder udlevere lektionsplanen til kontrolmyndighedens nærmere kontrol.  

Stk. 6. Såfremt køreeleven skifter kørelærer i undervisningsforløbet, skal den hidtidige kørelærer 

udlevere sit eksemplar af lektionsplanen til den nye kørelærer til brug i køreelevens fortsatte 

køreundervisning.  

Stk. 7. Lektionsplanen skal opbevares af køreskolen i mindst to år efter afslutningen af 

køreuddannelsesperioden.  

Stk. 8. Køreundervisningen og anvendelsen af lektionsplaner skal gennemføres i 

overensstemmelse med bestemmelserne i bilag 3. 
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§ 45. I ansøgningen om kørekort afgiver køreelev og kørelærer erklæring om, at der i 

køreundervisningen mindst har været anvendt det i § 43, stk. 1-3, foreskrevne antal 

lektioner henholdsvis i teorilokale (teoretiske emner) og i praktisk køreundervisning 

(øvelseskørsel), samt at kravet i § 43, stk. 4-8, til undervisningsforløbets udstrækning er 

opfyldt. Det skal endvidere erklæres, at kravene i §§ 48 og 50 til antallet af lektioner henholdsvis 

på lukket øvelsesplads og på køreteknisk anlæg er opfyldt, samt at der i køreundervisningen 

har været udfærdiget, udleveret og anvendt en lektionsplan, jf. § 44.  

Stk. 2. Ved den praktiske prøve skal erklæringen om køreundervisning være underskrevet af 

kørelærer og køreelev.  

Stk. 3. Har flere kørelærere undervist køreeleven, skal den kørelærer, der har foretaget den 

sidste lektion henholdsvis i teorilokale (teoretiske emner) og i praktisk køreundervisning 

(øvelseskørsel), underskrive erklæringen om køreundervisning. 

Indledende køreundervisning 

§ 47. Ansøgeren skal som fører mindst gennemføre 4 lektioner a mindst 45 minutters varighed i 

manøvrer på lukket øvelsesplads ved køreundervisningen til kategorierne AM (stor knallert), A1, 

A2, A og B. 

Afsluttende køreundervisning 

§ 49. Den afsluttende køreundervisning til kategorierne A1, A2, A, B, C1, C, C/E, D1 og D skal 

foregå på et køreteknisk anlæg, der opfylder de krav, der fremgår af bilag 6, afsnit II. 

Undervisningen på køreteknisk anlæg må først gives efter gennemførelse af samtlige 

forudgående afsnit i undervisningsplanen. 

§ 48. Øvelseskørsel må tidligst finde sted tre måneder før det tidspunkt, hvor ansøgeren 

opfylder aldersbetingelsen for at få udstedt det ønskede kørekort, jf. bestemmelserne 

herom i kapitel 1.  

Stk. 2. For personer, der er frakendt førerretten ubetinget, må øvelseskørsel tidligst 

påbegyndes tre måneder før frakendelsestidens udløb. 
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Med undervisningsplanen for valgte kategori som hjælpemiddel redegøre fagmæssigt for: 

SÆRLIGE RISIKOFORHOLD I TRAFIKKEN  

Formålet med undervisningen er at give eleven en sådan viden om nogle særlige 

risikoforhold vedrørende bilkørsel, at det hjælper eleven til at blive fortrolig med sin egen 

formåen og til at udvikle en færdselssikker holdning og adfærd.  

Undervisningen har også til formål at give eleven en sådan forståelse af de særlige risikoforhold 

ved høj hastighed, alkohol, bevidsthedspåvirkende stoffer og manglende brug af sikkerhedssele, at 

det hjælper eleven til at lære at forudse mulige fejl eller tankeløsheder i færdslen og i tide at 

reagere hensigtsmæssigt over for dem.  

Undervisningen har endvidere til formål at give eleven forståelse for den særlige betydning for 

færdselssikkerheden og miljøet, som en hensynsfuld færdselsadfærd over for andre og en 

defensiv kørestil har. 
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Særlige risikoforhold  

Hovedmål  

Eleven skal lære, at hastighed, alkohol, narkotika, trafikfarlig medicin og manglende brug af 

sikkerhedssele er væsentlige risikofaktorer. Eleven skal have forståelse for den 

risikoforøgelse, der indtræder, når flere af disse faktorer optræder samtidigt.  

Eleven skal opnå tilstrækkelig indsigt og handlemuligheder til at undgå at bringe sig selv og andre i 

kritiske situationer pga. høj hastighed, alkohol, narkotika, trafikfarlig medicin og manglende brug af 

sikkerhedsseler.  

Eleven skal opnå indsigt i de sociale relationer og psykologiske faktorer, i form af normer og 

gruppepres, som medvirker til at skabe kritiske situationer. En del ulykker kan undgås ved at 

fokusere på de sociale og psykologiske faktorer, som påvirker unges risiko. 

Egne holdninger og adfærd 

Hovedmål  

Eleven skal have udviklet evne og vilje til at tage ansvar, tage nødvendige forholdsregler i 

trafikken og til at samarbejde med andre.  

Eleven skal have opnået tilstrækkelig indsigt i betydningen af egen adfærd, egne 

holdninger og en defensiv færdselsadfærd for derved at undgå at bringe sig selv og andre i 

kritiske situationer.  

Eleven skal kunne sammenfatte de i køreuddannelsen indlærte kompetencer, der er 

nødvendige for at køre bil på en sikker og miljørigtig måde. 
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Bilen skal betjenes således, at den ikke støjer unødvendigt eller udvikler røg og gasarter i 
unødvendigt omfang, hvilket sikres gennem korrekt motorindstilling og korrekt betjening af 
bilen, hvorved der bruges mindst muligt brændstof, og luftforureningen dermed mindskes 
mest muligt. 
 

31 

Standselængden (SL) er summen at Bremselængden (BL) og Reaktionslængden (RL) 
Reaktionslængden er den strækning køretøjet tilbagelægger fra føreren har mulighed for at  
opdage faren til han reagerer, f.eks. har foden på bremsen 

 
  RL= v x t = m/s x s 
 

hvor v er hastigheden i m/s og t er tiden i sekunder. 
 
Bremselængden er den strækning køretøjet tilbagelægger fra opbremsningen er begyndt til 
køretøjet holder stille. Kan beregnes på 2 måder 
 
   BL = 
 

 
hvor v= hastighed m/s og d= decelerationen i m/s2  (personbil = 6,4 m/s2, varebil = 5,0 m/s2 og 
nødbremsen 2,5 m/s2) 

dx

vx

2

1 2
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eller 
 
 

  BL =  
 

 
hvor v= hastighed og µ= friktionstallet (0,8 på ru, tør asfalt og 0,2 på fastkørt sne) 
(tallet 9,82 (også kaldet ”g”) udgør tyngdeaccelerationen som er 9,822) 
 
Det fremgår at en fordobling af hastigheden f.s.v. angår BL bevirker en firedobling af 
bremselængden 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xx

vx

82,92

1 2
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Kort 7 

Fagmæssigt redegør for: 

165 Vigepligt mv. 

195 Færdselslovens bestemmelser om befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. i det 

omfang, det har betydning for de køretøjer, der må føres med kørekort til kategori B 

84 Princippet i styreapparatets funktion, hvorefter en ratdrejning overføres gennem en 

tandstang til en tværgående bevægelse af stænger og svingarme, der styrer forhjulenes 

stilling 

Alment redegøre for: 

38 Stabil og ustabil bremsning, illustreret ved hjulenes friktionscirkler 

26 Acceleration og deceleration, herunder måleenheden meter pr. sekund i anden (m/sek2) 
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§ 26. Kørende skal iagttage særlig forsigtighed ved vejkryds.  

Stk. 2. Ved kørsel ind på eller over en vej har den kørende vigepligt for den kørende færdsel 

fra begge sider (ubetinget vigepligt), såfremt dette er tilkendegivet ved afmærkning i medfør 

af § 95.  

Stk. 3. Ubetinget vigepligt gælder endvidere ved udkørsel fra parkeringsplads, ejendom 

eller grundstykke, tankstation eller andet lignende område uden for vej, fra sti, gågade, 

markvej eller lignende og ved enhver udkørsel fra vej, der sker over fortov, cykelsti eller 

rabat, som er hævet over kørebanen på den vej, der køres ind på. Cyklist eller knallertkører, 

som fra en cykelsti, der ikke er anlagt i forbindelse med en vej, kører ind på eller over en 

vej, samt cyklist eller knallertkører, der svinger fra en cykelsti ud på kørebanen, har 

ligeledes ubetinget vigepligt.  

Stk. 4. Når kørende i andre tilfælde færdes på en sådan måde, at deres færdselsretninger 

skærer hinanden, har føreren af det køretøj, der har det andet køretøj på sin højre side, 

vigepligt (højrevigepligt), medmindre andet følger af § 18. 

Stk. 5. Kørende, som har vigepligt, skal på tydelig måde ved i god tid at nedsætte 

hastigheden eller standse, tilkendegive, at de vil opfylde vigepligten. Kørslen må kun 

fortsættes, når det under hensyn til andre køretøjers placering på vejen, afstanden til dem og deres 

hastighed kan ske uden fare eller ulempe.  

Stk. 6. Kørende må ikke svinge til venstre, før det kan ske uden ulempe for modkørende 

færdsel. Ved svingning til højre må den kørende ikke være til ulempe for cyklister og 

knallertkørere, der kører lige ud. Er der i forbindelse med vejen anlagt cykelsti, hvor færdsel i 

begge retninger er tilladt (dobbeltrettet cykelsti), må kørende ikke svinge til venstre, før det kan ske 
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uden ulempe for cyklister og knallertkørere, der kører lige ud. Det samme gælder ved svingning til 

højre over for modkørende cyklister og knallertkørere. Tilsvarende regler gælder ved kørsel over 

eller bort fra kørebanen uden for vejkryds.  

Stk. 7. Kørende, som nærmer sig eller kører ind i vejkryds, skal køre således, at der ikke 

opstår unødig ulempe for færdslen på den krydsende vej, såfremt vedkommende tvinges til 

at standse i krydset. I kryds, hvor færdslen reguleres ved signalanlæg, må den kørende, selv om 

signalet viser grønt lys, ikke køre ind i krydset, hvis den pågældende på grund af 

færdselsforholdene på stedet må indse, at krydset ikke vil kunne forlades, inden signalet har skiftet 

til grønt lys for krydsende færdsel. 

195 

Aspiranten skal ved opslag i dimensionsbekendtgørelsen kunne besvare spørgsmål 

vedrørende belæsning, vægt og dimensioner i det omfang, den har betydning for kategori 

B: 

§ 82. Personer eller gods må ikke være anbragt på en sådan måde, at føreren ikke har frit 

udsyn og tilstrækkelig mulighed for at manøvrere køretøjet. Gods skal anbringes således, at 

den tegngivning, der nævnes i § 32, stk. 2 og 4, eller påbudt lygte eller nummerplade ikke 

skjules.  

Stk. 2. Passagerer må ikke medtages i et sådant antal eller være anbragt på en sådan måde, 

at der kan opstå fare for dem selv eller andre.  

Stk. 3. Gods skal være anbragt således, at det ikke kan frembyde fare for personer eller 

medføre skade på ejendom. Det må endvidere ikke kunne slæbe eller falde af på vejbanen, 

forårsage forstyrrende støvdannelse eller lignende ulempe, vanskeliggøre færdslen eller 

volde unødig støj.  

Stk. 4. Transportministeren kan fastsætte bestemmelser om anbringelse af last og om fastgørelse 

af denne samt om afmærkning af langt eller bredt gods.  

Stk. 5. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om transport af farligt gods, herunder om 

tvungen ansvarsforsikring til dækning af erstatningsansvar, der opstår i forbindelse med transport 

af sådant gods.  

Stk. 6. Justitsministeren kan henlægge sine beføjelser efter stk. 5 til anden statslig myndighed. 

Justitsministeren kan endvidere henlægge administrationen af de efter stk. 5 fastsatte 

bestemmelser til anden offentlig myndighed, privat organisation el. lign. og i forbindelse hermed 

fastsætte regler om godkendelse af sådanne myndigheder og organisationer m.v. og i øvrigt 

fastsætte regler for myndighedens eller organisationens virksomhed i forbindelse med 

administrationen af opgaverne.  

Stk. 7. Justitsministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelser, der er 

truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 6, 2. pkt., herunder om, at afgørelser, der er truffet af 

offentlige myndigheder, ikke kan påklages til anden administrativ myndighed. Befordring af 

personer  

§ 83. Justitsministeren kan efter forhandling med transportministeren fastsætte 

sikkerhedsbestemmelser vedrørende befordring af personer.  
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§ 83 a. Campingvogn må ikke benyttes til befordring af personer. Køretøjers bredde, længde og 

højde  

§ 84. Transportministeren fastsætter bestemmelser om køretøjers og vogntogs største bredde, 

længde og højde i såvel belæsset som ubelæsset stand, herunder om kørsel med særligt brede, 

lange eller høje køretøjer eller vogntog.  

Stk. 2. Uanset de bestemmelser om største tilladte højde, som fastsættes i medfør af stk. 1, har 

føreren pligt til ved kørsel under viadukter, ledninger og lignende at sikre sig, at passagen kan 

foretages uden fare eller ulempe.  

Stk. 3. Justitsministeren kan for transporter, der efter de bestemmelser, der fastsættes i medfør af 

stk. 1, kun kan gennemføres efter forud indhentet tilladelse fra politiet, fastsætte bestemmelser om 

betaling af gebyr for politimæssig assistance, der efter politiets skøn er påkrævet ved sådanne 

transporters gennemførelse. 

§ 85. Transportministeren fastsætter bestemmelser om største tilladte akseltryk og totalvægt for 

køretøjer i såvel belæsset som ubelæsset stand.  

Stk. 2. Politiet kan efter forhandling med vedkommende vej- eller brobestyrelse tillade fravigelse af 

bestemmelser fastsat i medfør af stk. 1 om største tilladte totalvægt eller akseltryk, såfremt den 

pågældende transport ikke med rimelighed vil kunne kræves gennemført på anden måde. Politiets 

tilladelse skal medbringes under kørslen.  

Stk. 3. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om betaling for politimæssig assistance, der 

efter politiets skøn er påkrævet ved gennemførelse af transporter, der kræver tilladelse efter stk. 

84 

Styreapparatet skal være mekanisk (alle dele skal være i mekanisk forbindelse med hinanden)  

 

Nyere køretøjer har i dag tandstangsstyring, og vi drejer de styrende hjul ved drejning af rattet 

via en udveksling på f.eks. 1:16 (rattet drejer mere end hjulet) 

 

Rattet er placeret på en rataksel der via et ratrør, der tilsammen udgør ratsstammen, har 

forbindelse til tandstangen via et styrehus. 

 

2. Ratstamme 

3. Tandhjul og tangstang 

4. Styrearm 

5. Forbindelsesstang  

    og svingarm 

Styretøjets dele 

Tandhjul 

Tandstang 

1. Rat 
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Ratstammen skal være kollisionssikret. 

 

Tandstangen er direkte forbundet med sporstængerne gennem kugleled, som igen gennem 

kugleled er forbundet til svingarmen. Svingarmen drejer svingakslen, hvorpå hjulet er 

monteret omkring den næsten lodret stående styrebold. 

Virkemåde: 

Når rattet drejes til højre, drejes ratakslen. Tandhjulet får tandstangen til at forskyde sig mod 

venstre og "skubber/trækker" svingarmene mod venstre, hvorved hjulene drejer mod højre. 

Styreapparatet skal være således indrettet, at bilen kan styres let, sikkert og hurtigt.  

 
Der må ikke på grund af slid eller lignende forekomme væsentligt slør i styreapparatet som helhed 
eller i dets enkelte dele.  

Ved kørsel med lav hastighed skal rattet let kunne drejes fra side til side uden at møde ujævn 
modstand eller fremkalde mislyde.  
 
Styretøjet skal være selvoprettende, dvs. at rattet selv retter op mod ligeudstilling når rattet slippes.  
 
Er rattet ikke selvoprettende er det indifferent. 
 
Der skelnes mellem statisk selvopretning og dynamisk selvopretning. Statisk selvopretning betyder 
at rattet vil søge mod ligeudstilling når bilen holder stille, og dynamisk betyder at rattet vil søge 
mod ligeudstilling når bilen er i bevægelse. 
 
 

 

38 

 

Under opbremsning forøges forakseltrykket og bagakseltrykket mindskes. Baghjulene får 

dermed øget tendens til blokade før forhjulene.  

Da den glidende friktion er mindre end den rullende (på samme underlag) vil der kunne ske 

udskridning af bagenden, da baghjulene ikke har nogen styrende virkning og bremsningen er 

dermed ustabil. Så længe baghjulene ikke er blokerede vil de kunne ”styre” vognens 

bagende i sideretningen og dermed vil baghjulene ”holde spor” – bremsningen er stabil. 

 

 

 

 

Ser vi på hjulenes friktionscirkel, kan vi her 

skitsere hvornår hjulene "skrider" og 

styring og bremsning dermed er ustabil. 

 

 

 

 



 

29 
 

26 

Acceleration = stigende hastighed 
 
Deceleration = faldende hastighed 
 
m/s2 angiver hvor meget hastigheden stiger eller falder for hvert sekund der går. 
 
Hastighedsændringer måles i meter pr. sekund pr. sekund også angivet som 2. potens. (2) 
 
Hastighed måles i meter pr. sekund (m/s) eller kilometer i timen (km/t) 
 
Lovens krav til decelerationen på en personbil er 6.4 m/s2. 
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Kort 8 

Fagmæssigt redegør for: 

189 Bekendtgørelse om anvendelse af advarselstrekant og havariblink 

158 Vending, bakning og vognbaneskift mv. 

148 Bestemmelser om udsyn i detailforskrifter for køretøjer 

Alment redegøre for: 

2 Kriterier for udvælgelse af lærestof og organisering af undervisningen 

67 Betydningen af normer og gruppepres 

 

189 

Bekendtgørelse om brug af advarselstrekant og haveriblink 

§ 1. Motordrevet køretøj, bortset fra to-hjulet knallert og to-hjulet motorcykel, der på grund 
af færdselsuheld, motorfejl eller lignende årsag er standset på et sådant sted eller på en 
sådan måde, at der opstår fare eller ulempe for færdslen, skal afmærkes med en trekantet 
advarselsanordning (advarselstrekant). Det samme gælder påhængskøretøj. Afmærkning kan 
dog undlades, hvis køretøjet straks fjernes.  
 
Stk. 2. Advarselstrekant skal anbringes yderst på kørebanen i samme side som det 
standsede køretøj. Trekanten skal anbringes med front mod færdselsretningen mindst 50 
meter, på motorvej dog mindst 100 meter, før det standsede køretøj.  
 
Stk. 3. Køretøjet kan under samme betingelser som angivet i stk. 1 afmærkes med 
havariblink. Afmærkning med havariblink fritager ikke for afmærkning med 
advarselstrekant.  

§ 2. En advarselstrekant skal være godkendt og mærket i henhold til bestemmelserne i ECE-
regulativ nr. 27 om ensartede forskrifter om godkendelse af advarselstrekanter.  

Stk. 2. Advarselstrekant, der ikke er godkendt efter stk. 1, må ikke forhandles.  

§ 3. Føreren af et motordrevet køretøj, der er forsynet med havariblink, skal i forbindelse 
med uventet kødannelse eller anden umiddelbar fare på motorveje og kan på veje uden for 
tættere bebygget område benytte havariblink for at henlede bagvedkørende trafikanters 
opmærksomhed på faren.  
 
Stk. 2. Anden anvendelse af havariblink end nævnt i § 1, stk. 3, og § 3, stk. 1, er forbudt.  

§ 4. Overtrædelse af §§ 1-3 straffes med bøde.  

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2003.  
 
Stk. 2. Samtidig ophæves Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 700 af 21. august 1995 om brug 
af advarselstrekant og havariblink.  
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§ 6. Køretøj, der første gang er taget i brug her i landet inden den 1. maj 1977, samt køretøjer 
registreret i udlandet kan afmærkes med en advarselstrekant, der ikke er E-mærket, men som 
opfylder følgende betingelser:  
1) trekanten skal være ligesidet med sider på mindst 40 cm,  
2) siderne skal have en rød kant, der er mindst 4 cm bred,  
3) den røde kant skal være reflekterende eller indvendigt belyst,  
4) den del af trekanten, som ligger inden for den røde kant, skal enten vær tom eller bestå af hvidt 

eller gult materiale eller i en bredde af højst 5 cm fra den røde kant bestå af rød fluorescerende 
materiale, og  

5) trekanten skal kunne anbringes i lodret stilling.  
 

158 

§ 18. Kørende skal før vending eller bakning sikre sig, at manøvren kan udføres uden fare 

eller ulempe for andre. Vending skal ske forlæns til venstre, medmindre forholdene ikke 

tillader dette. 

Stk. 2. Kørende skal før igangsætning fra kanten af vejen, ved vognbaneskift eller anden 

ændring af køretøjets placering til siden sikre sig, at manøvren kan udføres uden fare eller 

unødig ulempe for andre. Det samme gælder, når den kørende vil standse eller hurtigt 

nedsætter hastigheden.  

Stk. 3. Kørende i tilkørselsbane (accelerationsbane) skal tilpasse sin hastighed til færdslen i 

den vognbane, som skal benyttes under den fortsatte kørsel, og forlade tilkørselsbanen, når 

det kan ske uden fare eller unødig ulempe. Kørende i den vognbane, som færdslen i 

tilkørselsbanen skal køre ud i, skal, om nødvendigt ved at nedsætte hastigheden, lette 

udkørslen fra tilkørselsbanen.  

Stk. 4. Hvor antallet af vognbaner, der er forbeholdt færdslen i samme retning, formindskes, 

skal de kørende under gensidig hensyntagen tilpasse deres kørsel efter de ændrede 

forhold, herunder ved eventuelt at ændre hastigheden. Det samme gælder ved sammenløb 

af to kørebaner.  

Stk. 5. Frakørselsbane (decelerationsbane) skal benyttes straks ved banens begyndelse. 

Det samme gælder baner, der er forbeholdt en vis art færdsel, samt baner, der skal benyttes 

ved svingning. 

148 

Aspiranten skal ved opslag i Detailforskrifter for køretøjer kunne besvare spørgsmål 

vedrørende nævnte: 

10.03 Udsyn, ruder m. v. 

10.03.001 

Generelle bestemmelser  

(1) Motordrevet køretøj skal være således indrettet, at der fra førerpladsen er fornødent, direkte 

udsyn fremad og til siderne.  

(2) Motordrevet køretøj skal være forsynet med anordninger til renholdelse af eventuel forrude. 
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10.03.002 

Synsfelt  

(1) Der må ikke i førerens direkte synsfelt fremad og til siderne være anbragt genstande, der 

reducerer udsynet unødigt. 

10.03.003 

Ruder  

(1) Rude eller vindskærm skal være fremstillet af klart sikkerhedsglas. Som sikkerhedsglas anses 

a) lamineret glas,  

b) hærdet glas og  

c) splintsikkert plastmateriale.  

(2) Forrude i motordrevet køretøj skal være således udført, at genstande, der ses gennem ruden, 

ikke fremtræder forvrængede eller utydelige.  

(3) »«»«Forrude og forreste siderude (180° synsfelt) i motordrevet køretøj skal have mindst 70% 

lysgennemgang inden for det normale synsfelt. 

10.03.004 

Solskærme, solfiltre m.v.  

(1) Udvendig, farvet solskærm  

a) skal være anbragt over forruden,  

b) skal være solidt fastgjort,  

c) må ikke genere førerens udsyn, og  

d) må ikke have skarpe kanter m.v., som frembyder unødig fare for andre trafikanter.  

(2) Indvendig solskærm  

a) skal være anbragt over forruden,  

b) skal være indstillelig,  

c) skal kunne bortklappes, således at udsynet gennem forruden ikke reduceres,  

d) må ikke kunne dække påbudt, indvendigt førerspejl, og  

e) skal være således udformet, at den ikke frembyder unødig fare for fører eller passagerer. 

 (3) Forrude og forreste sideruder i motordrevet køretøj må ikke være forsynet med solfilter i form 

af påsprøjtede eller påklæbede film, der helt eller delvis dækker ruden. Bestemmelsen gælder dog 

ikke forrude ved det indvendige førerspejl i et område fra rudeåbningens øverste kant og højst 0,10 

m ned og i en bredde, der ikke overstiger det indvendige førerspejls bredde med mere end 20 mm 

i hver side. 

2 

Lærestof er de informationer, som læreren skal forelægge eleven og de bestemte øvelser, 

som eleven skal udføre efter lærerens instruktion. 

Lærestoffet er nærmere beskrevet i delmålene i Bekendtgørelse om undervisningsplan for 

køreuddannelsen til kategori B, herunder præstationskravene og den tilhørende 

lærervejledning der beskriver måden undervisningen skal organiseres på. 
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67 

En norm kan oversættes med en regel, og regler kan tolkes og udføres forskelligt. Det betyder at 

ikke alle følger de samme normer, og det kan medføre farlige situationer i trafikken. 

Er man en del af en gruppe, og er under et pres fra gruppen, er mange tilbøjelige til ikke at følge 

normen, men skal lige ”vise sig”. 

Det kan nemt resultere i farlige situationer, idet andre forventer man følger normen. Det er derfor 

vigtigt, at man som trafikant er opmærksom at andre nødvendigvis ikke følger normerne, særligt 

hvis f.eks. unge er samlet i en gruppe. 

Omvendt kan gruppepres også være positivt, idet det kan tvinge føreren til at køre forsvarligt eller 

forhindre føreren til at køre spiritus- eller narkopåvirket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 
 

 

Kort 9 

Fagmæssigt redegør for: 

17 Formålet med undervisningen i køretøjets indretning og udstyr, herunder betydningen af 

teoretisk viden som grundlag for praktiske øvelser 

188 Bekendtgørelse om slæbning mv. af køretøj efter bil eller traktor 

85 Selvopretning, herunder indflydelsen fra styreboltens sidehældning 

Alment redegøre for: 

103 Generatorens formål, herunder betydningen af remmens tilstand og stramhed 

112 Kraftoverføringen fra motor over kobling, gearkasse, kardanaksel, differentiale, drivaksel og 

kardanled til bilens drivende hjul 

 

17 

Med undervisningsplanen for valgte kategori som hjælpemiddel redegøre fagmæssigt for: 

Formålet med undervisningen er at give eleven en sådan viden om bilens indretning og 

udstyr og en sådan forståelse af bilens funktioner, at det letter indlæringen af en korrekt 

behandling af bilen og en sikker udførelse af de forskellige manøvrer.  

Undervisningen har endvidere til formål at gøre eleven bekendt med de vigtigste 

lovbestemmelser om bilens udstyr, således at eleven selv kan konstatere og tage stilling til 

mangler eller fejl, der har betydning for færdselssikkerheden.  

Undervisningen skal give eleverne en sådan viden om køretøjet og dets betjening, at de kan 

konstatere forhold af betydning for sikkerheden og miljøet.  

Undervisningen har endelig til formål at gøre eleven bekendt med lovbestemmelser om de 

vigtigste administrative dokumenter i forbindelse med bilens benyttelse.  

188 

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer 
 

§ 4. Slæbning af et køretøj skal ske under anvendelse af forsvarligt udstyr og ved forsvarlig  
sammenkobling af køretøjerne og kan kun ske ved 

 
1) at køretøjet delvis ophænges på et bjærgningskøretøj, 
2) sammenkobling med wire eller tov, medmindre det slæbte køretøj er et påhængskøretøj, 
3) sammenkobling med tilkoblingsanordning eller stangforbindelse, eller 
4) at køretøjet delvis ophænges på et påhængsredskab, der opfylder bestemmelserne i § 5. 

 
§ 6. Der må kun foretages slæbning af et havareret køretøj eller et påhængskøretøj fra et  
havareret vogntog. Der må dog ikke foretages slæbning af tohjulet motorcykel og tohjulet 
knallert. 
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Stk. 2. Slæbning af et påhængskøretøj må kun foretages ved sammenkobling med et 
bjærgningskøretøj. 
 
 
Stk. 3. Der må kun slæbes ét køretøj ad gangen, jf. dog § 9, stk. 3, og det slæbte køretøjs 
styrende aksel skal være forrest, medmindre køretøjet er delvist ophængt på et bjærgningskøretøj. 
Som ét køretøj anses i denne forbindelse tillige ledbus og sættevognstog, hvor bil og sættevogn er  
sammenkoblet ved hjælp af en drejekrans. 
 
Stk. 4. Det slæbte køretøjs faktiske vægt må ikke overstige 2 gange det trækkende køretøjs  
egenvægt. 
 
Stk. 5. Hvis det slæbte køretøj er et påhængskøretøj, hvor bremserne er i forskriftsmæssig stand  
og tilsluttet bjærgningskøretøjets bremsesystem, må de samlede faktiske akseltryk dog være op til  
1,5 gange bjærgningskøretøjets tilladte totalvægt. 
 
Stk. 6. Hvis det slæbte køretøjs styretøj ikke er i forskriftsmæssig stand, må slæbning kun  
foretages, når det slæbte køretøj er delvis ophængt på et bjærgningskøretøj eller på et  
påhængsredskab. 
 
Stk. 7. Hvis det slæbte køretøjs bremser ikke er i forskriftsmæssig stand, må slæbning kun  
foretages, når det slæbte køretøj er delvist ophængt på et bjærgningskøretøj eller på et  
påhængsredskab, eller når der slæbes med et bjærgningskøretøj ved hjælp af stangforbindelse  
eller tilkoblingsanordning. 
Stk. 8. Såfremt baglygterne på det slæbte køretøj ikke kan aktiveres under slæbningen eller 
ikke er synlige bagfra, skal det slæbte køretøj være forsynet med lygtebom. Lygtebommen 
skal være anbragt bagest på det slæbte køretøj, når slæbningen udføres. Lygtebommen skal være 
udstyret med de samme bagudvendende lygter, som er påbudt på det slæbte køretøj, og disse 
lygter skal kunne aktiveres fra det trækkende køretøj. 
 
§ 7. Afstanden mellem køretøjerne må ikke overstige 4 m. Overstiger afstanden 2 m, skal  
trækforbindelsen være tydeligt afmærket. 

 
§8 Stk. 5. Ved slæbning, der ikke foregår med et bjærgningskøretøj, herunder slæbning med et  
påhængsredskab, er den højst tilladte hastighed 30 km/t. 
 

85 

Selvopretning vil sige, at hjulene efter svingning 
automatisk bringes tilbage til eller mod 
ligeudstilling, hvis grebet i rattet løsnes.  
 
Selvopretningen opstår ved at forhjulets styrebolt har en 
bagudhældning (ca. 2 grader) 
 
Kan sammenlignes med en cykel, hvor forhjulet ligger lidt 
længere fremme en styret. 
 
Der skelnes mellem statisk selvopretning, hvor hjulene 

under drejning hæver bilens forende, og når rattet slippes 

vil bilens vægt på forhjulene rette hjulene mod 

ligeudstilling, og dynamisk selvopretning hvor hjulene rettes mod ligeudstilling under 

acceleration. 
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103 

 

Generatorens opgave er at levere strøm til alle el-forbrugende elementer i bilen samt at 

oplade akkumulatoren (Holde bilens batteri opladet). Det er vigtigt at ventilatorremmen er 

korrekt spændt. For slap rem medfører at den vil glide i remskiverne og dermed blive 

ødelagt. Endvidere sker der dårlig opladning af batterierne og evt. dårlig afkøling af 

motoren. For stram kilerem medfører risiko for ødelagte lejer i generatoren.  

Remmene skal være hele og uden revner eller brud. 

Hvis generatoren ikke lader, lyser der en kontrollampe. 

 

112 

Den drivkraft der anvendes til fremdrift af en bil dannes i en motor ved forbrænding af brændstof.  
Denne forbrænding omsættes til bevægelse i form af stempler fastgjort på plejlstænger, der 
igen er monteret på krumtappen.  
 
Kraften fra motor overføres til de drivende hjul via koblingen. Denne bruges til at sikre blød  
igangsætning samt frakobling af motorkraften ved gearskifte, og betjenes vha. koblingspedalen i  
førerkabinen. I koblingen findes en gearkasseaksel (indgangsaksel), der roterer når koblingen ikke  
er aktiveret. 
 

 
Ved hjælp af et tandhjulssystem i gearkassen kan motorkraften udnyttes bedre og 
hastigheden og trækkraften kan tilpasses behov. Dette sker vha. gearstangen.  
 
Via kardanakslen overføres motorens drivkraft fra gearkassen til differentialet. Da 
gearkassen sidder fast på vognens chassis, og bagakslen er fjedrende ophængt er kardanakslen 
forsynet med et eller to kardanled der muliggør en vis indbyrdes drejning i alle retninger. Da en bils 
hjul i et sving skal tilbagelægge forskellige vejlængder (de yderste længst) er monteret et 
differentiale der muliggør at hjulene drives med forskellige hastigheder. 
 
Mellem differentialet og de drivende hjul benyttes drivaksler til at overføre motorkraften. 
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Kort 10 

Fagmæssigt redegør for: 

186 Færdselslovens bestemmelser om kontrol af køretøjer 

93 Princippet i tromlebremsers og skivebremsers funktion 

166 Forpligtigelser overfor gående 

Alment redegøre for: 

70 Alkohol, medicin og euforiserende stoffers betydning for trafiksikkerheden 

108 Principperne i en 4-takts motor, og dens væsentligste enkeltdele (cylinder, stempel, 

plejlstang, ventiler, knast- og krumtapaksel samt svinghjul) 

 

186 

FL § 77. Politiet kan standse et køretøj og lade det undersøge for fejl og mangler samt 
kontrollere, at føreren opfylder betingelserne for lovligt at kunne føre køretøjet. Opfylder 
køretøjet ikke bestemmelserne i loven eller de bestemmelser, der er udfærdiget i medfør af 
loven, kan det indkaldes til senere kontrol. Såfremt køretøjet er til fare for 
færdselssikkerheden, kan dets nummerplader inddrages. 
 
Færdselsstyrelsen foretager vejsidesyn, hvor biler og motorcykler standses og 
kontrolleres. 
 
Person-, vare-, lastbiler og busser samt store PHK er omfattet af periodisk syn. Biler og MC 
til øvelseskørsel samt udlejningsbiler uden fører skal også synes periodisk. 
Disse biler skal normalt synes mellem 1 og 2 år. 
 
Motorcykler skal ikke synes periodisk, dog kan Færdselsstyrelsen foretage vejsidesyn. 
 

93 

Tromlebremse 

- Simpleks (billedet), dvs. kun en hjulcylinder 
- Bremsekomponenterne er monteret på ankerpladen 
- Bremsetromlen roterer sammen med hjulet. 
- Bremsebakkerne presses ud mod tromlen under rotation og via 

friktionen nedsætter rotationen, og trækkes tilbage ved hjælp af en 
fjeder. 

- Tromlebremser har en servovirkning (selvforstærkende virkning), 
hvilket betyder at virkningen er effektiv ved lavt pedaltryk. 

- Findes også som dupleksbremse, hvor servovirkningen dermed er dobbelt så stor. 
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Skivebremse 

- Bremsekomponenterne er fastgjort til hjulophænget 
- Skiven er fastgjort til akslen og kører rundt sammen med hjulet 
- Bremsebelægningen presses sammen om den roterende 

skive (stempel presser den ene klods mod skiven og via 2 
bøsninger trækker den klodsen på bagsiden mod skiven), og en 
gummikrave på kaliberen trækker stemplet retur. 

- Fordele: Mindre tendens til at løbe varm, samler ikke støv, 
mindre tendens til at hugge eller blokere i utide og selvjusterende. 

- Ulemper: Udsat for rust, vand, is og snavs samt større risiko for fastrustning grundet 
kort vandring i stemplet. 

 

166 

§ 27. Kørende, som møder eller kører forbi gående, skal give den gående tid til at vige til 

side samt i øvrigt give den gående fornøden plads på vejen.  

Stk. 2. Kørende, som kører over fortov eller gangsti, eller i øvrigt fører køretøj ind på 

kørebanen fra udkørsel fra ejendom ved vejen, skal holde tilbage for gående. Det samme 

gælder ved kørsel ind på eller over gågade.  

Stk. 3. Ved kørsel på gågade skal de kørende udvise særlig agtpågivenhed og 

hensynsfuldhed over for gående.  

Stk. 4. Ved busstoppested, beliggende ved kanten af cykelsti, hvor passagererne ikke 

optages fra eller afsættes på et areal, der er særligt indrettet for dem, skal de kørende på 

cykelstien holde tilbage og om fornødent standse for på- eller afstigende passagerer.  

Stk. 5. Ved svingning i vejkryds må kørende ikke være til fare for gående, der passerer den 

kørebane, som skal benyttes under den fortsatte kørsel. Tilsvarende gælder ved kørsel over 

eller bort fra kørebanen uden for vejkryds.  

Stk. 6. Ved fodgængerfelt på steder, hvor færdslen reguleres af politi eller ved signalanlæg, skal 

den kørende, selv om han i øvrigt ifølge signalet eller politiets tegngivning kan passere 

fodgængerfeltet, holde tilbage for gående, som befinder sig i feltet på vej over kørebanen. Er et 

sådant fodgængerfelt beliggende ved vejkryds, skal den kørende, som efter svingning i krydset 

skal passere feltet, køre med passende lav hastighed og om nødvendigt standse for at lade de 

gående passere, som befinder sig i fodgængerfeltet eller er på vej ud i dette.  

Stk. 7. Kørende, som nærmer sig et fodgængerfelt, der ikke er reguleret, skal afpasse 

hastigheden således, at der ikke opstår fare eller ulempe for gående, som befinder sig i 

feltet eller er på vej ud i dette. Den kørende skal om nødvendigt standse for at lade de 

gående passere.  

Stk. 8. Kørende skal så vidt muligt undgå, at køretøjet standses i fodgængerfeltet. 
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70 

Alkohol, narkotika, trafikfarlig medicin er væsentlige risikofaktorer. Eleven skal have 
forståelse for den risikoforøgelse, der indtræder, når flere af disse faktorer optræder 
samtidigt.  
 
Eleverne skal kende betydningen for risikoen for at undgå at bringe sig selv og andre i 

kritiske situationer pga. alkohol, narkotika og trafikfarlig medicin, da selv små mængder af 

f.eks. spiritus påvirker bilisten hvormed risikoen for uheld øges. 

108 

.  En firtaktmotor består af: 
· Et stempel der bevæger sig ned og op i en cylinder 
· En krumtap der virker som pedalerne på en cykel 
· En plejlstang der forbinder stemplet med krumtap 
· En knastaksel der aktiverer ventilerne 
· Et sæt ventiler pr. cylinder (indsugning og     
  udstødning) 
 
1. takt    
Indsugningstakten, hvor stemplet er i øverste stilling, 
indsugningsventilen er åben. Når stemplet føres nedad, 
indsuges brændstof og luft ind fra motorens karburator.  
Når stemplet er i nederste stilling lukkes indsugningsventilen, og der findes nu en blanding af 
benzin og luft i cylinderen. 
 
2. takt - Kompressionstakten, hvor stemplet presses opad og trykket stiger voldsomt. 
Blandingen fylder ca. 1/8 del af det oprindelige rumfang. 
 
3. takt - Arbejdstakten. Gnist fra tændrøret antænder benzinblandingen. Forbrændingen 
presser stemplet nedad med stor hastighed 
 
4. takt - Udstødningstakten. Med stemplet i nederste stilling åbnes udstødningsventilen og 
krumtappens bevægelse presser stemplet opad igen og dermed presses røggassen ud af 
cylinderen, og cylinderen er klar til ny arbejdscyklus. 

 
Krumtappen drejer 2 gange rundt for hver arbejdscyklus. Ved en flercylindret motor er 
arbejdscyklerne fordelt således at en 4-cylinders motor har en arbejdstakt for hver 180 grader 
(en halv omdrejning) 

 

En dieselmotor er i princippet bygget op på samme måde.  

1. takt – Der indsuges alene luft 

2. takt – Højere kompression (1/20 i forhold til 1/8 i benzinmotoren) og dermed højere varme 

3. takt – Diesel sprøjtes ind via en brændstofdyse og selvantænder grundet den høje varme 

4. takt – Samme som på benzinmotoren 

Tændrøret er således udskiftet med en brændstofdyse og der er tilført et gløderør på hver cylinder, 

som forvarmer luftet i cylinderen ved kold motor. 
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Kort 11 

Fagmæssigt redegør for: 

197 Vejafmærkningsbekendtgørelsens bestemmelser om advarselstavlers opsætningsafstand 

før farested samt om gyldighedssted/-område og afstand for vigepligtstavler, forbudstavler, 

påbudstavler og oplysningstavler, herunder områdetavler 

177 Særlige regler for knallerter 

147 Fordele og ulemper ved plane og buede spejle 

Alment redegøre for: 

4 Sammenhængen mellem elevens motivation og indlæringens forløb, herunder opregning af 

de mest almindelige årsager til svigtende motivation 

5 Elevaktiverende undervisning, herunder opregning af undervisningsformer, der fremmer 

aktivering 

 

197 

§11. Uden for tættere bebygget område opsættes advarselstavler normalt mellem 150 og 
250 m før farestedet. Opsættes de i anden afstand f.eks. på motorvej, angives afstanden på 
undertavle. 
 
Stk. 2. I tættere bebygget område kan tavlerne opsættes i kortere afstand fra farestedet 
uden afstandsangivelse. 
 
Stk. 3. Tavlerne A 18 Modkørende færdsel, A 35 Farlig rabat, A 74 Krydsmærker, A 75 
Afstandsmærker og A 92 Havnekaj opsættes som anført ved disse tavler. 
 
Vigepligtstavler opsættes umiddelbart ved det sted, hvor eller hvorfra den angivne 
vigepligtsregel gælder. 

§ 16. Forbudstavler opsættes normalt umiddelbart ved det sted, hvor eller hvorfra forbuddet 
gælder. Tavler, der opsættes i nogen afstand fra stedet, forsynes med undertavle med 
afstandsangivelse. 
 
Stk. 2. Hvor andet ikke er bestemt nedenfor i § 13, gælder et forbud frem til næste vejkryds, 
hvis det ikke forinden er ophævet med ophørstavle, eller andet er angivet med undertavle. 
 
§ 19. Påbudstavler opsættes umiddelbart ved det sted, hvor eller hvorfra påbuddet gælder. 
 
§ 22. Oplysningstavler opsættes i nærheden af det sted eller ved begyndelsen af den 
vejstrækning, som tavlens indhold vedrører. Tavler, der opsættes i nogen afstand, kan 
forsynes med afstandsangivelse forneden på tavlen eller på undertavle. 
 
Områdetavler opsættes umiddelbart ved det sted området begynder på samme måde som 
de ovennævnte. 
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§ 51. Knallert må ikke føres ved siden af andet køretøj.  

Stk. 2. § 49, stk. 2 og 3, om placering på vej og kørsel i vejkryds gælder også for lille 

knallert.  

Stk. 3. Tohjulet knallert skal trækkes over fortov eller gangsti. Knallert kan dog køres over 

fortov eller gangsti, når overkørslen sker fra en sidevej.  

Stk. 4. Fører af tohjulet knallert skal under kørslen have begge fødder på pedalerne eller 

fodhvilerne og mindst den ene hånd på styret.  

Stk. 5. Knallertkører må ikke under kørslen holde fast i andet køretøj eller i fører af eller 

passager på andet køretøj.  

Stk. 6. På tohjulet knallert må ikke befordres andre personer end føreren. På trehjulet 

knallert må ikke befordres flere personer, end knallerten er konstrueret til. 

Stk. 7. Passagerer under 5 år må ikke befordres på trehjulet knallert, medmindre 

passagersiddepladsen er forsynet med sikkerhedssele.  

Stk. 8. På knallert må ikke medføres genstande, der er mere end 2 m lange eller 70 cm 

brede. Genstande, der medføres, må ikke hindre knallertkøreren i at have fuldt herredømme over 

knallerten eller i behørig tegngivning. Knallertkørere må heller ikke medføre genstande, der i øvrigt 

er til ulempe for den øvrige færdsel. Transportministeren kan fastsætte bestemmelser om største 

længde, bredde, højde og vægt for genstande, som befordres på knallerter, der er særligt indrettet 

til varetransport eller som invalidekøretøj. 

2- og 3-hjulet køretøj med en slagvolumen ikke over 50 cm3  

 

Konstruktivt bestemt max højst hastighed på 45 km/t  

Stor knallert max 45 km/t 

Lille knallert max 30 km/t 

§21. Cyklist og fører af lille knallert kan overhale køretøjer af andre arter til højre.  

§31. Er køretøjet standset på et sådant sted eller på en sådan måde, at der opstår fare eller 

ulempe for færdslen, skal føreren, såfremt køretøjet ikke straks fjernes, træffe foranstaltninger for 

at advare andre trafikanter. 
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Aspiranten skal ved opslag i Detailforskrifter for køretøjer kunne besvare spørgsmål 

vedrørende nævnte: 

Plane spejle: 
Fordele: det er nemmere at bedømme afstanden til f.eks. en bagvedkørende bil, idet det 
man ser i spejlet er forholdet 1:1 
 
Ulempe: Det er et relativt begrænset udsyn man har, dvs. der er større blinde vinkler 
 
Buede spejle: 
Fordel: Man kan se et større areal og mindsker dermed blinde vinkler 
 
Ulempe: Afstandsbedømmelsen bliver dårligere, da spejlets facon bevirker at det man ser 
formindskes 

 

4 

Ved motivation forstås elevens lyst til at gøre en aktiv indsats for at lære. 
 
Har eleven lyst til at få kørekort sker læringen lettere end hvis eleven er tvunget til at få 
taget kørekortet. 
 
Manglende motivation kan skyldes: 
- Uklare undervisningsmål 
- Undervisningens indhold 
- Lærestoffets præsentation 
- Undervisnings forløb 
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Elevaktiverende undervisning: 
 
Samtale: (induktiv) 
To- eller flervejskommunikation hvor eleverne holdes aktive og engagerede 
 
Arbejdsinstruktion: 
 ”hands on” – prøv det 
 
Gruppearbejde: 
 Velegnet til stof der skal indlæres til et højt præstationsniveau 
 Tidspunkter, hvor eleverne naturligt er trætte 
 Stofområder, der specielt kræver forståelse 
 
Summemøde: 
I stedet for gruppearbejde, 2 af gangen bordvis i f.eks. 5 minutter til at løse en mindre 
opgave 
 
Situationsspil: 
- Stille en stol, give eleven et rat og så lade en anden elev ”standse” eleven og bede 
vedkommen… 
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Kort 12 

Fagmæssigt redegør for: 

199 Bekendtgørelse om politiets tegngivning ved færdselsregulering 

170 Lygteføring 

179 Narkokørsel 

Alment redegøre for: 

78 Forskellige måder at påvirke holdninger og adfærd på via lovgivning, køretøjsteknologi, 

vejtekniske foranstaltninger, kontrol, information og kampagner 

43 ESC-systemets indflydelse på køresikkerheden 
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§ 1 Stk. 1. Når regulering sker ved armbevægelser, er tegnet for »stop« en eller begge arme 

udstrakt på tværs af den færdselsretning, hvis færdsel skal standses. Selvom tegngivningen 

med armen kortvarigt ophører, må de vejfarende ikke køre eller gå frem i den standsede 

færdselsretning, før tegn hertil gives, jfr. stk. 3.  

Stk. 2. » Stop« i een retning betyder »fri« i den tværgående retning.  
Stk. 3. Skifte af den fri færdselsretning tilkendegives ved, at en arm strækkes i vejret, 
medens den anden arm forbliver udstrakt. Dette betyder standsning af den hidtil frie 
færdselsretning og rømning af krydset. Fremkørsel og gående passage over krydset fra den 
hidtil standsede retning må først ske, efter at politimanden i den anførte stilling har drejet 
sig, og stoptegn er givet i den tværgående retning, og det med en vinkende bevægelse med 
hånden er tilkendegivet, at passage kan påbegyndes.  
Stk. 4. Til tydeliggørelse af armbevægelsen kan hvid stav anvendes.  
 

§ 2. Stk. 1. Regulering kan endvidere ske ved stopskilt med drejelige og sammenklappelige vinger 

med påskrift »Stop« i hvid farve på rød bund.  

Stk. 2. Tegnet for »Stop« er vingen drejet således, at påskriften »Stop« vender mod den færdsel, 
der skal standses. Dette betyder tillige »Kør frem« i den tværgående retning, medmindre stoptegn 
gives med hånden.  
Stk. 3. Skifte af den fri færdselsretning til kendegives ved, at en arm strækkes i vejret. Dette 
betyder standsning af den hidtil frie færdselsretning og rømning af krydset. Fremkørsel og gående 
passage over krydset fra den hidtil standsede retning må først ske, efter at stoptegn er givet i den 
tværgående retning. Fremadvinkende bevægelse med hånden efter drejning af skiltet kan 
undlades.  
 

§ 3 For regulering ved lyssignaler gælder forskrifterne i §§ 49-50 og 53-55 i bekendtgørelse nr. 225 

af 1. juli 1955 om vejafmærkning m.v.  
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§ 4 Stk. 1. De vejfarende er uanset foranstående bestemmelser pligtige at efterkomme de 

anvisninger, der gives dem ved ord eller individuelle tegn fra den posterede politimand, og 

regulering fritager dem ikke for at iagttage den særlige forsigtighed, som de altid er pligtige 

at udvise overfor andre vejfarende.  

Stk. 2. Stoptegn, der gives af posteret politi i overensstemmelse med §§ 1 og 2 skal også 
respekteres af fører af udrykningskøretøj, men den posterede politimand skal drage omsorg for, at 
der hurtigst muligt gives udrykningskøretøjet fri passage.  
Stk. 3. Om udrykningskøretøjers adgang til i påtrængende tilfælde at køre frem mod rødt eller gult 
lyssignal gælder reglerne i § 51 i ovennævnte bekendtgørelse af 1. juli 1955.  
 
§ 5 Stk. 1. Ved udførelsen af regulering efter § 1 eller § 2 bør politimanden tilstræbe at få 

færdselen afviklet så hensigtsmæssigt og gnidningsløst som muligt. Han skal herunder drage 

omsorg for, at de kørende ikke i større omfang end nødvendigt tvinges til at foretage bratte 

opbremsninger, og at der gives fodgængere rimelig mulighed for at komme over kørebanen. Det 

påhviler endvidere politimanden gennem sin tegngivning at medvirke til at kørende, som skal 

svinge til venstre, placerer sig ved krydsets midte på en sådan måde, at de ikke kommer til at 

genere de vejfarende, der kører frem i den fri færdselsretning. Når færdselsretning skiftes, skal 

politimanden sørge for, at køretøjer, som opholder sig i krydset, så hurtigt som muligt forlader 

dette, således at det er frit, når der gives tegn til fremkørsel i den anden retning.  

Stk. 2. Hvis trafikstrømmen ikke er så tæt, at uafbrudt regulering skønnes nødvendig, gives tegn til 
hver enkelt vejfarende, der nærmer sig krydset.  
Stk. 3. Hvis den posterede politimand anser det for forsvarligt helt at undlade regulering, skal han 
forlade krydset.  
 
§ 6  

§§ 18-20, 22, 24 og 25 i bekendtgørelse nr. 193 af 30. juni 1932 angående færdselstavler og 

politiets færdselsregulering i gade- og vejkryds, således som affattet ved bekendtgørelse nr. 473 af 

10. september 1940, ophæves.  

Justitsministeriet, den 15. september 1955.  
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Lygtetændingstiden: 
Tiden fra solnedgang til solopgang eller i øvrigt, når anvendelse af køretøjets lygter på grund af 
mørke, tåge, dis, regn eller lignende dårlige sigt- eller lysforhold er påkrævet enten for at 
gøre køretøjet synligt for andre trafikanter eller for at give føreren tilstrækkelig synsvidde. 

Lygteføring 

§ 33. Ved kørsel i lygtetændingstiden skal de påbudte lygter holdes tændt. På flere 
sammenkoblede køretøjer er det kun nødvendigt at holde baglygter tændt bagest på vogntoget og 
nummerpladebelysningen tændt ved vogntogets bageste nummerplade. 
Stk. 2. Fjernlys (langt lys) skal anvendes, når førerens synsvidde under hensyn til køretøjets 
hastighed ellers er utilstrækkelig til sikker kørsel. 
Stk. 3. Fjernlys (langt lys) må ikke anvendes: 
1) på strækning, hvor vejen er tilstrækkeligt oplyst, 
2) ved møde med andet køretøj i sådan afstand fra dette, at føreren kan blændes, 
3) ved møde med tog, som fremføres langs med vejen, hvis der kan opstå risiko for blænding ved 
anvendelse af fjernlys, eller 



 

45 
 

4) ved kørsel bag efter et andet køretøj, såfremt den forankørende kan blændes af fjernlyset og 
anvendelse af nærlys under hensyn til køretøjets hastighed og lysforholdene i øvrigt giver føreren 
tilstrækkelig synsvidde til sikker kørsel. 
Stk. 4. Såfremt fjernlys (langt lys) efter stk. 2 ikke findes påkrævet, kan nærlys (kort lys) 
anvendes. Hvis fjernlys (langt lys) i medfør af stk. 3 ikke må anvendes, skal nærlys (kort lys) 
anvendes. 
Stk. 5. Tågelygter må kun anvendes i tåge og under kraftig nedbør og kan i så fald anvendes i 
stedet for de foreskrevne lygter. Hjælpelygter må ikke anvendes til andet formål end det, hvortil 
lygten er bestemt. 
Stk. 6. Lygter må ikke anvendes således, at andre førere kan blændes. 
Stk. 7. Anvendelse af andre lygter og andre refleksanordninger end påbudt eller tilladt i denne lov 
eller de bestemmelser, der er udfærdiget i medfør af loven, er forbudt. 

§ 33 a. Ved kørsel uden for lygtetændingstiden skal nærlys (kort lys) anvendes på motordrevne 
køretøjer. Ved kørsel med motorredskab gælder dette dog kun, såfremt motorredskabet er forsynet 
med nærlyslygter. I stedet for nærlys kan anvendes tågeforlygter eller særligt kørelys. 
Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte regler om fritagelse for pligten til at anvende nærlys m.v. 
ved lejlighedsvis kørsel med veterankøretøjer og ved kørsel med køretøjer under opbygning eller 
reparation. 
Stk. 3. § 33, stk. 7, gælder også ved kørsel uden for lygtetændingstiden. 

§ 34. Køretøjer, der ikke skal være udstyret med lygter, skal i lygtetændingstiden være afmærket 
efter bestemmelser, der fastsættes af transportministeren. 
Stk. 2. Transportministeren kan fastsætte bestemmelser om afmærkning af ridende. 

§ 35. Er køretøj i lygtetændingstiden standset eller parkeret på vej, skal køretøjets positionslys 
(parkeringslys), baglygter og nummerpladebelysning holdes tændt. Justitsministeren kan efter 
forhandling med transportministeren fastsætte bestemmelser om, at også andre lygter end dem, 
der er nævnt i 1. pkt., skal eller kan holdes tændt. 
Stk. 2. Køretøj, der ikke skal være udstyret med lygter, skal, når det i lygtetændingstiden er 
standset eller parkeret på vej, være afmærket efter bestemmelser, der fastsættes af 
transportministeren. 
Stk. 3. Andre lygter end dem, der er omfattet af stk. 1 og 2, må ikke holdes tændt. 
Stk. 4. Er et motordrevet køretøj, hvis længde og bredde ikke overstiger henholdsvis 6 m og 2 m, 
parkeret langs vejens kant i tættere bebygget område, behøver kun positionslys (parkeringslys) og 
baglygte mod vejens midte at være tændt, medmindre køretøjet er tilkoblet andet køretøj. 
Justitsministeren kan efter forhandling med transportministeren fastsætte bestemmelser om, at der 
i stedet kan anvendes særlig sidelygte. 
Stk. 5. Ved standsning eller parkering af sammenkoblede køretøjer gælder bestemmelsen i § 33, 
stk. 1, 2. pkt. 

§ 36. § 35 gælder ikke, såfremt vejen er så godt oplyst, at køretøjet tydeligt kan iagttages på 
tilstrækkelig afstand, eller såfremt det er standset eller parkeret på parkeringsplads eller andet 
afmærket område for parkering. 
Stk. 2. Belysningen behøver heller ikke at være tændt på tohjulet cykel, tohjulet knallert eller 
tohjulet motorcykel uden sidevogn, såfremt køretøjet henstilles langs vejens yderste kant. 
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§ 54. Et motordrevet køretøj må ikke føres eller forsøges ført af nogen, hvis blod under eller 

efter kørslen indeholder bevidsthedspåvirkende stoffer, som efter regler fastsat af 

justitsministeren er klassificeret som farlige for færdselssikkerheden, og som ikke er indtaget i 

henhold til en lovlig recept. 1. pkt. gælder tilsvarende for stoffer, som den pågældende har indtaget 

i henhold til en lovlig recept, hvis indtagelsen ikke er sket i overensstemmelse med recepten.  
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Dog er der en bagatelgrænse for det aktive stof. THC i Cannabis. (Sæt dig godt ind I 

grænserne I lektion nr. 8) 

Stk. 2. Et motordrevet køretøj må endvidere ikke føres eller forsøges ført af nogen, som på 

grund af sygdom, svækkelse, overanstrengelse, mangel på søvn, påvirkning af 

opstemmende eller bedøvende midler eller af lignende årsager befinder sig i en sådan 

tilstand, at han eller hun er ude af stand til at føre køretøjet på fuldt betryggende måde. 

Stk. 3. Cykel, hestekøretøj eller hest må ikke føres eller forsøges ført af nogen, der af de 

grunde, der er nævnt i stk. 2, eller som følge af påvirkning af spiritus befinder sig i en sådan 

tilstand, at han er ude af stand til at føre køretøjet eller hesten på betryggende måde.  

Stk. 4. Det er forbudt at overlade føringen af et køretøj eller en hest til en person, der af de i 

stk. 2 nævnte grunde eller på grund af påvirkning af spiritus befinder sig i en sådan tilstand, 

at han er ude af stand til at føre køretøjet eller hesten på betryggende måde.  

Stk. 5. Har en person på en restauration eller andet serveringssted, hvortil der er offentlig 

adgang, indtaget spiritus, og værten eller dennes medhjælper ved eller har grund til at 

antage, at den pågældende er fører af køretøj eller hest og på grund af spiritusindtagelse 

ikke er i stand til at føre køretøjet eller hesten på betryggende måde, skal værten eller 

medhjælperen, eventuelt ved tilkaldelse af politiet, søge at hindre den pågældende i at føre 

køretøjet eller hesten. 
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Påvirkning af holdninger og adfærd sker via lovgivning, køretøjs teknologi og vejtekniske 

foranstaltninger. 

Der findes også frivillige ordninger, f.eks. Alkolås hvor bilisten på nærmere fastsatte vilkår 

kan generhverve kørekortet før tid efter frakendelse som følge af spiritus. 

Vejtekniske foranstaltninger, såsom trafiksanerede områder og særlige baner er også 

eksempler på metoder adfærden kan ændres på. 

Politiet og Skat kontrollerer også bilisterne ved f.eks. kontrol af spiritus og køretøjets 

lovlighed.              

Endelig udsendes informationer og kampagner fra både nationalt- og lokalt politi, f.eks. 

brug af seler, hastighed, brug af telefon og kørsel i spiritus- og narkotika påvirket tilstand. 
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ESC er et system, der ved hjælp af bremserne kan holde bilen på den kurs, som føreren 

tilstræber, eller som kan forhindre, at køretøjet vælter. Den første funktion har størst 

betydning i situationer, hvor bilen uden ESC ville komme ”i slinger” på grund af pludselige 

ratbevægelser, f.eks. hvis man er kommet ud i rabatten og hiver bilen op på vejen igen. 

Væltefunktionen har betydning for lastbiler og busser samt for SUV og offroad-biler, der er 

højere end almindelige biler. 

 

Systemet kan forhindre, at bilen kommer i slinger eller vælter, og er derfor 

ulykkesforebyggende, men det kan også være skademinimerende, idet man måske kan 

komme til at køre ind i noget med fronten først i stedet for sidelæns, som er langt farligere. 


