
 

1 
 

Kundskabsspørgsmål (kategori B) 

2015 (gældende) 

 

Del II af IV 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

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 13 

Fagmæssigt redegør for: 

20 Formålet med undervisningen i køretøjers manøvreegenskaber, trafikantadfærd og 

vejforhold samt hovedmålene for undervisningsplanens enkelte afsnit herom 

161 Overhaling 

63 Inddragelse og generhvervelse 

Alment redegøre for: 

40 Centrifugalkraft og dens afhængighed af masse, hastighed og kurveradius 

10 Køreuddannelsens betydning for nedbringelse af antallet af færdselsulykker og deres 

sammenhæng i øvrigt med arbejdet for færdselssikkerheden 

 

20 

Med undervisningsplanen for valgte kategori som hjælpemiddel redegøre fagmæssigt for: 

3. KØRETØJERS MANØVRE-EGENSKABER 

Formålet med undervisningen er at give eleven en sådan viden om de forskellige køretøjers 
manøvre-egenskaber og førernes forskellige orienteringsvilkår, at det hjælper eleven til at 
lære at forudse de vanskeligheder, førerne kan have i bestemte situationer, og dermed 
bedømme den risiko, eleven udsætter sig selv eller andre for ved at komme for tæt på et andet 
køretøj. 

Elevens viden om det teoretiske stof skal udnyttes i praksis, hvor der er lejlighed til det 
under øvelserne i kørsel på vej. 

3.1 Generelt om manøvre-egenskaber 

Hovedmål 

Eleven skal have kendskab til de benyttede betegnelser for køretøjernes manøvre-egenskaber og 
til nogle generelle forhold vedrørende manøvre-egenskaberne og orienteringsvilkårene. 

3.2 Forskellige køretøjers manøvre-egenskaber 

Hovedmål 

Eleven skal have kendskab til de vigtigste manøvre-egenskaber hos person- og varebiler, lastbiler, 
biler med påhængskøretøj, traktorer, motorcykler samt knallerter og cykler. 

Eleven skal endvidere lære at bedømme køretøjernes manøvre-egenskaber i situationer, hvor det 
har betydning for færdselssikkerheden eller for en uhindret afvikling af færdslen. 

 

4. TRAFIKADFÆRD 

Formålet med undervisningen er at give eleven en sådan viden om nogle grundlæggende 
psykologiske forhold vedrørende bilkørsel, således at det hjælper eleven til at blive fortrolig 
med sin egen opfattelses- og reaktionsevne og til at udvikle en færdselssikker holdning og 
adfærd. 
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Undervisningen har endvidere til formål at give eleven en sådan forståelse af andre trafikanters 
adfærd, at det hjælper eleven til at lære at forudse deres mulige fejl eller tankeløsheder i 
færdslen og i tide at reagere hensigtsmæssigt over for dem. 

I øvrigt skal undervisningen gøre eleven bekendt med de gældende lovbestemmelser om 
bilisters køreevne og helbredsforhold og om pligten til at vise særligt hensyn over for 
bestemte trafikanter. 

Elevens viden om det teoretiske stof skal udnyttes i praksis, hvor der er lejlighed til det 
under øvelserne i kørsel på vej. 

4.1 Opfattelse og reaktion 

Hovedmål 

Eleven skal lære, at det er bilistens vigtigste opgave at være opmærksom på, opfatte, 
bedømme og reagere på de faretegn og signaler fra vejen, færdslen og ens eget køretøj, der 
har betydning for kørslen. 

Eleven skal endvidere have viden om reaktionstiden og dens betydning under bilkørsel, og at 
opfattelses- og reaktionsevnen er begrænset, men i øvrigt er afhængig af bilistens viden om 
færdsel, erfaring og holdning til færdslen og således kan forbedres ved bilistens egen indsats. 

4.2 Syn og bevægelse 

Hovedmål 

Eleven skal lære, at synet ikke alene tjener til orientering om vej- og færdselsforholdene, 
men i et vist omfang også har indflydelse på styringen, og at den rette brug af øjnene 
hjælper til at stabilisere kursen og til at udføre manøvrerne sikkert og præcist. 

4.3 Bedømmelse af hastighed og afstand 

Hovedmål 

Eleven skal lære, at den umiddelbare opfattelse af afstande og af ens egen og andres 
hastighed er temmelig unøjagtig, men kan forbedres, når man kender de vigtigste 
omstændigheder ved fejlbedømmelsen og tager hensyn til dette ved de forskellige manøvrer. 

4.4 Lovbestemmelser om køreevne og helbred 

Hovedmål 

Eleven skal lære de vigtigste lovbestemmelser om bilkørsel og indtagelse af alkohol, 
medicin, opstemmende eller bedøvende midler, narkotiske stoffer samt om træthed, 
sygdom og lignende. 

4.5 Andre trafikanters adfærd 

Hovedmål 

Eleven skal lære, at forholdene om reaktionstiden og om opfattelses- og reaktionsevnens 
begrænsning principielt gælder alle trafikanter, både kørende og gående. Antallet af ulykker 
er imidlertid særligt stort blandt trafikanter i bestemte aldre. Denne ophobning af ulykker er bl.a. 
tegn på, at de pågældende trafikanter har særlige vanskeligheder, som man må tage hensyn til. 

4.6 Bedømmelse af andre trafikanter 

Hovedmål 

Eleven skal lære at bedømme andre trafikanter ved at se efter kendetegn på deres alder, 
opmærksomhed og hensigt i færdselssituationer, der ofte fører til ulykker, og således 
forudse andre trafikanters mulige fejl og reagere hensigtsmæssigt over for dem. 
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4.7 Egne holdninger og egen adfærd 

Hovedmål 

Eleven skal kende betydningen af egne holdninger og egen adfærd. Eleven skal lære at 
udvise hensynsfuld adfærd over for andre trafikanter for derigennem at medvirke til en 
hensigtsmæssig og sikkerhedsmæssig forsvarlig afvikling af trafikken. 

Eleven skal endvidere lære at udvise en defensiv færdselsadfærd for derved at minimere 
risikoen for ulykker. 

Eleven skal have viden om, at der i visse færdselssituationer kan forekomme risikoblindhed. 

 

5. VEJFORHOLD 

Formålet med undervisningen er at give eleven en sådan viden om risikoforhold ved vejen, 
afhængigt af bl.a. vejr og føre mv. eller andre trafikanters måde at færdes på, at det hjælper 
eleven til at lære at forudse faresituationer, der ofte kan opstå bestemte steder på en vej 
eller på bestemte vejstrækninger, og i tide reagere hensigtsmæssigt over for dem. 

Elevens viden om det teoretiske stof skal udnyttes i praksis, hvor der er lejlighed til det under 
øvelserne i kørsel på vej. 

5.1 Vejenes sikkerhedsmæssige udformning 

Hovedmål 

Eleven skal lære, at der næsten altid er økonomiske og tekniske grænser for, hvor sikkert en 
vej kan bygges, men at en vejs sikkerhed under alle omstændigheder afhænger af, hvordan 
trafikanterne benytter den. 

5.2 Risikoforhold ved vejene 

Hovedmål 

Eleven skal lære, at risikoforholdene ved vejene har sammenhæng med vejenes omgivelser, 
udstyr, forløb, brug og særlige type. Eleven skal endvidere lære at bedømme vejforholdene 
efter de nævnte kendetegn og reagere hensigtsmæssigt over for dem i færdselssituationer, der 
ofte fører til ulykker. 

Eleven skal endvidere lære om vejgrebets betydning for køretøjers manøvreevne. 

 

161 

§ 21. Overhaling skal ske til venstre. Dog skal overhaling ske højre om et køretøj, hvis fører 

svinger til venstre eller tydeligt forbereder et sådant sving. Cyklist og fører af lille knallert 

kan overhale køretøjer af andre arter til højre.  

Stk. 2. Kørende, der vil overhale, skal sikre sig, at dette kan ske uden fare, herunder særligt:  

1) at den vognbane, hvor overhalingen skal foregå, på en tilstrækkeligt lang strækning er fri 

for modkørende færdsel, og at der ikke er anden hindring for overhalingen,  

2) at den foran kørende ikke giver tegn til overhaling af et andet køretøj,  

3) at bagfra kommende køretøjer ikke har påbegyndt overhaling, og  

4) at det, bortset fra tilfælde, hvor overhaling sker i en vognbane, hvor modkørende færdsel 

ikke må forekomme, efter overhalingen utvivlsomt er muligt atter at føre køretøjet ind i 

trafikstrømmen uden at være til ulempe for denne.  

Stk. 3. Den overhalende skal holde tilstrækkelig afstand til siden mellem sit køretøj og det 

køretøj, der overhales. Sker overhaling til venstre, skal den overhalende holde til højre, så 

snart dette kan ske uden fare eller ulempe. Køretøjet behøver dog ikke at blive ført tilbage i 
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vognbanen til højre, hvis den overhalende efter overhalingen har til hensigt straks at 

overhale endnu et køretøj, og betingelserne for at foretage overhaling i øvrigt er opfyldt. 

Stk. 4. Køretøj, som anvendes ved vejarbejde, kan med fornøden forsigtighed overhales på 

den måde, der er mest hensigtsmæssig.  

§ 22. Når en foran kørende bliver opmærksom på, at en bagfra kommende vil overhale til 

venstre, skal den pågældende holde så langt til højre som muligt og må ikke øge 

hastigheden.  

Stk. 2. Hvis et køretøj føres med lav hastighed eller optager megen plads, og kørebanen er 

smal eller bugtet, eller der er modkørende færdsel, skal føreren være særlig opmærksom på 

bagfra kommende færdsel. Såfremt det kan gøre overhalingen lettere, skal føreren nedsætte 

hastigheden og om nødvendigt føre køretøjet ud til siden, så snart dette er muligt, og 

eventuelt helt standse.  

63 

»§ 60. Politiet kan inddrage førerretten, hvis den pågældende ikke længere opfylder 

betingelserne for at få kørekort. Hvis en person nægter at medvirke til de undersøgelser eller 

prøver, der er nødvendige til en afgørelse heraf, kan politiet straks inddrage førerretten. 

Spørgsmålet om, hvorvidt den pågældende er afhængig af brug af euforiserende stoffer eller andre 

bevidsthedspåvirkende stoffer eller ikke er ædruelig, kan forlanges indbragt for domstolene. 

Indbringelsen sker efter reglerne i straffelovens § 78, stk. 3.  

§ 60 a. Har førerretten været frakendt ubetinget, kan retten efter frakendelsestidens udløb 

kun generhverves, hvis en kontrollerende køreprøve bestås.  

Stk. 2. Har førerretten været frakendt ubetinget som følge af spirituskørsel eller 

overtrædelse af § 54, stk. 1 eller 2, kan retten kun generhverves, hvis domfældte har 

gennemført et kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus) og har bestået en 

kontrollerende køreprøve. Ved ubetinget frakendelse af førerretten som følge af 

spirituskørsel omfattes ansøgeren endvidere af reglerne om alkolåse, jf. stk. 3 og § 132 a, 

stk. 1.  

Stk. 3. Generhvervelse i de første 2 år efter frakendelsestidens udløb er endvidere betinget 

af, at ansøgeren indtil udløbet af de 2 år deltager i en alkolåsordning, hvis førerretten har 

været frakendt ubetinget som følge af 

1) spirituskørsel med en promille på over 2,00 eller en alkoholkoncentration i udåndingsluften på 

over 1,00 mg pr. liter luft eller  

2) gentagelsestilfælde af spirituskørsel bortset fra andengangstilfælde med en promille på højst 

1,20 eller en alkoholkoncentration i udåndingsluften på højst 0,60 mg pr. liter luft efter et 

førstegangstilfælde med en promille på højst 2,00 eller en alkoholkoncentration i udåndingsluften 

på højst 1,00 mg pr. liter luft.  

Stk. 4. Generhvervelse af førerretten i den i stk. 3 nævnte periode (alkolåsperioden) giver alene ret 

til at føre et eller flere køretøjer, hvori der er installeret en alkolås, og som er omfattet af 

alkolåsordningen. Den frivillige ordning omfatter frakendelse ved en promille mellem 1,21 og 2.0 

hvor der kan søges om generhvervelse inden frakendelsesperiodens udløb og den tvungne 

ordning ved en promille over 2.0. 
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Stk. 5. Frakendes førerretten ubetinget i alkolåsperioden for forhold, der ikke omfatter 

spirituskørsel, suspenderes alkolåsperioden. Efter frakendelsestidens udløb er generhvervelse i en 

periode svarende til den del af alkolåsperioden, der resterede på tidspunktet for frakendelsen, 

betinget af, at ansøgeren i den nævnte periode deltager i en alkolåsordning efter stk. 3. Har 

førerretten været inddraget i medfør af § 130, stk. 1, udgør den i 2. pkt. nævnte periode den del af 

alkolåsperioden, der resterede på tidspunktet for inddragelsen.  

Stk. 6. Ved overtrædelse af de vilkår for alkolåsordningen, som fastsættes i medfør af § 60 e, stk. 

2, kan politiet inddrage førerretten med virkning for resten af alkolåsperioden. Spørgsmålet om 

inddragelse af førerretten efter 1. pkt. kan forlanges indbragt for domstolene efter reglerne i 

straffelovens § 78, stk. 3.  

Stk. 7. Kørsel i alkolåsperioden i et motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, og som ikke 

er omfattet af stk. 4, straffes efter § 117 d, stk. 2, jf. § 56, stk. 1.  

Stk. 8. Kontrollerende køreprøve kan aflægges før frakendelsestidens udløb. Den praktiske prøve 

kan dog tidligst aflægges 1 måned før frakendelsestidens udløb. I sager omfattet af stk. 3, hvor 

ansøgeren ikke deltager i en alkolåsordning, kan den praktiske prøve tidligst aflægges 1 måned før 

alkolåsperiodens udløb.  

Stk. 9. Har domfældte bestået en køreprøve efter det forhold, der gav anledning til tiltalen, skal 

kontrollerende prøve ikke aflægges, hvis prøven er bestået inden for det sidste år før 

frakendelsestidens udløb og inden for det sidste år før ansøgningen om generhvervelse af 

førerretten. Beståelse af køreprøve fritager ikke for gennemførelse af ANT-kursus.  

Stk. 10. Politiet kan i særlige tilfælde beslutte, at erhvervelse af kørekort efter § 56 kan træde i 

stedet for aflæggelse af en kontrollerende køreprøve.  

40 

Centrifugalkraften er den kraft køretøjet påvirkes med ved kørsel i kurve og virker vinkelret 
på kørselsretningen. Så længe friktionen mellem vejbane og køretøjets dæk er tilstrækkelig 
stor følges den ønskede bane. Hvis friktionen bliver for lille, sker der udskridning. 
 
Centrifugalkraften Fc, ændres med vognens hastighed v, og kurvens krumning R (radius). 
Når hastigheden fordobles, 4-dobles centrifugalkraften. Halveres radius, fordobles 
centrifugalkraften. 
 
 

 

 Fc= Centrifugalkraften i N (Newton) – 10 N = 1 kp (kilopond) 
 m =  Massen i kg 
 v  =  Hastighed i meter per sekund 
 R =  Radius dvs. afstand i meter fra drejningscentrum  

        til tyngdepunkt i bil 
 
 

     Fc er proportional med kvadratet på hastigheden 

     Fc er omvendt proportional med radius 

     Fc er ligefrem proportional med massen 

R

vxm
Fc

2

=
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10 

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. 
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Kort 14 

Fagmæssigt redegør for: 

107 Manuel og automatisk lygteindstilling 

145 De almindeligste former for unormalt dækslid i øvrigt og årsagerne hertil, for højt eller for lavt 

dæktryk, fejl i hjulindstilling eller fejl ved bremser eller støddæmpere 

146 Generelle bestemmelser om sikkerhedsseler i detailforskrifter for køretøjer 

Alment redegøre for: 

44 Vindtryk og vindtrykcenter på et køretøj 

201 Bestemmelser om straf, herunder betinget objektivt ansvar for ejer/bruger for visse 

hastighedsovertrædelser 

 

107 

Lygteindstilling har betydning ved belæsning af bilen, hvorved lysgrænsen kan ændres. 

Ved tung belæsning bag i bilen vil lysternes lysgrænse blive højere, hvorved modkørende 

kan blive blændet. 

Hvis det er tilfældet skal lygterne indstilles, hvilket kan ske manuelt eller automatisk hvis 

bilen har denne funktion. Den automatiske indstilling vil være at foretrække, idet den 

automatisk indstiller lysgrænsen til det ”rigtige”, hvor den manuelle ikke vil være optimal 

da lygteindstillingen ofte helt undlades eller lygterne stilles for højt eller lavt. 

På nogen lygtetyper, f.eks. xenon lygter skal lygteindstillingen være automatisk. 

 

145 

Kørsel med mindre lufttryk i dækkene end foreskrevet medfører hurtigere slid på dækkets  
skulderpartier (yderkanter) hvorimod for højt lufttryk medfører hurtigere slid på slidbanens 
midte. 
 
Forkert indstilling af styretøjsmålene kan give forøget dækslid. Ukorrekt styrtvinkel giver 
f.eks. kraftig slitage i den ene side af dækket.  
 
Ubalance i hjulene, defekte støddæmpere og defekte bremsere giver sig udtryk i pletvis 
dækslid. 
 
Slør i forhjulslejer og i de forskellige forbindelsesled i styremekanismen vil bevirke en 
ustabil føring af forhjulene mod vejbanen og dermed forøget dækslid. 
 

 

 



 

10 
 

146 

Aspiranten skal med Detailforskrifter for køretøjer som hjælpemiddel kunne redegøre 

fagmæssigt for: 

10.02.001  

Generelle bestemmelser  

(1) Sikkerhedssele skal være godkendt og mærket i henhold til a) ECE-regulativ 16-04, b) 

direktiv 77/541/EØF, som ændret ved 96/36/EØF, eller c) direktiv 97/24/EF. Originalmonteret 

sikkerhedssele kan dog være udført i overensstemmelse med amerikansk standard FMVSS 209.  

(2) Sikkerhedssele på forsæder skal være trepunktssele. Hvor en sådan sele ikke eller kun 

vanskeligt kan anbringes, kan hoftesele dog anvendes. Sikkerhedssele på bagsæder kan være 

hoftesele eller trepunktssele. De for den enkelte køretøjsart krævede seletyper er nærmere angivet 

i det følgende.  

(3) På førerpladsen skal sikkerhedssele være  

a) fast sele,  

b) sele med inertiretractor, eller  

c) sele med dobbeltvirkende inertiretractor.  

De for den enkelte køretøjsart krævede seletyper er nærmere angivet i det følgende.  

(4) På passagerpladser skal sikkerhedssele være  

a) fast sele,  

b) sele med inertiretractor,  

c) sele med dobbeltvirkende inertiretractor, eller  

d) sele med automatisk retractor.  

De for den enkelte køretøjsart krævede seletyper er nærmere angivet i det følgende.  

(5) Korrekt anvendt sikkerhedssele skal tillade, at føreren kan betjene køretøjets almindelige 

betjeningsorganer (gearskifte, bremser, pedaler og kontakter for lys m.v.).  

(6) Sikkerhedssele skal være solidt fastgjort til køretøjets faste dele. På køretøj, som fra fabrikken 

er udstyret med selefastgørelsespunkter, skal disse anvendes til fastgørelse af sikkerhedsselen.  

(7) En sikkerhedsseles forløb kan ændres ved anvendelse af ekstra beslag, såfremt der ikke 

herved foretages indgreb i den godkendte seles gjord eller beslag. For ekstra beslag, der er 

kraftoverførende, gælder, at såvel beslagene som deres fastgørelse til køretøjet i styrkemæssig 

henseende skal svare til sikkerhedsselens oprindelige forankringspunkter.  

(8) Sikkerhedssele kan være forsynet med særlig energiabsorberende anordning, 

selestrammer, selelås eller tilsvarende. 
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44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ved kørsel i sidevind påvirkes køretøjet dels af en vindkraft på siden af køretøjet, dels sug 
på læsiden af køretøjet. Disse kræfter kan sammensættes til én kraft der virker i 
vindcenteret.  
 
Sidevindsfølsomheden afhænger af placeringen af vindcentret og ”den neutrale styrelinje”. 
Den neutrale styrelinje er den lodrette linje, hvor man kan påvirke den rullende vogn med 
sidekræfter uden at vognen dermed får en vinkeldrejning. Jo længere vindcentret er fra den 
neutrale styrelinje jo mere sidevindsfølsom er bilen (vejrhane-effekten) 
 
 
Beliggenheden af den neutrale styrelinje er bl.a. afhængig af vognens tyngdepunkt.  

 
Tyngdepunktets placering er igen afhængig af vognens vægtfordeling. 

 
Normalt vil biler med forholdsvis stor vægt foran være mindre sidevindsfølsomme, 
hvorimod biler med forholdsvis stor vægt bagpå vil være mere sidevindsfølsomme. 
 
Så længe der er tilstrækkelig friktionskraft mellem dæk og vej til at ”modstå” 
sidevindspåvirkningen, vil der dog ikke ske nogen egentlig udskridning.  
 
Ad. 1.: Hvis vindcenteret ligger bag tyngdepunktet giver det en usikker bagende, der ikke 

mærkes i styretøjet, bilen føles stabil 
 

Ad. 2.: Hvis vindcenteret ligger foran tyngdepunktet giver det en usikker forende, og det 
mærkes i styretøjet, og bilen føles ustabil. 

 
Jo mindre afstanden er mellem tyngdepunktet og vindcenteret, jo mindre sidevindfølsom vil 
køretøjet være. 

 

 

 

 

T 

1 2 

V 
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201 

»§ 118 c. For overtrædelser af §§ 42 og 43 eller anden hastighedsgrænse fastsat ved 
færdselstavler eller anden afmærkning konstateret ved hastighedskontrol, hvor køretøjet 
ikke bringes til standsning (automatisk trafikkontrol), som ikke kan medføre frakendelse af 
førerretten eller kørselsforbud efter kapitel 18, og som ikke er omfattet af § 125, stk. 2, nr. 5, 
pålægges ejeren (brugeren) af køretøjet bødeansvar efter § 118, stk. 1-3, selv om den 
pågældende ikke var fører, og selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes den pågældende som 
forsætlig eller uagtsom. 
 
Stk. 2. Har en anden end ejeren (brugeren) af køretøjet, inden for 30 dage fra at ejeren 
(brugeren) har modtaget et bødeforelæg vedrørende forseelsen, over for politiet erkendt at 
have ført køretøjet på gerningstidspunktet, pålægges ejeren (brugeren) ikke ansvar efter 
stk. 1. 
 
Stk. 3. Trækkes erkendelsen efter stk. 2 tilbage, inden påtale er opgivet efter stk. 4, kan 
ejeren (brugeren) fortsat pålægges ansvar efter stk. 1. 
 
Stk. 4. Hvis der ikke inden for 3 måneder fra politiets modtagelse af en førers erkendelse efter stk. 
2 er tilkendegivet andet over for ejeren (brugeren), er påtalen efter stk. 1 mod denne opgivet. 
 
Stk. 5. Ejeren (brugeren) af køretøjet pålægges ikke ansvar efter stk. 1, hvis en anden 
person ved brugstyveri, berigelseskriminalitet eller på tilsvarende vis uberettiget var i 
besiddelse af køretøjet på gerningstidspunktet. 
 
Stk. 6. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i 
straffelovens kapitel 5. 
 
Stk. 7. Der fastsættes ingen forvandlingsstraf for bødeansvaret efter stk. 1. 
 
Stk. 8. Straffelovens § 50, stk. 3, finder ikke anvendelse for bøder pålagt efter stk. 1. 
 
Stk. 9. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om behandlingen af sager omfattet af stk. 
1, herunder om brug af digitale kommunikationsmidler.« 

Samme gælder i forbindelse forsikringsansvar i forbindelse med skader, hvor ejeren er 
bilen kan pålægges erstatningsansvar uden skyld. (Objektivt ansvar) 
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Kort 15 

Fagmæssigt redegør for: 

192 Synsbekendtgørelsens bestemmelser om periodisk syn 

157 Svingning mv. 

144 Tegn på fejl i hjulbalancen (statisk eller dynamisk ubalance), bedømt ved vibrationer og 

unormalt dækslid 

Alment redegøre for: 

80 Straf og sanktioner som metoder, der kan være med til at regulere trafikanternes adfærd i 

ønskelig retning 

69 Opmærksomhed, opfattelses- og reaktionsevnens betydning for trafikantens adfærd og 

risikoopfattelse 

 

192 

§ 56. Følgende køretøjer er underkastet periodisk syn, første gang 1 år efter første 
registrering og derefter med 1 års mellemrum: 

1) Lastbiler (tilladt totalvægt på mere end 3.500 kg). 
2) Påhængs- og sættevogn til bil med en tilladt totalvægt på mere end 3.500 kg. 
3) Køretøjer godkendt til transport af farligt gods. 
4) Udrykningskøretøjer, jf. dog § 22, stk. 3. 
5) Motorkøretøjer, der anvendes til erhvervsmæssig persontransport i henhold til 
tilladelse efter taxiloven til 

a) taxikørsel, 
b) limousinekørsel, eller 
c) kørsel for en offentlig myndighed, som myndigheden udfører med hjemmel i lov. 

6) Motorkøretøjer, der anvendes til 
a) ambulancekørsel eller 
b) buskørsel, herunder rutekørsel. 

7) Personbiler til flere end 9 personer, føreren medregnet. 
Stk. 2. Følgende køretøjer er underkastet periodisk syn første gang 2 år efter første 

registrering, dog for registreringspligtige påhængskøretøjer til bil, der er godkendt til 
Tempo 100, 2 år efter første registrering til Tempo 100, og derefter med 2 års mellemrum: 

1) Varebiler (tilladt totalvægt på højst 3.500 kg) og motorcykler, der benyttes til udlejning 
uden fører eller til øvelseskørsel. 
2) Registreringspligtige påhængskøretøjer til bil med et samlet tilladt akseltryk på over 
750 kg og højst 3.500 kg, som er godkendt til Tempo 100, jf. bekendtgørelse om 
betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt 
påhængskøretøj til bil, dog undtaget påhængskøretøjer til bil opbygget på sættevognschassis. 
Stk. 3. Følgende køretøjer er underkastet periodisk syn første gang 4 år efter første 

registrering og derefter med 2 års mellemrum: 
1) Personbiler til højst 9 personer, føreren medregnet. 
2) Varebiler (tilladt totalvægt på højst 3.500 kg). Varebiler, der er registreret første gang før 
den 1. januar 1989, skal dog synes periodisk første gang 5 år efter første registrering. 
Stk. 4. Køretøjer registreret til veterankørsel er underkastet periodisk syn første gang 35 

år efter første registrering og derefter med 8 års mellemrum. 
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157 

§ 16. I god tid før vejkryds skal kørende i de tilfælde, hvor kørebanen har to eller flere 

vognbaner, der er forbeholdt færdslen i samme retning, anbringe sig i vognbanen længst til 

højre, hvis der skal svinges til højre, og i vognbanen længst til venstre, hvis der skal 

svinges til venstre. Den, der skal lige ud, kan anbringe sig i den vognbane, som under 

hensyn til den øvrige færdsel og den fortsatte kørsel er den mest hensigtsmæssige.  

Stk. 2. Kørende, som i vejkryds ønsker at ændre færdselsretning, skal før forberedelsen og 

udførelsen af manøvren sikre sig, at denne kan foretages uden fare eller unødig ulempe for 

andre, som færdes i samme retning.  

Stk. 3. Ved svingning til højre skal køretøjet føres så langt ud mod kørebanens højre kant 

som muligt. Svinget skal gøres så lille som muligt. Ved svingning til venstre skal køretøjet 

føres så langt som muligt ind mod kørebanens midte eller, hvis kørebanen har ensrettet 

færdsel, mod kørebanens venstre kant. Svingningen skal foretages på en sådan måde, at 

køretøjet, når det forlader krydset, befinder sig til højre på den kørebane, det svinger ind på.  

Stk. 4. Har den kørebane, som køretøjet efter svingningen føres ind på, to eller flere vognbaner, 

der er forbeholdt færdslen i samme retning, skal svingningen uanset bestemmelserne i stk. 3 

udføres på den måde, der under hensyn til den øvrige færdsel og den fortsatte kørsel er mest 

hensigtsmæssig.  

Stk. 5. Modkørende køretøjer, der fra hver sin side føres ind i et vejkryds, hvor de begge skal 

svinge til venstre, kan køre forbi hinanden til venstre, hvis dette kan ske uden fare eller ulempe.  

§ 17. § 16, stk. 1-3, gælder også ved kørsel over eller bort fra kørebanen uden for vejkryds.  

Stk. 2. Køretøj, der anvendes ved vejarbejde, kan med fornøden forsigtighed føres således, som 

det er nødvendigt af hensyn til arbejdet. 

 

144 

Ubalance i et hjul kan forårsage: 
- Dårligt vejgreb 
- Dækslitage 
- Slitage på hjulophæng, styretøjets dele og støddæmpere 
- Uro i rattet med ukomfortabel og usikker kørsel 
 

Kan opstå på alle hjul, men mærkes tydeligst på forhjul. 
 

Der skelnes mellem statisk og dynamisk ubalance: 
 

Statisk ubalance opstår når tyngdepunktet ikke er placeret i akslens centrum og dermed får 

hjulet til at hoppe, kaldes også hjultramp. 

 

Dynamisk ubalance opstår på et hjul der er i statisk balance, men vægtfordelingen (dækkets 

masse) ikke er fordelt jævnt. Dermed begynder hjulet under rotation at ”ryste”. 
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80 

Gennem køreuddannelsen, kampagner og kontrol søger myndighederne at regulere 

trafikanternes adfærd i en positiv retning, men når det ikke virker anvender myndighederne 

metoder som bøder, frakendelse af kørekort, kørselsforbud, fængsel og konfiskation til at 

regulere trafikanterne adfærd i ønskelig retning. Myndighederne vurderer løbende disse 

sanktioner for at sikre at vi alle kan færdes sikkert i trafikken, herunder f.eks. vejarbejdere 

og andre der bor og arbejder ved vejene. 

 

69 

Uopmærksomhed er en medvirkende årsag i ca. en tredjedel af ulykkerne og den 
manglende opmærksomhed har betydning for bilistens opfattelses- og reaktionsevne,  
hvormed risikoen for en ulykke stiger i takt med bilistens uopmærksomhed. 
Adfærd som f.eks. betjening af mobiltelefon og GPS-udstyr øger risikoen for uheld, men 
grundet bilisternes risikoopfattelse undlader mange ikke at betjene disse under kørsel, idet 
ikke opfatter det specielt risikobetonet. 
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Kort 16 

Fagmæssigt redegør for: 

198 Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærknings bestemmelser om variable tavler, 

herunder lysende tavler 

141 Betydningen af korrekt dæktryk 

52 Færdselslovens bestemmelser om at blive frakendt kørelærergodkendelsen og 

generhvervelse af godkendelsen 

Alment redegøre for: 

71 Uligevægtig sindstilstand, herunder sygdom, stress, træthed og opstemthed og betydningen 

for trafiksikkerheden 

45 Kørsel med uhensigtsmæssig belæsning 

 

198 

§ 9. Variable tavler må kun anvendes, hvis den aktuelle information ikke kan formidles ved 
anvendelse af faste tavler. 
 
Stk. 2. Informationerne på variable tavler må ikke være i modstrid med informationerne på 
faste tavler. 
 
Stk. 3. Hvis en variabel, lysende tavle er i hvilestilling, skal tavlens visning være sort. 
 
Stk. 4. Brug af andre hovedtavler som variable færdselstavler end dem, der er tilladt, jf. 
bekendtgørelse om vejafmærkning § 5, stk. 2, skal godkendes af Vejdirektoratet, jf. dog stk. 5. 
 

Stk. 5. Transportministeren kan godkende, at Vejdirektoratet bruger andre hovedtavler end dem, 
der er tilladt efter bekendtgørelse om vejafmærkning. 

 

141 

Dæk skal være pumpet op til fabrikantens forskrifter. 

 

Lavt dæktryk giver større slipvinkler, forøget slid på dækkene, tung og usikker styring, 

nedsat retningsstabilitet samt risiko for at slidbanen river sig løs eller dækket eksploderer 

ved længere tids hurtig kørsel. 

 

Højt dæktryk giver mindre slipvinkler, dårligere vejgreb og hjulene får tendens til at hoppe 

over ujævnheder. 
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52 

§ 66 a. Den, der ved dom findes skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af regler om 
udøvelse af virksomhed som kørelærer, kan ved dommen frakendes retten til at udøve 
virksomhed som kørelærer for et nærmere fastsat tidsrum af mindst 1 år eller for bestandig. 
 
Stk. 2. Er retten til at udøve virksomhed som kørelærer frakendt for længere tid end 2 år 
efter stk. 1, kan spørgsmålet om generhvervelse af retten inden frakendelsestidens udløb 
indbringes for domstolene. Indbringelse sker efter reglerne i straffelovens § 78, stk. 3, og 
kan tidligst finde sted, når der er forløbet 2 år af frakendelsestiden. Retten kan kun 
gengives, når ganske særlige omstændigheder foreligger. Har vedkommende tidligere 
været frakendt retten til at udøve virksomhed som kørelærer, kan gengivelse af retten inden 
frakendelsestidens udløb kun ske rent undtagelsesvis og tidligst, når der er forløbet 5 år. 
 
Stk. 3. I sager som nævnt i stk. 1 kan retten ved kendelse bestemme, at den pågældende under 
sagens behandling ikke må udøve virksomhed som kørelærer. Det kan i kendelsen bestemmes, at 
kære ikke har opsættende virkning. Afsiges der med hensyn til rettighedsfrakendelse frifindende 
dom i sagen, bortfalder forbuddet, selv om dommen ankes. 
 
Stk. 4. Den, der har fået frakendt retten til at udøve virksomhed som kørelærer, skal aflevere 
sit kørekort til politiet. Den, der under en sags behandling ikke må udøve virksomhed som 
kørelærer, jf. stk. 3, skal aflevere sit kørekort til politiet mod udstedelse af midlertidigt 
kørekort uden kørelærergodkendelse. 
 
Stk. 5. Har retten til at udøve virksomhed som kørelærer været frakendt efter stk. 1, er 
opnåelse af kørelærergodkendelse efter frakendelsestidens udløb betinget af, at 
vedkommende består en ny kørelærerprøve, opfylder betingelserne i § 66, stk. 1, nr. 2, og 
ikke efter frakendelsen er dømt for et forhold, der omfattes af straffelovens § 78, stk. 2. 

 

71 

Man må ikke køre bil eller forsøge på det, hvis man ikke kan gøre det på fuldt betryggende 
måde, fordi man er syg, træt, har stress eller har fået medicin eller er påvirket af 
opstemmende eller bedøvende midler.  
Det skyldes at bilisten har forøget opfattelses- og reaktionstid når du er syg, træt, stresset 

eller har fået medicin der virker sløvende, omvendt vil bilisten ved indtagelse af 

opstemmende medicin eller stoffer køre mere risikobetonet og tage unødvendige chancer. 

 

45 

En bils køreegenskaber kan ændres væsentligt med belastningen. Hvis bilen har tungt læs 
bagi, falder trykket på forakslen betydeligt og styreevnen falder dermed pga. faldende 
friktion. Selv svag opbremsning vil kunne medføre forhjulsblokade og dermed umuliggøre 
styring.  
  

Ved kørsel med tung bagage på tagbagagebærer, flyttes tyngdepunktet opad. Ved 

opbremsning vil dette give ekstra stort dynamisk akseltryk på forhjulene og mindre 

akseltryk på baghjulene med risiko for baghjulsblokade og udskridning. Højt tyngdepunkt 

giver også anledning til kraftige tværsvingninger ved hurtige styringsbevægelser, hvilket 

kan medføre at man helt mister herredømmet over bilen 
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Kort 17 

Fagmæssigt redegør for: 

90 Pedalvandring, frigang, bremsepunkt og fuld bremsevirkning 

181 Overladelse af køretøj til personer, som er omfattet af ovenstående bestemmelser, og som 

er ude af stand til at føre køretøjet på betryggende måde 

16 Sammenhængen mellem indøvelse af orienteringsfærdighed i teorilokale og under kørsel på 

vej 

Alment redegøre for: 

47 Udregne den nødvendige frie vejstrækning for en overhaling 

126 Betydningen af korrekt køremåde af hensyn til brændstofforbruget 

 

90 

Pedalvandring 

Bremsepedalen må ikke kunne trædes i bund når der trædes hårdt på pedalen. 

Pedalvandringen er i øvrigt afhængig af bilfabrikatet. 

Frigang 

For ikke at der opbygges et kontant tryk i bremsesystemet, skal systemet kunne ånde og 

når bremsen ikke er aktiveret skal bremsevæsken kunne komme retur til væskebeholderen. 

Det sker via udligningshullet i hovedcylinderen, og for at sikre det ikke er spærret skal der 

være en frigang på 1 cm målt på bremsepedalen. 

Bremsepunktet 

Bremsepunktet er det sted bremsen aktiveres og bremsning påbegyndes. 

Fuld bremsevirkning 

Fuld bremsevirkning opstår når ABS systemet bliver aktiveret og dermed sikrer optimalt 

vejgreb til nedbremsningen. 

 

181 

FL § 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. 
 
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 
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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. 

16 

Formålet for kørsel på vej er angivet følgende: 
 
Det er endvidere en betingelse, at undervisning i orienterings-færdigheder for enhver 
manøvre gennemføres i teorilokale forud for og i nær tilknytning til den praktiske øvelse. 
 

47 

Først skal vi vurdere hastigheden, og vi regner med 1-2 sekunder (40 meter) når 

overhalingen påbegyndes. Når vi afslutter overhalingen regner vi med 1 sekund (22 meter) 

 

 

 

 

 

Forskydningslængden er 79 meter (se ovenfor) 

Ved 80 km/t kører vi 22,22 m/s og forskydningshastigheden er 2,78 m/s (forskellen mellem 

22 m/s og 19,44 m/s), altså vil det tage 28 sekunder at komme forbi (79 meter : 2.78 m/s) 

På 28 sekunder kører bilen ved 80 km/t 622 meter (28 sekunder * 22,22 m/s) 

Vi formoder at modkørende kører med samme hastighed, derfor ”dobbelt op” 

 

80 km/t 70 km/t 

5 meter 40 meter 12 meter 22 meter =   79 meter + + + 
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126 

1.2.6 Energi- og miljørigtig kørsel 
 

Eleven skal kunne angive indholdet af følgende forhold: 

1) Motoren bør først startes, umiddelbart før man skal køre. 
2) For at mindske luft- og støjforurening bør man ikke lade motoren gå i tomgang i 

længere tid. 
3) Køremåden har stor betydning for energiforbruget. 
4) Ved energirigtig køreteknik forstås, at man generelt undlader unødvendige og  
    gentagne hastighedsændringer. 
5) Ved hastighedsnedsættelse kan brændstofforbruget reduceres ved at slippe  
    speederen helt frem for at koble ud. 

Eleven skal have kendskab til følgende forhold: 

6) Høje hastigheder og aggressiv kørsel med kraftige accelerationer, fx i forbindelse med  
    overhalinger, medfører øget brændstofforbrug, mens energirigtig køreteknik i  
    almindelighed kan give 5-10% besparelse af brændstof og i mange tilfælde helt op til  
    25% besparelse. 
7) Under fremkørsel mod signalregulerede kryds bør man forudse, om standsning for  
    gult eller rødt bliver nødvendigt, og i givet fald tilpasse hastigheden det sidste stykke  
    frem mod krydset, frem for at fortsætte med høj hastighed og derefter bremse kraftigt  
    til sidst. 
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Kort 18 

Fagmæssigt redegør for: 

53 Bestemmelserne om virket som kørelærer i bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 

139 Fordele og ulemper ved de forskellige dæktyper 

162 Forbud mod overhaling 

Alment redegøre for: 

36 Friktion og friktionskraft, herunder hvilende og glidende friktion, samt betydningen af 

forskellige friktionstal eller -koefficienter 

99 Princip og funktion af bremseassistent 

 

53 

§ 15. Den skriftlige forprøve omfatter besvarelse af spørgsmål om systematikken og 
indholdet i undervisningsplanen for køreuddannelsen til den valgte kategori, jf. § 1. 
Stk. 2. Den ansøger, der 3 gange har tilmeldt sig, men ikke bestået, forprøven, kan ikke 
tilmelde sig på ny uden tilladelse fra vedkommende prøvekommission, jf. dog stk. 3. 
Tilladelse kan kun meddeles under ganske særlige omstændigheder. 
Stk. 3. Ansøgeren kan uden tilladelse fra prøvekommissionen tilmelde sig forprøven 5 år 
efter den senest aflagte prøve. Ansøgeren er i den forbindelse at betragte som en ansøger, der 
ikke tidligere har tilmeldt sig forprøven. 

§ 16. Den afsluttende prøve består af en prøve i kundskaber og af en prøve i undervisning af 
elever i teori. Ved den afsluttende prøve til kategori A og B aflægges der endvidere prøve i 
undervisning af elever i kørsel, ligesom der ved den afsluttende prøve til kategori C, D og E 
aflægges prøve i ansøgerens instruktion i manøvreprøve med vogntog til kørelærerkategori C, D 
og E. 

§ 17. Den afsluttende prøve kan afbrydes, såfremt prøvekommissionen finder, at ansøgeren 
ikke vil kunne bestå prøven. 
 
Stk. 2. Den ansøger, der 3 gange har tilmeldt sig, men ikke bestået, den afsluttende prøve, 
kan ikke tilmelde sig på ny uden tilladelse fra vedkommende prøvekommission, jf. dog stk. 
3. Tilladelse kan kun meddeles under ganske særlige omstændigheder. 
Stk. 3. Ansøgeren kan uden tilladelse fra prøvekommissionen tilmelde sig den afsluttende prøve 5 
år efter den senest aflagte prøve. Ansøgeren er i den forbindelse at betragte som en ansøger, der 
ikke tidligere har tilmeldt sig den afsluttende prøve. 

§ 18. Prøvekommissionen afgør efter et samlet skøn over ansøgerens præstationer, 
hvorvidt prøverne nævnt i §§ 15 og 16 er bestået. 

§ 19. Ansøgeren skal selv stille et køretøj til rådighed ved prøven i undervisning i kørsel. 
Køretøjet skal opfylde de i kørekortbekendtgørelsen fastsatte bestemmelser om køretøjer, der 
anvendes til øvelseskørsel og køreprøve. 
Stk. 2. Ved undervisningsprøven skal ansøgeren selv sørge for tilstedeværelsen af mindst 2 
personer (elever), hvoraf den ene har påbegyndt indøvelse af manøvrer på vej, og den 
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anden er ved at afslutte køreuddannelsen til den valgte kategori. Under prøven stilles det 
ansøgeren som opgave at undervise eleverne ud fra nærmere angivne forudsætninger, der skal 
svare til de pågældendes uddannelsestrin. Prøvekommissionen kan nægte at godkende personer, 
som af ansøgeren stilles som elever. Ansøgeren skal endvidere medbringe det nødvendige 
undervisningsmateriale. 

§ 21. Bestået prøve til kategori A, jf. § 1, stk. 1, nr. 1, giver adgang til at virke som kørelærer til stor 
knallert, lille motorcykel, mellemstor motorcykel, stor motorcykel og motorcykel med sidevogn. 
Stk. 2. Bestået prøve til kategori B, jf. § 1, stk. 1, nr. 2, giver adgang til at virke som 
kørelærer til almindelig bil samt traktor. 
Stk. 3. Bestået prøve til kategori C, D og E, jf. § 1, stk. 1, nr. 3, giver adgang til at virke som 
kørelærer til lille og stor lastbil, lille og stor bus, stort påhængskøretøj samt traktor. 
Stk. 4. Godkendelsen gælder i 5 år, dog kun så længe den pågældende godtgør at have kørekort, 
og fornyes efter ansøgning, såfremt betingelserne i færdselslovens § 66, stk. 3, er opfyldt. 
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Radialdæk: 
Fordel: væsentlig bedre vejkontakt end diagonaldæk pga. bøjelige sider og en stiv slidbane,  
længere levetid, mindre slipvinkler.  

 
Ulemper: Udskridning sker pludseligt og uden varsel. Rattet skal påvirkes kraftigere ved 
manøvre, f.eks. ved parkering (større trædeflade). Den hårde slidbane bevirke endvidere at  
dække er ubehageligt af køre på ved lave hastigheder (slidbanen fjedrer mindre og støjer 
mere). 
 
Diagonaldæk: (Anvendes ikke mere) 
Fordel: er forholdsvis billig og har ved moderate hastigheder og korrekt lufttryk gode  
køreegenskaber.  

 
Ulemper: Dækkets opbygning gør at der opstår friktionsvirkninger som gør dækket uegnet 
til kørsel med konstant hastighed over 140-150 km/t (ikke så relevant i Danmark). Har 
tendens til at ”kæntre” i sving under indvirkning af centrifugalkraften 
 
Sommerdæk:  
Fordel: Giver bedre vejgreb ved kørsel på tør asfalt og har små slipvinkler. 

 
Ulemper: Dårligt vejgreb ved kørsel ved lave temperaturer, og i meget vand, sne eller sjap. 
 
Vinter- og terrændæk (M+S):  
Fordel: giver bedre vejgreb ved kørsel i dyb sne og ælte 

 
Ulempe: Det kraftige slidbanemønster med stort mellemrum mellem de enkelte 
gummiklodser giver  
større slipvinkler. 

 
Pigdæk:  
Fordel: Bedre vejgreb på isslag og fastkørt sne, også i sving. Bremselængde afkorte 
væsentligt på disse underlag.  
 
Ulempe: Udskridning sker meget brat, hvis sidekræfterne overstiger friktionskræfterne.  
Bremseevne og skridsikkerhed nedsættes på isfri vej. Endelig afgiver piggene nogen støj 
ved kørsel og skader vejbelægningen.  
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Dæk er forsynet med dækmærkning der afgiver dækkets egenskaber og hastighedsklasser. 
 

F.eks. 195 / 65 R / 15 91 H 
 
195 = Dækkets bredde 
65 = Dækkets højde i procent af bredden 
R = R betyder det er et radialdæk 
15 = Fælgens størrelse 
91 = Belastningskode 
H = Hastighedskode (H=210 km/t) 
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Forbud mod overhaling  

§ 23. Overhaling må ikke foretages:  

1) umiddelbart foran eller i vejkryds, medmindre:  

a) køretøjerne er placeret i vognbaner, der er forbeholdt færdslen i samme retning, jf. § 16, 

stk. 1,  

b) overhaling skal ske til højre af hensyn til køretøj, der svinger til venstre,  

c) færdslen i krydset reguleres af politi eller ved signalanlæg, eller  

d) færdslen på den krydsende vej har ubetinget vigepligt i medfør af § 26,  

2) umiddelbart foran eller på en jernbaneoverkørsel, eller  

3) når oversigten foran eller på uoverskuelig bakke eller i vejkurve er begrænset, 

medmindre kørebanen i kørselsretningen har mindst to vognbaner, hvor modkørende 

færdsel ikke må forekomme.  

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke ved overhaling af tohjulet cykel og tohjulet lille knallert. 

36 

Friktion omtales ofte som gnidnings- eller rullemodstand: Når to legemer bevæger sig i 
forhold til hinanden mens de presses imod hinanden, viser friktionen sig som en kraft der 
trækker modsat den retning legemerne bevæger sig i (eller: modsat den kraft som søger at 
bevæge legemerne). Denne friktionskraft hæmmer bevægelsen, og optager derved en vis 
mængde af den energi ud af det mekaniske arbejde der udføres ved at bevæge legemerne. Denne 
energi afsættes som varme i legemerne nær kontaktfladerne, og for at undgå dette (set fra et 
mekanisk synspunkt) energispild, søger man i mekaniske indretninger for at minimere friktionen i 
lejer og andre steder hvor maskindele er i kontakt med hinanden og bevæger sig indbyrdes. 
 
Man opererer med to "hovedformer" for friktion, kaldet statisk og dynamisk friktion: Statisk 
friktion er et udtryk for den kraft der skal til for at få det ene legeme "skubbet i gang" med 
sin bevægelse i forhold til det andet, mens dynamisk friktion udtrykker hvor stor kraft der 
skal til for at opretholde bevægelsen. 
 
Friktionstallet eller friktionskoefficient er er et ubenævnt tal som angiver hvor stor en del af 
tyngdekraften der kan overføres til bilen ved dækkenes berøring af vejbanen. Friktionstallet 
0,5 angiver at 50% af bilens tyngdekraft kan benyttes til friktionskraft som igen kan bruges 
til bremsning, styring, acceleration eller kombinationer heraf. 
 
Koefficient er indenfor bl.a. matematik, fysik og kemi udtryk for en konstant faktor eller talværdi, som 
en variabel størrelse kan ganges med for at finde frem til en bestemt værdi; 
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En bremseassistent mærker, hvis føreren træder forholdsvis hurtigt og hårdt på 

bremsepedalen, og øger straks trykket til det maksimale, så ABS-bremserne træder i 

funktion. Det er nemlig sådan, at de fleste førere ikke får øget pedaltrykket hurtigt nok, selv 

om der er tale om en nødsituation. 

5.01.007 Bremseassistent   

(1) Ved bremseassistent forstås en funktion i driftsbremsesystemet, hvor behov for kraftig 

opbremsning registreres på baggrund af førerens bremseaktivering, og hvor a) funktionen hjælper 

føreren med at opnå højst mulige deceleration, eller b) funktionen sørger for fuld aktivering af de 

blokeringsfri bremser (ABS).   

5.01.021 Personbil M1   

(2) Personbil M1 skal være forsynet med bremseassistent. 
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Kort 19 

Fagmæssigt redegør for: 

138 Tegn på fejl ved støddæmpere, bedømt ved mislyde, olieudtræk eller dårlig dæmpning 

143 Betydningen af hjulbalance, herunder statisk og dynamisk ubalance 

193 Færdselslovens bestemmelser om anvendelse af sikkerhedsseler, sikkerhedsudstyr til børn 

og om antallet af passagerer, der lovligt kan befordres 

Alment redegøre for: 

124 Betydningen af korrekt vedligeholdelse af motoren for at undgå unødig forurening 

7 Kriterier for opdeling af lærestof og undervisningsforløb, herunder helheds- og delmetode, 

koncentreret og delt undervisning, pauser mv. 

 

138 

 
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. 
 
Bliver støddæmperen utæt og taber væske vil 
luft nu trækkes op og ned gennem kanalerne 
uden at der kommer en dæmpevirkning. 
 
 
Er en eller flere støddæmpere defekte kan det mærkes under kørslen på flere måder, f.eks. ved  
dårlige styre- og køreegenskaber grundet det forhold at støddæmperen er med til at fastholde  
dækkets kontakt til vejbanen og bilen vil "flyde" når vejgrebet forringes. Der kan også være 
mislyde under kørslen og ved svingning, ligesom der kan være utætheder der kan ses som 
lækkende olie fra støddæmperen. Støddæmperen kontrolleres ved at aktivere denne og 
kontrollere at bilen går i ro med det samme. 

 

143 

Ubalance i et hjul kan forårsage: 
- Dårligt vejgreb 
- Dækslitage 
- Slitage på hjulophæng, styretøjets dele og støddæmpere 
- Uro i rattet med ukomfortabel og usikker kørsel 
 

Kan opstå på alle hjul, men mærkes tydeligst på forhjul. 
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Der skelnes mellem statisk og dynamisk ubalance: 
 
Statisk ubalance opstår når tyngdepunktet ikke er placeret i akslens centrum og dermed får 
hjulet til at hoppe, kaldes også hjultramp. 
Dynamisk ubalance opstår på et hjul der er i statisk balance, men vægtfordelingen (dækkets 
masse) ikke er fordelt jævnt. Dermed begynder hjulet under rotation at ”ryste”. 
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Sikkerhedsseler 

§ 80. Hvis en siddeplads i bil, på motorcykel eller knallert er forsynet med sikkerhedssele, skal 
denne under kørslen anvendes af den person, der benytter siddepladsen, jf. dog stk. 2 og 3 
og § 80 a. Der kan i kombination med sikkerhedssele anvendes selepude. 
 
Stk. 2. Pligten til at anvende sikkerhedssele gælder ikke ved bakning eller under kørsel på 
parkeringsplads, servicestation, værkstedsområde eller under lignende forhold. 
 
Stk. 3. Justitsministeren kan fastsætte regler om, at visse personer fritages for pligten til at 
anvende sikkerhedssele, jf. stk. 1, herunder ved særlige former for kørsel. 
 
Stk. 4. Det påhviler føreren at påse, at passagerer, der endnu ikke er fyldt 15 år, anvender 
sikkerhedsseler i overensstemmelse med stk. 1 samt regler herom fastsat i medfør af stk. 3. 
Justitsministeren kan fastsætte regler om, at føreren af en bus helt eller delvist fritages for den i 1. 
pkt. nævnte pligt, samt om, hvilke foranstaltninger føreren i stedet skal træffe. 
 

Sikkerhedsudstyr til børn 

§ 80 a. Ved befordring i andre biler end busser og på motorcykel eller knallert, der har 
passagersiddepladser forsynet med sikkerhedsseler, skal børn med en legemshøjde på under 
135 cm under kørslen anvende godkendt sikkerhedsudstyr tilpasset barnets højde og vægt, 
jf. dog stk. 5. 
 
Stk. 2. I andre biler end busser, der ikke har passagersiddepladser forsynet med sikkerhedsseler, 
hvortil der kan monteres godkendt sikkerhedsudstyr tilpasset barnets højde og vægt, må børn 
under 3 år ikke befordres, mens børn på 3 år og derover med en legemshøjde på under 135 cm 
alene må befordres på et andet sæde end forsædet, jf. dog stk. 5. 
 
Stk. 3. Børn må ikke befordres i bil i en bagudvendende barnestol på en 
passagersiddeplads med frontairbag, medmindre airbaggen er deaktiveret. 
 
Stk. 4. Ved befordring i bus skal børn på 3 år og derover med en legemshøjde på under 135 cm 
anvende sikkerhedssele eller andet godkendt sikkerhedsudstyr, i det omfang siddepladsen er 
forsynet hermed, jf. dog stk. 5. 
 
Stk. 5. Justitsministeren kan fastsætte regler om anvendelse af sikkerhedsudstyr ved befordring af 
børn med en legemshøjde på under 135 cm, herunder om, at stk. 1, 2 og 4 helt eller delvist ikke 
skal finde anvendelse. 
 
Stk. 6. Det påhviler føreren at påse, at bestemmelserne i stk. 1-4 samt regler fastsat i medfør af 
stk. 5 overholdes. Justitsministeren kan fastsætte regler om, at føreren af en bus helt eller delvist 
fritages for den i 1. pkt. nævnte pligt, samt om, hvilke foranstaltninger føreren i stedet skal træffe. 
 
Stk. 7. Med henblik på kontrol af, at bestemmelserne i stk. 1, 2 og 4 samt regler fastsat i medfør af 
stk. 5, jf. stk. 6, 1. pkt., er overholdt, kan politiet til enhver tid kræve, at et barn, der befordres i bil, 
på motorcykel eller på knallert, måles og vejes. Målingen og vejningen foretages af politiet. 
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Antallet af passagerer, der lovligt kan befordres 

§ 80 b. Antallet af passagerer, der befordres på forsædet i en bil, må ikke overstige antallet 
af passagersiddepladser, som er forsynet med sikkerhedsseler. Bestemmelsen i 1. pkt. finder 
tilsvarende anvendelse, for så vidt angår befordring af passagerer på bagsædet eller bagsæderne i 
en bil. 
 
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, 1. pkt., finder ikke anvendelse ved befordring i biler, hvor 
passagersiddepladserne på forsædet ikke er forsynet med sikkerhedsseler. Bestemmelsen i stk. 1, 
2. pkt., finder ikke anvendelse ved befordring af passagerer i biler, hvor siddepladserne på 
bagsædet eller bagsæderne ikke er forsynet med sikkerhedsseler. 
 
Stk. 3. Justitsministeren kan fastsætte regler om, at stk. 1 ikke skal finde anvendelse i særlige 
situationer, herunder ved befordring af passagerer, som i medfør af regler fastsat efter § 80, stk. 3, 
og § 80 a, stk. 5, er fritaget for pligten til at anvende sikkerhedsudstyr, og under befordring ved 
særlige former for kørsel. 
 
Stk. 4. Det påhviler passageren, der lader sig befordre, at påse, at bestemmelsen i stk. 1 samt 
regler fastsat i medfør af stk. 3 overholdes. For så vidt angår passagerer, der endnu ikke er fyldt 15 
år, påhviler det dog føreren at påse overholdelsen af bestemmelsen i stk. 1 samt regler fastsat i 
medfør af stk. 3. 
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Det er vigtigt, at bilens motor altid er korrekt justeret. For din egen, din bils og miljøets 

skyld. En velholdt motor bruger mindre benzin og forurener mindre. 

Motorens helbredstilstand 
Når benzinen forbrændes i bilmotoren, dannes der en del forskellige gasarter. Nogle af gasarterne 
er harmløse og i øvrigt fuldkommen magen til de gasarter, som findes i almindelig atmosfærisk luft. 
Men fire af gasarterne er skadelige for mennesker og miljøet. Det er kulbrinte (HC), kvælstofilter 
(NOx), kulilte (CO) og kultveilte (CO2). Mængden af både kulilte og kulbrinte kan måles og kan 
tilsammen fortælle noget om "motorens helbredstilstand". 

Kulilte (CO) 
Kulilte måles i procent og er bestemt af mængden af forbrændt benzin. Kulilteprocenten bør i 
tomgang ligge mellem 0,5 og 2,0 afhængig af motorens konstruktion. Er bilen forsynet med 
katalysator, skal CO-værdien være under 0,5 procent. Kulilte er farlig for mennesker, men gør kun 
begrænset skade på miljøet. Mængden af kulilte fortæller desuden noget om mængden af andre 
skadelige stoffer i udstødningsgassen. 

Kulbrinte (HC) 
Kulbrinte måles i ppm (parts per million) og er et mål for mængden af uforbrændt benzin. 
Mængden af kulbrinte bør i tomgang ikke overskride 300 ppm. Er bilen forsynet med katalysator, 
skal værdien ligge under 100 ppm. Kulbrinte er skadelig for både mennesker og miljø. 

Der kan være flere forskellige årsager til, at mængden af skadelige stoffer i udstødningsgassen 

med tiden overskrider de fastsatte grænser. Blandt andet kan karburatoren eller benzin-

indsprøjtningsanlægget være forkert justeret, men det kan også skyldes en fejl i 

tændingsanlægget eller utætheder, hvor luften suges ind. 
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7 

Helhedsmetode 

- Først præsenteres emnets helhed for at skabe overblik – dernæst de enkelte dele. 

Delmetode 

- Omvendt tager delmetoden sit udgangspunkt i enkelthederne – for til slut at ende med 

helheden. 

Undervisningen i teorilokale foregår samlet i en gruppe, og undervisningen i skolevognen 

er mere koncentreret om én elev og få nye emner samt repetition af tidligere indlærte 

færdigheder. 

At køre bil er i sagens natur en praktisk handling. Derfor må køreuddannelsen også have sit 

tyngdepunkt i indøvelsen af praktiske færdigheder. Det vil således være mest 

hensigtsmæssigt at lade den praktiske undervisnings forløb være bestemmende for, 

hvordan den teoretiske undervisning skal tilrettelægges og gennemføres.   

Den praktiske undervisning indledes med manøvrer på en lukket øvelsesplads, fortsættes derefter 

med øvelseskørsel på almindelig vej og afsluttes med manøvrer på et køreteknisk anlæg.   

Et gennemgående princip ved tilrettelæggelsen af den praktiske undervisning er, at eleven 

hele tiden føres fra en lettere til en vanskeligere øvelse og desuden får lejlighed til repetition 

af foregående øvelser, således at indøvede færdigheder fæstnes eller styrkes.   

Et emne/en manøvre, der ikke er gennemført tilfredsstillende, skal gentages/repeteres i et sådant 

omfang, at eleven kan gennemføre emnet/manøvren med tilfredsstillende resultat. Først herefter 

kan eleven fortsætte til næste emne/manøvre.   

Den teoretiske undervisning (især i afsnit 7) skal først og fremmest tjene til at lette elevens 

indlæring af de praktiske færdigheder. Derfor skal undervisningen i størst muligt omfang 

tilrettelægges således, at eleven præsenteres for den teoretiske side af et emne eller en manøvre 

kort forud for de praktiske øvelser i samme emne eller manøvre. 
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Kort 20 

Fagmæssigt redegør for: 

167 Standsning og parkering 

62 Frakendelse: a) betinget frakendelse, b) ubetinget frakendelse, c) kørselsforbud og d) 

frakendelsestiden 

19 Formålet med undervisningen på lukket øvelsesplads, herunder betydningen af at forenkle 

kravene ved de indledende øvelser, at gennemføre øvelserne med trinvis stigende 

sværhedsgrad og at lade eleven hurtigst muligt udføre øvelserne alene under kørelærerens 

overvågning 

Alment redegøre for: 

134 Regler for dækmærkning 

97 Princip og funktion af blokeringsfri bremser (ABS-bremsesystem) 
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§ 28. Standsning eller parkering må ikke ske på et sådant sted eller på en sådan måde, at 

der opstår fare eller ulempe for færdslen.  

Stk. 2. Standsning eller parkering må kun ske i højre side af vejen i færdselsretningen. På 

mindre befærdet vej og vej med ensrettet færdsel kan standsning eller parkering dog ske i 

venstre side. Ved standsning eller parkering skal køretøjet anbringes i vejens længderetning ved 

kørebanens yderkant eller om muligt uden for denne. Ved standsning eller parkering på 

parkeringsplads, som uden for tættere bebygget område er anlagt i umiddelbar tilslutning til vejen, 

skal føreren så vidt muligt benytte parkeringsplads, der er beliggende til højre i færdselsretningen.  

Stk. 3. Standsning eller parkering må ikke ske på cykelsti, gangsti eller fortov. Tilsvarende 

gælder for midterrabat, helleanlæg og lignende. Køretøj, hvis tilladte totalvægt ikke 

overstiger 3,5 t, kan dog, medmindre andet bestemmes i en lokal bekendtgørelse, standses 

eller parkeres med en del af køretøjet på fortov, såfremt dette ikke er til fare eller ulempe for 

færdslen på fortovet. 1. pkt. gælder ikke cykler og tohjulede knallerter.  

Stk. 4. Når føreren af et køretøj forlader dette, skal det sikres, at køretøjet ikke kan sætte i 

gang af sig selv. Føreren skal endvidere træffe foranstaltninger for at sikre, at køretøjet ikke 

uberettiget kan benyttes af andre. Påbudt anordning til tyverisikring skal være sat i 

funktion. Transportministeren kan fastsætte bestemmelser om, hvilke typer 

låseanordninger der skal anvendes.  

Stk. 5. Åbning af vogndøre, på- eller afstigning og på- eller aflæsning skal finde sted på en sådan 

måde, at der ikke opstår fare eller unødig ulempe.  

§ 29. Standsning eller parkering må ikke ske:  

1) på fodgængerfelt eller ud for udkørsel fra cykelsti eller inden for en afstand af 5 m foran 

fodgængerfeltet eller udkørslen,  

2) i vejkryds eller inden for en afstand af 10 m fra den tværgående kørebanes eller cykelstis 
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nærmeste kant, 

3) på jernbaneoverkørsel eller anden overkørsel,  

4) på en sådan måde, at færdselstavle eller -signal dækkes,  

5) på bro over motorvej, i viadukt eller tunnel,  

6) på eller i nærheden af bakketop eller i eller ved uoverskueligt vejsving,  

7) på strækning, hvor kørebanen før vejkryds ved hjælp af spærrelinjer er inddelt i 

vognbaner, eller inden for en afstand af 5 m før begyndelsen af en sådan strækning,  

8) ved siden af spærrelinje, hvis afstanden mellem køretøjet og linjen er mindre end 3 m, og 

der ikke mellem køretøjet og spærrelinjen findes en punkteret linje,  

9) i krybespor eller  

10) på afmærket holdeplads for hyrevogne.  

Stk. 2. Ved busstoppested er det ikke tilladt at standse eller parkere på den afmærkede 

strækning på hver side af stoppestedsskiltet. Findes en sådan afmærkning ikke, gælder 

forbuddet inden for en afstand af 12 m på hver side af skiltet.  

Stk. 3. Parkering må ikke ske:  

1) nærmere end 30 m fra jernbaneoverkørsel,  

2) ud for ind- og udkørsel til og fra ejendom eller i øvrigt således, at kørsel til eller fra 

ejendom væsentligt vanskeliggøres,  

3) på kørebanen på hovedveje uden for tættere bebygget område,  

4) ved siden af andet køretøj, som holder ved kørebanens kant, bortset fra tohjulet cykel, 

tohjulet knallert eller tohjulet motorcykel uden sidevogn, eller  

5) på en sådan måde, at adgangen til andet køretøj herved hindres, eller at dette ikke kan 

føres fra stedet.  

Stk. 4. Justitsministeren kan fastsætte yderligere forbud mod standsning og parkering, herunder 

gældende for enkelte typer af køretøjer. § 30. §§ 28 og 29 gælder ikke for køretøj, der anvendes 

ved vejarbejde, såfremt standsning eller parkering er nødvendig af hensyn til arbejdet, og der 

træffes fornødne sikkerhedsforanstaltninger. Det samme gælder standsning eller parkering, der 

foretages af politi, kriminalforsorg, redningsberedskab eller redningskorps.  

Forpligtelser ved standsning og parkering på særlige områder og i særlige tilfælde  

§ 31. Er køretøj standset eller parkeret på spor, der ligger i vej, havneplads eller lignende, 

eller inden for 2 m fra nærmeste skinne, må føreren ikke fjerne sig længere fra køretøjet, 

end at vedkommende til enhver tid kan være opmærksom på eventuel trafik ad sporet. Når 

det kan ses eller høres, at tog eller andet skinnekøretøj nærmer sig, skal føreren uopfordret 

fjerne køretøjet.  

Stk. 2. Køretøj, som på grund af færdselsuheld, motorfejl eller af anden årsag er standset på et 

sted, hvor det er forbudt at standse eller parkere, skal snarest muligt flyttes til et passende sted, 

medmindre andet følger af bestemmelserne i § 9. 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. Motordrevet køretøj, bortset 

fra tohjulet knallert og tohjulet motorcykel uden sidevogn, samt påhængskøretøj skal afmærkes 

med en trekantet advarselsanordning. Denne skal anbringes, så kørende, der nærmer sig, advares 

i god tid. Transportministeren fastsætter nærmere regler om advarselsanordningen og dens 

anbringelse.  

Stk. 3. Er køretøjet standset på jernbaneoverkørsel eller anden overkørsel, skal føreren, hvis 

køretøjet ikke straks kan flyttes, også træffe sådanne foranstaltninger, der er nødvendige for at 

advare førere af tog eller andet skinnekøretøj. 
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62 

Betinget frakendelse af førerretten  

§ 125. Føreren af et motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, bortset fra lille 

knallert, skal betinget frakendes retten til at føre et sådant køretøj, hvis  

1) føreren under tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden har voldt skade på 

person eller ting eller fremkaldt fare herfor,  

2) føreren har gjort sig skyldig i overtrædelse af § 9, stk. 2, nr. 1, og der ikke foreligger formildende 

omstændigheder,  

3) føreren har overskredet de tilladte hastigheder efter §§ 42 og 43 a eller en anden 

hastighedsgrænse fastsat ved færdselstavler eller anden afmærkning med mere end 60 pct. 

eller har kørt med en hastighed på 160 km i timen eller derover,  

4) føreren under kørsel i et af de i § 43 nævnte køretøjer, under kørsel med blokvogn eller 

mobilkran, jf. § 86, stk. 1, eller ved slæbning af køretøjer, jf. § 70, stk. 4, har overskredet de for 

sådanne køretøjer tilladte hastigheder, jf. §§ 42 og 43, eller en anden hastighedsgrænse fastsat 

ved færdselstavler eller anden afmærkning med mere end 60 pct. for hastighedsgrænser på højst 

30 km i timen eller med mere end 40 pct. for hastighedsgrænser på over 30 km i timen,  

5) føreren under kørsel med et køretøj med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg har overtrådt de i 

medfør af § 85 fastsatte forskrifter om største tilladte totalvægt med mere end 30 pct., 

6) føreren har overtrådt bestemmelser om køretid eller hviletid fastsat i de forordninger, der er 

nævnt i § 86 a, stk. 1, eller i forskrifter, der er udstedt i medfør af § 86 a, stk. 1, med mere end 30 

pct.,  

7) føreren inden for en periode af 3 år har gjort sig skyldig i seks forhold vedrørende 

kontrolapparatet, der er omfattet af de forordninger, der er nævnt i § 86 a, stk. 1, eller af forskrifter, 

der er udstedt i medfør af § 86 a, stk. 1,  

8) føreren har gjort sig skyldig i spirituskørsel, der ikke er omfattet af § 126, stk. 1, nr. 1,  

9) føreren har gjort sig skyldig i en overtrædelse af § 54, stk. 1, 2. pkt., eller en overtrædelse 

af § 54, stk. 2, der ikke er omfattet af § 126, stk. 1, nr. 2,  

10) føreren har benyttet en stor knallert, som er konstruktivt ændret med henblik på 

hastighedsforøgelse, eller som er i en sådan ulovlig stand, at den kan køre 64 km/t. eller derover, 

og som føreren er ejer (bruger) af, hvis føreren en gang tidligere inden for de seneste 3 år, før det 

nye forhold er begået, har gjort sig skyldig i en overtrædelse af § 67, stk. 2, ved at være ejer 

(bruger) af en stor knallert i en sådan ulovlig stand, eller  

11) frakendelse findes begrundet ved beskaffenheden af den begåede forseelse, og hvad der i 

øvrigt foreligger oplyst om tiltaltes forhold som fører af motordrevet køretøj.  

Stk. 2. Føreren skal endvidere betinget frakendes retten til at føre et sådant køretøj, hvis føreren 

inden for en periode af 3 år har gjort sig skyldig i tre forhold, der ikke i sig selv medfører 

frakendelse af førerretten efter stk. 1, men som er omfattet af  

1) § 5, stk. 2, § 15, stk. 3, 1. pkt., og stk. 4, § 16, stk. 2, § 18, stk. 1 og 2, § 21, stk. 1-3, § 22, stk. 1, 

§ 24, stk. 1, § 25, § 37, stk. 4, § 51, stk. 7, § 52, stk. 5, § 80, stk. 4, 1. pkt., § 80 a, stk. 1 og 2, jf. 

stk. 6, 1. pkt., § 80 b, stk. 4, 2. pkt., og § 81, stk. 3,  

2) § 4, stk. 1 og 2, hvis overtrædelsen udgør fremkørsel mod rødt lyssignal, kørsel mod 

kørselsretningen, overskridelse af spærrelinjer eller overskridelse af ubrudt kantlinje i 

forbindelse med ulovlig kørsel i nødspor,  

3) § 23 eller forbud mod overhaling fastsat ved færdselstavler eller anden afmærkning,  

4) § 26, stk. 2-4 og 6, eller vigepligt fastsat ved færdselstavler eller anden afmærkning, eller  

5) §§ 42-43 a eller anden hastighedsgrænse fastsat ved færdselstavler eller anden afmærkning, 

hvis hastighedsoverskridelsen er på mere end 30 pct.  
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Stk. 3. Under samme betingelser som nævnt i stk. 2 skal føreren betinget frakendes retten til at 

føre et motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, bortset fra lille knallert, hvis føreren har 

gjort sig skyldig i to forhold omfattet af stk. 2 og forholdene er begået inden for de første 3 år efter 

førstegangserhvervelse af førerret.  

Stk. 4. Under særligt formildende omstændigheder kan betinget frakendelse af førerretten efter 

stk. 1, nr. 7, undlades.  

Stk. 5. Betinget frakendelse af førerretten sker på vilkår, at den pågældende i en prøvetid på 

3 år fra endelig dom ikke fører motordrevet køretøj under sådanne omstændigheder, at 

førerretten skal frakendes. Ved betinget frakendelse af førerretten udsættes fastsættelsen af 

frakendelsestiden.  

Stk. 6. Begår den dømte i prøvetiden et nyt forhold, der medfører frakendelse af førerretten, 

fastsætter retten en fælles frakendelse for dette forhold og den tidligere pådømte lovovertrædelse.  

Ubetinget frakendelse af førerretten  

§ 126. Føreren af et motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, bortset fra lille 

knallert, skal ubetinget frakendes retten til at føre et sådant køretøj, hvis føreren  

1) har gjort sig skyldig i spirituskørsel med en alkoholkoncentration i blodet under eller 

efter kørslen over 1,20 promille eller en alkoholkoncentration i udåndingsluften under eller efter 

kørslen over 0,60 mg pr. liter luft,  

2) har gjort sig skyldig i overtrædelse af § 54, stk. 1, 1. pkt., eller under skærpende 

omstændigheder har gjort sig skyldig i overtrædelse af § 54, stk. 2 

3) ulovligt har ført køretøjet uden hastighedsbegrænser eller føreren har foretaget et uautoriseret, 

konstruktivt indgreb i køretøjets hastighedsbegrænser eller dens forbindelser eller føreren vidste 

eller burde have vidst, at der er foretaget et sådant indgreb, eller hvis føreren har betjent køretøjet 

på en sådan måde, at hastighedsbegrænseren gøres uvirksom,  

4) har ført køretøjet, selv om denne vidste eller burde vide, at der var foretaget et uautoriseret, 

konstruktivt indgreb i køretøjets kontrolapparat eller dets forbindelser,  

5) forsætligt har voldt skade på andres person eller ting, forsætligt har fremkaldt 

nærliggende fare herfor eller i øvrigt har ført motordrevet køretøj på særligt hensynsløs 

måde,  

6) har gjort sig skyldig i overtrædelse af straffelovens § 253, stk. 1, jf. stk. 2,  

7) har gjort sig skyldig i flere forhold, der hver for sig er omfattet af § 125, stk. 1, nr. 1-10, eller stk. 

2 eller 3, dog således at to forhold omfattet af henholdsvis § 125, stk. 1, nr. 3 og 10, som er begået 

samtidig, i denne forbindelse dog anses for ét forhold, og at frakendelse for flere forhold alene 

omfattet af § 125, stk. 1, nr. 6, kun sker ubetinget, hvis forholdene er begået i forbindelse med 

mere end ét kørselsforløb, samt at frakendelse kun sker ubetinget, hvis der er tale om forhold, der 

ikke er omfattet af § 125, stk. 1, nr. 7, alene, idet der dog i særlig grove tilfælde kan ske ubetinget 

frakendelse, selv om forholdene alene er omfattet af § 125, stk. 1, nr. 7,  

8) tidligere er frakendt førerretten betinget og har begået et nyt forhold i prøvetiden,  

9) tidligere er pålagt kørselsforbud og har begået et nyt forhold inden 3 år efter, at kørselsforbuddet 

blev pålagt,  

10) tidligere er frakendt førerretten ubetinget og har begået et nyt forhold inden 5 år efter 

udløbet af frakendelsestiden,  

11) har kørt med en hastighed på 200 km i timen eller derover eller  

12) ved kørsel med en hastighed på mere end 100 km i timen har overskredet de tilladte 

hastigheder efter §§ 42 og 43 eller en anden hastighedsgrænse fastsat ved færdselstavler 

eller anden afmærkning med mere end 100 pct.  
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Stk. 2. Under særligt formildende omstændigheder kan der ske betinget frakendelse i tilfælde, hvor 

frakendelse efter stk. 1 ellers skulle ske ubetinget.  

Kørselsforbud  

§ 127. Hvis en forseelse omfattet af § 125, stk. 1, nr. 1-4, 8, 9 eller 11, § 125, stk. 3, eller § 126, 

stk. 2, jf. § 126, stk. 1, nr. 1, 2, 5, 6, 11 eller 12, bliver begået inden for de første 3 år efter 

førstegangserhvervelse af førerret, træder et kørselsforbud i stedet for en betinget 

frakendelse. Ved et kørselsforbud inddrages førerens ret til at føre motordrevet køretøj, 

hvortil der kræves kørekort, bortset fra lille knallert, indtil særlig køreundervisning eller A/T-

kursus, jf. § 60 a, stk. 1 og 2, er gennemført og kontrollerende køreprøve er bestået. 2)  

Frakendelsestiden  

§ 128. Ubetinget frakendelse af førerretten sker for et tidsrum af mellem 6 måneder og 10 år, 

jf. dog stk. 2 og 3.  

Stk. 2. Ubetinget frakendelse af førerretten som følge af spirituskørsel eller overtrædelse af 

§ 54, stk. 1 eller 2, sker for et tidsrum af mindst 3 år. 

Stk. 3. Førerretten kan frakendes for bestandigt, hvis føreren under kørslen har begået grove 

kørselsfejl, kørslen har resulteret i alvorlig personskade og der foreligger sådanne oplysninger om 

førerens tidligere færdselslovsovertrædelser, at en frakendelse af førerretten for bestandigt 

skønnes påkrævet af hensyn til færdselssikkerheden og retshåndhævelsen.  

Stk. 4. Er føreren under 18 år på det tidspunkt, hvor en ubetinget frakendelse af førerretten 

vedtages eller fastslås ved endelig dom, regnes frakendelsestiden fra den dag, hvor føreren 

fylder 18 år. 

19 

Med undervisningsplanen for valgte kategori som hjælpemiddel redegøre fagmæssigt for: 

Formålet med undervisningen på lukket øvelsesplads er at give eleven færdighed i at 
beherske bilen ved lave hastigheder under udførelse af manøvrer, der forekommer i 
almindelig færdsel, dvs. igangsætning, standsning, forlæns- og baglænskørsel, svingning, 
vending, parkering ved vejkant og i parkeringsbås. 

 

De enkelte manøvrer skal være indlært med så stor sikkerhed og præcision, at eleven i de 
efterfølgende øvelser på vej, hovedsagelig kan koncentrere sig om at tilpasse kørslen til 
vej- og færdselsforholdene og de gældende færdselsregler. 

 

På en lukket øvelsesplads må kun befinde sig det antal øvelsesbiler, som pladsen må benyttes til. 

 

Øvelserne gennemføres med én elev i hver bil, og kørelæreren må højst undervise og være 
ansvarlig for 3 elever samtidig. Øvelserne vil normalt kunne gennemføres på 4 til 5 timer, hvoraf 
mindst 4 lektioner à 45 minutters varighed skal være øvelser som fører af bilen. 

 

Hver enkelt øvelse skal indlæres med tilfredsstillende resultat, hvilket vil sige, at eleven skal 
udføre øvelsen fejlfrit mindst 2 gange efter hinanden. Øvelserne skal gennemføres i en 
rækkefølge, som sikrer, at eleven hele tiden føres fra en lettere til en vanskeligere manøvre. Det vil 
svare til den anførte rækkefølge i uddannelsesmålene. Bortset fra en kortvarig instruktion fra 
kørelæreren skal eleven befinde sig alene i bilen under indlæringen. Kørelæreren skal under 
øvelserne overvåge eleverne forsvarligt. 
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134 

 

Der er krav om mærkning af dæk.  

Mærkningen viser rullemodstand med ”tanksymbol”, 

bremseevne på våd vej ud for ”regnvejrsskyen” og 

rullestøj ud for ”højttaleren”.  

Endvidere er angivet følgende: 

225/50 R 17 82 T 
(”Bredde/højde i %” ”Radial” ”Fælg i tommer” ”Belastningskode” 

”Hastighedskode”) 

 

 

 

97 

ABS: Ved hvert hjul er monteret en tandring, der roterer sammen med hjulene eller akslen.  
 

En omdrejningsføler er placeret i en bestemt afstand fra tandringen og registrerer hvor hurtigt  
hjulene eller akslen roterer. 

 
Følerne sender impulser til den elektroniske styreenhed som vurderer og sammen ligner de  
enkelte hjuls omdrejningstal.  

 
Den elektroniske styreenhed sender herefter signaler til den hydrauliske styreenhed som 
herefter kan udføre følgende funktioner: 
  1) Holde et konstant tryk 
  2) Sænke bremsetrykket 
  3) Øge bremsetrykket 
  
ABS sikrer at hjulene ikke kan blokeres ved bremsning. Herved opnås: 
  - Køretøjet beholder sin stabilitet. 
  - Det vil fortsat være muligt at styre. 
  - Bremselængden vil i en katastrofesituation være den kortest mulige 

 - Formindsket ulykkesrisiko 

 

Er der fejl i ABS-systemet vil der lyse en lampe i instrumentbordet. 

 

 

 

 

T 
190 

82 
475 
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Kort 21 

Fagmæssigt redegør for: 

191 Synsbekendtgørelsens bestemmelser om pligt til at anmelde ejerskifte, ændring af et 

køretøjs indretning og udstyr samt ændring af art og anvendelse 

136 Tegn på fejl ved fjedre, bedømt ved mislyde eller hældning af bilen 

159 Kørsel ved busstoppested mv. 

Alment redegøre for: 

113 Princippet i koblingens indretning, herunder funktion af koblingspedal, mekanisk eller 

hydraulisk forbindelse, koblingsnav, belægning, trykplade og fjedre samt svinghjul på 

krumtapaksel 

27 Måleenhederne for hastighed, km/t og m/sek., herunder omregning fra en enhed til en anden 

 

191 

Ejerskifte (brugerskifte)  

§ 20. Når et registreret køretøj skifter ejer (bruger), har den nye ejer (bruger) pligt til 
snarest muligt og senest inden 4 dage efter ejerskiftet (brugerskiftet) at fremstille 
køretøjet til syn og få det godkendt, når dette følger af stk. 2-5, medmindre køretøjet 
afmeldes forinden. 
Stk. 2. Ejerskifte (brugerskifte) kan ikke finde sted, hvis fristen for et indkaldt periodisk 
syn af køretøjet er overskredet. 
Stk. 3. Et køretøj, der er underkastet periodisk syn, skal synes og godkendes, hvis det er 
omfattet af 
1) § 56, stk. 1, registreret første gang for mere end 1 år siden og senest synet og godkendt for 
mere end 1 år siden, 
2) § 56, stk. 2, registreret første gang for mere end 2 år siden og senest synet og godkendt for 
mere end 2 år siden, 
3) § 56, stk. 3, registreret første gang for mere end 4 år siden og senest synet og godkendt for 
mere end 2 år siden, eller 
4) § 56, stk. 4, registreret første gang for mere end 35 år siden og senest synet og godkendt for 
mere end 8 år siden. 
Stk. 4. Et køretøj, der ikke er underkastet periodisk syn, skal bortset fra knallert synes og 
godkendes, hvis 
1) køretøjet er registreret første gang for mellem 5 og 10 år siden og senest synet og 
godkendt for mere end 2 år siden, eller 
2) køretøjet er registreret første gang for mere end 10 år siden og senest synet og 
godkendt for mere end 1 år siden. 
Stk. 5. De i stk. 4 nævnte køretøjer kræves ikke synet, hvis 
1) ejerskifte (brugerskifte) sker mellem ægtefæller eller registrerede partnere, 
2) en ægtefælle/registreret partner efter den anden ægtefælles/registrerede partners død eller i 
tilfælde af skilsmisse eller separation overtager et køretøj, der er registreret i den anden 
ægtefælles / registrerede partners navn, 
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3) en person overtager et køretøj, der er registreret i en samboendes navn, hvis den fælles 
bopæl har bestået de sidste fem år, 
4) en person ved dødsfald overtager et køretøj, der er registreret i afdødes navn, hvis 
vedkommende har haft fælles bopæl med afdøde de sidste to år før dødsfaldet, eller 
5) en person ved ophævelse af fælles bopæl overtager et køretøj, der er registreret i en 
samboendes navn, hvis den fælles bopæl har bestået de sidste fem år før samlivsophævelsen. 

Ændret indretning og udstyr mv.  

§ 21. Hvis et registreringspligtigt køretøjs indretning og udstyr er ændret, har køretøjets 
ejer (bruger) pligt til at fremstille det ændrede køretøj til syn og få det godkendt, inden det 
tages i brug, 
1) ved konstruktive ændringer af køretøjets styreapparat, bremser, motor eller bærende 
konstruktion, 
2) ved montering eller ændring af tilkoblingsanordning, herunder til sidevogn til tohjulet 
motorcykel, jf. dog stk. 4, 
3) hvis køretøjets køreklare vægt eller egenvægt ændres med mere end 50 kg eller 
4) ved andre ændringer af registrerede tekniske data. 
Stk. 2. Det samme gælder, 
1) hvis ændringer i køretøjets køreklare vægt eller egenvægt på 50 kg eller derunder ønskes 
registreret eller 
2) ved ændring af køretøjets tilladte vægte bortset fra nedsættelse af »påhængskøretøjs største 
totalvægt m/bremser«, jf. bekendtgørelse om synsfri sammenkobling af bil og påhængskøretøj 
med en tilladt totalvægt på højst 3.500 kg. 
Stk. 3. Hvis et køretøj er godkendelsespligtigt efter reglerne i § 16, og der er foretaget 
konstruktive ændringer af køretøjets styreapparat, bremser, motor, bærende konstruktion eller 
tilkoblingsanordning på påhængskøretøj, skal køretøjet inden fremstilling til syn være godkendt 
på ny ved udstedelse af en godkendelseserklæring, medmindre køretøjet er i nøje 
overensstemmelse med en tidligere udstedt standardtypegodkendelse, anmeldt EF-
typegodkendelse eller typegodkendelse. 
Stk. 4. Biler med en tilladt totalvægt på højst 3.500 kg, der monteres med 
tilkoblingsanordning, jf. bekendtgørelse om synsfri sammenkobling af bil og 
påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på højst 3.500 kg, skal dog ikke fremstilles til 
syn, hvis anmeldelsen til registrering foretages højst 8 år efter bilens første registrering. 

Ændret art og anvendelse  

§ 22 . Hvis et registreringspligtigt køretøjs art er ændret, har køretøjets ejer (bruger) pligt 
til at fremstille køretøjet til syn og få det godkendt, inden det tages i brug. 
Stk. 2. Hvis køretøjets anvendelse er ændret, har køretøjets ejer (bruger) pligt til at fremstille 
køretøjet til syn og få det godkendt, inden det tages i brug til 
1) taxikørsel, herunder limousinekørsel, 
2) sygetransport, 
3) ambulancekørsel, 
4) buskørsel, herunder rutekørsel, 
5) udlejning uden fører, 
6) øvelseskørsel, 
7) slæbning (kun for bjærgningskøretøj) eller 
8) udrykningskørsel, jf. dog stk. 3. 
Stk. 3. Kravet om syn af udrykningskøretøjer gælder ikke for motorkøretøjer, der tilhører politiet 
og normalt anvendes til kontrolkørsel og lignende formål og kun undtagelsesvis til 
udrykningskørsel. 
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136 

Fjedre kan blive ”slappe” og fjederen ”synke” sammen. Fjederbevægelsen bliver dermed 
mindre og styre- og køreegenskaberne ændres. Det vil bl.a. kunne bevirke, at vognen 
hælder og kører skævt. Mislyde fra fjedersystemet kan endvidere skyldes brud, tæring eller 
at fjedre ikke længere sidder fastspændt. 

 

159 

Kørsel ved busstoppested m.v.  

§ 19. Kørende, som i tættere bebygget område nærmer sig et stoppested, hvor en bus er 

standset, skal, hvis føreren af bussen giver tegn til igangsætning, nedsætte hastigheden og 

om nødvendigt standse, således at bussen kan forlade stoppestedet. Føreren af bussen 

fritages dog ikke herved for at udvise særlig forsigtighed for at undgå fare.  

Stk. 2. Kørende, som nærmer sig en skolebus, der er standset for at optage eller afsætte 

passagerer, skal udvise særlig agtpågivenhed. Det samme gælder, når en skolebus forlader 

et sådant sted. Føreren skal specielt være opmærksom på, om børn befinder sig på 

kørebanen eller er på vej ud på denne. 

113 

Koblingens funktion er at afbryde forbindelse mellem motor og gearkasse ved stilstand 
eller gearskifte, samt at tillade en gradvis overførsel af motorens omdrejninger ved 
igangsætning.  
 
Koblingen består af en koblingsplade (koblingsnav) som er forsynet med 
friktionsbelægning.  
 
Pladen er presset fast mellem motorens svinghjul monteret i den ene ende af krumtappen  
og en trykplade som roterer sammen med svinghjulet. Ved tryk på koblingspedalen i 
førerkabinen føres kraften (via vægtstangsprincippet) videre gennem vægtstangsarme frem 
til trykpladen der løftes bort fra svinghjulet, hvorved koblingspladen frigøres og kan nu 
rotere uafhængigt af motoren – eller helt stå stille. Dette kaldes udkobling. 
 
Ved tilkobling presses trykpladen igen ind mod svinghjulet af kraftige fjedre, og 
koblingspladen vil gradvist blive taget med rundt, indtil trykket mod svinghjulet er så stort, 
at koblingspladen har samme fart som motoren.  
 
Ved hydraulisk kobling kræves mindre pedaltryk. Foregår vha. hovedcylinder der når 
koblingspedalen aktiveres, presser bremsevæske ind i en arbejdscylinder, som derefter 
igennem en stangforbindelse bevæger trykpladen. Ved mekanisk kobling forstås at kraften 
fra koblingspedalen til trykpladen overføres gennem mekaniske led, f.eks. arme, stænger og 
kabler mv. 

27 

Hastighed beregnes normalt som antal kilometer i timen (km/t), det vil sige den strækning der 
på en time vil blive tilbagelagt ved den valgte hastighed. I forbindelse med forskellige beregninger, 
f. eks centrifugalkraft og deceleration omregnes hastigheden til meter pr. sekund (m/s). 
 
Hvis hastigheden er 30 km/t vil omregning til m/s være: 
 
(30 x 1000m)/ 3600sek = 8,33 m/s. 
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Kort 22 

Fagmæssigt redegør for: 

171 Unødig støj mv. 

21 Formålet med undervisningen i grundregler for kørsel for den/de omhandlede kategori(er) og 

hovedmålene for undervisningsplanernes enkelte afsnit herom 

142 Faremulighed ved kørsel med ukorrekt dæktryk og ved uensartet dækmontering 

Alment redegøre for: 

30 Bremselængde, herunder omregning af bremselængder fra en hastighed til en anden 

68 Samspillet mellem trafikant, køretøj og vej (det trafikale system) 

 

171 

Unødig støj m.v. § 38. Fører af motordrevet køretøj skal betjene køretøjet således, at det 

ikke afgiver unødig støj eller unødigt udvikler røg eller gasarter. Stk. 2. I og ved bebyggelse 

må kørsel, der er unødvendig og forstyrrende, ikke finde sted. Hastighed og køremåde i 

øvrigt skal på sådanne steder afpasses således, at andre ikke unødigt forstyrres. 

21 

Med undervisningsplanen for valgte kategori som hjælpemiddel redegøre fagmæssigt for: 

Formålet med undervisningen er at give eleven viden om nogle generelle lovbestemmelser 
for bilkørsel, umiddelbart før eleven skal gennemgå øvelserne i kørsel på vej. 

Eleven skal desuden gøres bekendt med nogle udtryk i færdselsloven, der præciserer bestemte 
krav til køremåden ved enhver manøvre. 

Elevens viden om det teoretiske stof skal udnyttes i praksis, hvor der er lejlighed til det under 
øvelserne i kørsel på vej. 

6.1 Anvisninger for færdslen 

Hovedmål 

Eleven skal lære, hvor lovbestemmelserne for bilkørsel gælder, og at man i øvrigt skal rette 
sig efter politiets anvisninger samt vejafmærkning i form af færdselstavler, kørebanestriber 
mv. og færdselssignaler 

6.2 Sikker og uhindret afvikling af færdslen 

Hovedmål 

Eleven skal lære færdselslovens grundregler om sikker og uhindret afvikling af færdslen og 
om særligt hensyn over for bestemte trafikanter og herunder betydningen af udtrykkene 
»fare« og »ulempe« samt »unødig ulempe«. 
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142 

 

Dæk skal være pumpet op til fabrikantens forskrifter. 
 
Lavt dæktryk giver større slipvinkler, forøget slid på dækkene, tung og usikker styring, 
nedsat retningsstabilitet samt risiko for at slidbanen river sig løs eller dækket eksploderer 
ved længere tids hurtig kørsel. 
 
Højt dæktryk giver mindre slipvinkler, dårligere vejgreb og hjulene får tendens til at hoppe 
over ujævnheder. 
 
Dækkets slipvinkel afhænger bl.a. af: 
- Dæktype 
- Dækdimension 
- Dækmønster 
 
Store slipvinkler på forhjul medfører understyringstendens 
Store slipvinkler på baghjul medfører overstyringstendens 
 
Dæktypen defineres som: 
- Opbygning, radial eller diagonal (anvendes som sommer-, vinter-, terrændæk og nødhjul) 
 
Terræn- og vinterdæk: Højere slidbanemønster og større slipvinkler 
Diagonaldæk: Store slipvinkler 
Radialdæk:  Små slipvinkler 
 
Ved uensartet montering af dæk, vil der dermed opstå uhensigtsmæssige og farlige styre- 
og bremsetendenser på køretøjet. 

 

30 

Bremselængde er den distance køretøjet tilbagelægger fra bremsepedalen aktiveres til 
køretøjet holder stille. 
 
Faktorer der indvirker på bremselængden: Hastighed, pedaltryk og friktion 
 

   eller 

 

Bremselængden øges med kvadratet af hastighedsforøgelsen, f.eks.: 

Kører vi 30 km/t og har en bremselængde på 6 meter (jf. undervisningsplanen) og øger 

hastigheden til 90 km/t har vi øget hastigheden 3 gange. Kvadratet af 3 er 9 (32 = 3 x 3) og 

dermed øger vi bremselængden med 9 gange. Den nye bremselængde bliver således 9 x 6 

meter = 54 meter. Samme som vi kender ved en fordobling af hastigheden som giver en 

firedobling af bremselængden (22 = 2 x 2) 
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Ved ændring af en hastighed til en ny hastighed, kan nedenstående formel benyttes 

følgende formel til at beregne den nye bremselængde. 

BLA = BLB  x 
B

A

V

V
 x 

B

A

V

V
    =    5,4m  x 

30

90
 x 

30

90
  =  48,6m 

BLA = Ny bremselængde i meter 

BLB = Gammel bremselængde i meter 

VA = Ny hastighed i meter per sekund eller km/t 

VB = Gammel hastighed i meter per sekund eller km/t 

 

68 

Samspillet mellem trafikant, køretøj og vej er vigtig for sikkerheden og kravet til en sikker 

og hurtig afvikling af trafikken som beskrevet i færdselslovens §3 

Det man skal, bør og reelt gør!  

- At sætte farten op ved gult lys, burde stoppe 

- Ikke lukke andre ind ved indsnævring af vejbane, burde lukke andre ind 

- Hasarderede overhalinger, tålmodig og ikke presse andre til at undvige eller bremse 

- Køre for tæt på forankørende, så sikkerhedsafstanden bliver for kort 

- Køre for langsomt i venstre vognbane på motorvejen, hindrer at andre kan komme forbi 

- Køre i nødsporet i tilfælde af kødannelse, hindre udrykningskøretøjer i at komme frem 

- Undlade at holde for fodgænger der står ved fodgængerfelt, burde stoppe op 

- Jeg gør bare som de andre gør, hvilket ofte ikke er godt nok og muligvis ulovligt 

De nævnte forhold er medvirkende til at mindske sikkerheden og fremkommeligheden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 
 

 

Kort 23 

Fagmæssigt redegør for: 

182 Politiets mulighed for kontrol ved udåndings-, spyt- eller svedprøve, øjenbesigtigelse, blod- 

eller urinprøve samt undersøgelse af en læge 

59 Køreprøver mv., herunder: a) teoriprøve, b) praktisk prøve, c) kontrollerende køreprøve og d) 

vejledende helbredsmæssig køretest 

56 Kørekort til motorkøretøj, til erhvervsmæssig personbefordring, til knallert samt til traktor og 

motorredskab:  a) erhvervelsen, b) kørekortkategorier, c) alderskrav, d) helbredskrav, e) 

færdselsrelateret førstehjælpskursus, f) kørekortets gyldighedstid, g) udstedelse og h) 

udvidelse  

Alment redegøre for: 

48 Kørsel på våd vej (akvaplaning) 

98 Princip og funktion af påløbsbremse med bakspærrer 

 

182 

§ 55. Politiet kan til enhver tid kræve, at føreren af et køretøj eller en rytter afgiver 

udåndings-, spyt eller svedprøve eller lader sine øjne besigtige. Politiet kan forlange, at en 

person afgiver udåndingsprøve på et andet sted, end hvor den pågældende er antruffet, hvis der er 

grund til at antage, at den pågældende har overtrådt § 53.  

Stk. 2. Politiet kan fremstille en person til udtagelse af blod- og urinprøve, hvis der er grund 

til at antage, at han har overtrådt § 53 eller § 54, stk. 1, 2 eller 3, eller han nægter eller ikke er 

i stand til at medvirke til en udåndingsprøve, spytprøve, svedprøve eller øjenbesigtigelse. 

Angår mistanken andre forhold end spirituspåvirkning, kan politiet tillige fremstille den pågældende 

til undersøgelse af en læge. Det samme gælder ved mistanke om spirituspåvirkning, når særlige 

omstændigheder taler derfor.  

Stk. 3. Justitsministeren fastsætter bestemmelser om de i stk. 1 og 2 nævnte prøver og 

undersøgelser. 

59 

Ved opslag i kørekortbekendtgørelsen, kørekortcirkulæret samt Rigspolitiets retningslinjer 

for køreprøver kunne besvare spørgsmål vedrørende nævnte forhold: 

Teoriprøve 

§ 62. Teoriprøve kan tidligst aflægges en måned før ansøgeren opfylder aldersbetingelsen 

for at få udstedt det ønskede kørekort. Ansøgere, der ønsker kørekort til traktor/motorredskab, 

kan dog aflægge teoriprøve seks måneder før, alderskravet er opfyldt. 
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§ 63. Den kørelærer, der har undervist ansøgeren, skal senest før teoriprøvens aflæggelse 

ved sin underskrift på ansøgningsblanketten bekræfte, at ansøgeren har modtaget 

undervisning i kørsel på lukket øvelsesplads, i teori og i praktik i overensstemmelse med 

undervisningsplanen for den pågældende kategori. Har flere kørelærere undervist 

ansøgeren i en eller flere af de ovennævnte discipliner, skal den kørelærer, der har foretaget 

den sidste lektion inden for den enkelte disciplin, underskrive ansøgningsblanketten. 

Denne kørelærer skal forinden sikre sig, at undervisningsplanen er fulgt.  

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse ved aflæggelse af 

kontrollerende køreprøve i forbindelse med gengivelse af førerretten efter et kørselsforbud. 

Der skal dog ikke gives erklæring om undervisning i kørsel på lukket øvelsesplads. 

Praktisk prøve  

§ 64. Den praktiske prøve kan først berammes, når teoriprøven er bestået. Ved den 

praktiske prøves aflæggelse til kategori A1, A2, A, B, C, C1, C/E, D1 og D skal 

undervisningen på køreteknisk anlæg være gennemført. Den kørelærer, der har undervist 

ansøgeren på køreteknisk anlæg, skal ved sin underskrift på ansøgningsblanketten oplyse, 

hvor og hvornår undervisningen har fundet sted, jf. § 63.  

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse ved aflæggelse af 

kontrollerende køreprøve i forbindelse med gengivelse af førerretten efter et kørselsforbud. 
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§ 65. Praktisk prøve kan tidligst aflægges, når ansøgeren opfylder aldersbetingelsen for at 

få udstedt det ønskede kørekort. Politiet kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra fristen. 

Stk. 2. Den praktiske prøve skal bestås inden 12 måneder efter, at teoriprøven er bestået. 

Teoriprøven bevarer dog kun sin gyldighed i op til 12 måneder, såfremt ansøgeren er i et 

sammenhængende uddannelsesforløb, jf. § 41, stk. 1 og 2. Stk. 3. Ansøgeren skal selv stille 

køretøj til rådighed ved aflæggelse af den praktiske prøve. Køretøjet skal opfylde betingelserne i 

bilag 5. Stk. 4. Hvis en ansøger af helbredsmæssige grunde kun kan opnå kørekort til særlige 

typer af køretøjer eller særligt indrettede køretøjer, jf. § 77, stk. 1, aflægges den praktiske prøve 

med et sådant køretøj. Der kan stilles krav om, at køretøjet ved den praktiske prøve er forsynet 

med særlige pedaler, jf. bilag 5. 

§ 66. Består ansøgeren ikke den praktiske prøve på grund af manglende kendskab til vigtige 

færdselsregler eller på grund af ringe kørefærdighed, afgør politiet efter reglerne i § 101, om 

ansøgeren skal aflægge en kontrollerende køreprøve for at bevare et eventuelt allerede erhvervet 

kørekort til andre kategorier. 

Kontrollerende køreprøve  

§ 67. Kontrollerende køreprøve afholdes i følgende tilfælde: 1) Efter betinget eller ubetinget 

frakendelse af førerretten, jf. § 103, stk. 1, og § 111, stk. 1. 2) Efter kørselsforbud, jf. § 104, stk. 

1. 3) Hvis politiet finder, at der er begrundet tvivl om, hvorvidt kørekortindehaveren fortsat er i 

besiddelse af fornøden kørefærdighed, fornødent kendskab til færdselsreglerne eller forståelse for 

hensynet til andre trafikanter, jf. § 101, stk. 1. 4) Ved ansøgning om fornyelse af kørekort tre år 

eller mere efter at gyldigheden af kørekortet er udløbet, jf. § 94, stk. 1. 5) Ved ombytning af visse 

udenlandske kørekort, jf. § 122, stk. 2, § 123, stk. 2, § 124, stk. 2, og § 125, stk. 2. 6) I visse 
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tilfælde ved udstedelse af turistkørekort, jf. § 116, stk. 1. Stk. 2. Kontrollerende køreprøve 

gennemføres i overensstemmelse med bestemmelserne for kategori B, jf. bilag 7, afsnit I, jf. dog § 

69, stk. 1. Stk. 3. Den, der skal aflægge kontrollerende køreprøve, stiller selv køretøj til rådighed 

ved køreprøven. Køretøjet skal opfylde betingelserne i bilag 5. Bestemmelsen i § 65, stk. 4, finder 

tilsvarende anvendelse. 

§ 68. Ved afholdelse af en kontrollerende køreprøve efter § 101, stk. 1, og § 103, stk. 1, skal 

kørekortet afleveres til den tilsynsførende ved teoriprøven og til den prøvesagkyndige ved 

den praktiske prøve. Såfremt køreprøven ikke bestås, inddrages kørekortet. Stk. 2. 

Kontrollerende køreprøve i henhold til § 101, stk. 1, og § 103, stk. 1, skal aflægges senest 

seks måneder efter, at afgørelsen herom er endelig. Politiet kan i ganske særlige tilfælde 

dispensere fra tidsfristen. 

§ 69. Såfremt prøven er begrundet i vedkommendes kørsel med en anden kategori, kan politiet 

bestemme, at prøven aflægges efter de regler, der gælder for køreprøven til denne kategori, 

forudsat at ansøgeren har eller har haft kørekort til den pågældende kategori. Hvis den, der skal 

aflægge kontrollerende køreprøve, ikke har erhvervet kørekort til kategori B, kan politiet endvidere 

bestemme, at prøven aflægges efter reglerne for en anden kategori end B, som ansøgeren har 

eller har haft kørekort til. Bestås køreprøven, udstedes kørekort til de tidligere erhvervede 

kategorier. Stk. 2. Er den samlede kontrollerende køreprøve ikke bestået efter aflæggelse af højst 

to teoriprøver og højst to praktiske prøver, skal eventuelle yderligere prøver aflægges efter 

reglerne om køreprøve til kørekort til de kategorier, hvortil førerretten ønskes generhvervet. Hvis 

førerretten er inddraget af politiet, fordi en kontrollerende køreprøve ikke er bestået, jf. § 101, stk. 

1, og § 103, stk. 1, anses den ikke beståede prøve for første prøve. Stk. 3. Har førerretten været 

inddraget eller frakendt i tre år eller mere, eller er der ved berammelsen af den praktiske prøve, 

hvorved den samlede kontrollerende køreprøve bestås, forløbet mere end tre år efter 

frakendelses- eller inddragelsesperiodens begyndelse, eller skal kontrollerende køreprøve 

aflægges i anledning af fornyelse af kørekort, skal køreprøven aflægges efter reglerne om 

køreprøve til kørekort til de kategorier, hvortil førerretten ønskes generhvervet, eller hvortil kørekort 

ønskes fornyet. Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse ved gengivelse af 

kørekort efter kørselsforbud. 

Vejledende helbredsmæssig køretest  

§ 70. Politiet kan i forbindelse med erhvervelse og fornyelse af kørekort kræve, at 

ansøgeren aflægger en vejledende helbredsmæssig køretest til bedømmelse af, om 

kørekort kan udstedes eller eventuelt skal udstedes på særlige vilkår. En sådan køretest kan 

endvidere kræves afholdt med henblik på at afgøre, i hvilket omfang en kørekortindehaver fortsat 

kan bevare sin førerret helt eller delvist, jf. § 102. Politiet kan forlange, at ansøgeren eller 

kørekortindehaveren stiller et køretøj, der er godkendt til øvelseskørsel, til rådighed. Stk. 2. 

Såfremt det skønnes nødvendigt, at ansøgeren eller kørekortindehaveren forinden afholdelse af 

den i stk. 1 omtalte køretest opnår nogen færdighed i at betjene køretøjet, kan dette finde sted på 

en lukket øvelsesplads eller et køreteknisk anlæg. 
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56 

Ved opslag i kørekortbekendtgørelsen og kørekortcirkulæret kunne besvare spørgsmål 

vedrørende nævnte forhold: 

Kørekort til motorkøretøj 

§ 1. Ingen person må være indehaver af mere end ét kørekort. 

§ 2. Kørekort kan udstedes til en person, der ved en prøve godtgør at have tilstrækkelig 

kørefærdighed og fornødent kendskab til køretøjet og dets behandling samt til 

færdselsreglerne, jf. bestemmelserne i kapitel 5 og 6.  

Stk. 2. Kørekort kan kun udstedes til personer, der har sædvanlig bopæl i Danmark, jf. § 6, 

eller personer, der fremlægger bevis for at have opholdt sig i Danmark i mindst 6 måneder som 

studerende. Første punktum finder dog ikke anvendelse ved udstedelse af internationale kørekort 

efter § 88 og ved udstedelse af turistkørekort efter § 116. Udstedelse af duplikatkørekort efter § 85, 

stk. 1-3, og fornyelse af kørekort efter bestemmelserne i kapitel 9 kan endvidere ske til personer, 

der har erhvervet dansk kørekort, og som hverken har sædvanlig bopæl i Danmark eller i et andet 

EU- eller EØS-land.  

Stk. 3. Der kan ikke udstedes kørekort til personer, hvis kørekort er begrænset, suspenderet eller 

inddraget i et andet EU eller EØS-land. Dette gælder ikke for begrænsninger som anført i bilag 8. 

Erhvervsmæssig personbefordring 

§ 28. Kørekort til erhvervsmæssig personbefordring kan udstedes til en person, der er fyldt 

21 år, jf. dog § 27.  

Stk. 2. Kørekort til erhvervsmæssig personbefordring kan kun udstedes til førere, der har 

kørekort til kategori B og har bestået en køreprøve til erhvervsmæssig personbefordring.  

Stk. 3. Kørekort til erhvervsmæssig personbefordring kan alene udstedes til den kategori, 

der er aflagt køreprøve i.  

Stk. 4. Godkendte kørelærere kan få udstedt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring uden at 

aflægge særlig køreprøve, såfremt de i øvrigt opfylder betingelserne herfor. Ansøgning om 

udstedelse af kørekort skal i disse tilfælde tillige vedlægges dokumentation for godkendelse.  

Stk. 5. Bestemmelsen i stk. 4, 1. pkt., gælder tilsvarende for personer, der inden for de sidste fem 

år før ansøgningstidspunktet jævnligt har virket som prøvesagkyndige eller køredommere. 

Ansøgning om udstedelse af kørekort skal i disse tilfælde tillige vedlægges dokumentation for 

beskikkelse og erfaring.  

Stk. 6. Kørekort til erhvervsmæssig personbefordring kan nægtes udstedt under den i 

straffelovens § 78, stk. 2, nævnte betingelse.  

Stk. 7. Kommunalbestyrelsen sender ansøgningen til politiet, der træffer afgørelse om, hvorvidt der 

kan udstedes kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til ansøgeren.  

Stk. 8. Såfremt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring nægtes udstedt, skal 

anklagemyndigheden på begæring indbringe spørgsmålet for retten efter reglerne i straffelovens § 

78, stk. 3. 
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Knallert samt til traktor og motorredskab 

§ 20. Kørekort til kategori AM (lille knallert) kan udstedes til en person, der er fyldt 15 år.  

Stk. 2. Kørekort til kategori AM (stor knallert) kan udstedes til en person, der er fyldt 18 år. 

§ 29. Kørekort til traktor/motorredskab kan udstedes til en person, der er fyldt 16 år. 

Helbredskrav 

§ 30. Kørekort kan kun udstedes til en person, der er i besiddelse af tilstrækkelig syns- og 

høreevne samt i øvrigt af den fornødne åndelige og legemlige førlighed. Stk. 2. De nærmere 

helbredsmæssige betingelser for erhvervelse af kørekort fremgår af bilag 2. Stk. 3. Rigspolitiet 

fastsætter efter forhandling med Sundhedsstyrelsen nærmere retningslinjer for behandlingen af 

sager om udstedelse og fornyelse af kørekort, hvori der foreligger helbredsoplysninger, der kræver 

lægelige erklæringer, udtalelser eller vurderinger. 

Færdselsrelateret førstehjælps kursus 

§ 36. Ved førstegangserhvervelse af førerret kan kørekort kun udstedes til ansøgere, der har 

gennemført et færdselsrelateret førstehjælpskursus, jf. dog stk. 5. Ved førstegangserhvervelse 

af kørekort til kategori AM (lille knallert) kan kørekort kun udstedes til ansøgere under 18 år, hvis 

ansøgeren har gennemført et færdselsrelateret førstehjælpskursus for unge knallertførere, jf. dog 

stk. 6.  

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte førstehjælpskurser skal være gennemført i overensstemmelse med bilag 

9 i denne bekendtgørelse, jf. dog stk. 5, 1. pkt. Kurserne skal være forestået af instruktører 

registreret ved Dansk Førstehjælpsråd.  

Stk. 3. Efter gennemførelse af et færdselsrelateret førstehjælpskursus eller et færdselsrelateret 

førstehjælpskursus for unge knallertførere udsteder instruktøren et kursusbevis.  

Stk. 4. Kursusbeviset må ved indlevering af ansøgning om kørekort højst være ét år 

gammelt, jf. dog stk. 5, 2. pkt. 

Kørekortets gyldighed 

§ 80. Kørekort til kategorierne AM, A1, A2, A, B og B/E samt kørekort til lille knallert og 

traktor/motorredskab udstedes med en gyldighedstid på 15 år. 

§ 81. Kørekort til kategorierne C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D og D/E udstedes med en 

gyldighedstid på 5 år, jf. dog § 82, stk. 2. 

Stk. 2. Kørekort til erhvervsmæssig personbefordring udstedes med en gyldighedstid på 

fem år, jf. dog § 82. 

§ 82. Er ansøgeren på det tidspunkt, hvor kørekortet udstedes, fyldt 65 år, men ikke 70 år, 

udstedes kørekort til samtlige kategorier samt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring og 

traktor/motorredskab med en gyldighedstid på fem år.  
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Stk. 2. Er ansøgeren på det tidspunkt, hvor kørekortet udstedes, fyldt 70 år eller derover, udstedes 

kørekortet med følgende gyldighedstid:  

1) Er ansøgeren fyldt 70 år, men ikke 71 år: Fire år.  

2) Er ansøgeren fyldt 71 år, men ikke 72 år: Tre år.  

3) Er ansøgeren fyldt 72 år, men ikke 80 år: To år.  

4) Er ansøgeren fyldt 80 år: Et år. 

Udstedelse 

§ 76. Kørekort udstedes af Rigspolitiet.  

Stk. 2. Kørekort udstedes som EU-model i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag 1. 

§ 77. Kørekort kan udstedes med begrænset gyldighedstid eller begrænses til køretøjer, der 

opfylder særligt angivne betingelser, eller i øvrigt betinges af særlige vilkår. Vilkår og 

begrænsninger påtegnes kørekortet i talkodeform i henhold til bestemmelserne i bilag 8. 

Udvidelse 

§ 90. Ansøgning om udvidelse af et kørekort til at gælde for yderligere kategorier, de i § 12, 

stk. 1, nr. 4, nævnte vogntog (B+), traktor/motorredskab eller erhvervsmæssig personbefordring 

samt ansøgning om udstedelse af kørekort i anledning af gennemførelse af det i § 92, stk. 2, 

nævnte kursus indleveres til kommunen. Ansøgningen kan indleveres til enhver kommune, 

uanset hvor i Danmark ansøgeren har bopæl.  

Stk. 2. Ansøgningen skal vedlægges et fotografi og en lægeattest, jf. § 3, stk. 2 og 4. 

Ansøgeren skal endvidere godtgøre sin identitet, jf. § 4, stk. 1-6. Bestemmelserne i § 3, stk. 3 og 6, 

samt § 5 finder tilsvarende anvendelse. 

§ 91. Køreprøver eller praktisk prøve i anledning af udvidelse af kørekort afholdes i 

overensstemmelse med reglerne i kapitel 5. 

Stk. 2. Bestås prøven og opfylder ansøgeren betingelserne for udvidelse af kørekort, udstedes 

kørekort i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 7. Bestemmelsen i § 32 finder 

tilsvarende anvendelse.  

Stk. 3. Kørekortet gælder herefter for de kategorier, som den pågældende nu har ret til at føre, og 

eventuelt tillige til erhvervsmæssig personbefordring. 
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Slidt dækmønster nedsætter vejgrebet i vådt føre. Ved kørsel i kraftigt regnvejr eller 

gennem vandpytter, kan der opstå akvaplaning, selv med nye dæk og ved relativt lave 

hastigheder. 

Akvaplaning opstår, når dækkene ikke når at skubbe vandet væk, og bilen skøjter hen over 
søerne af vand. Det gælder derfor om at sætte farten ned, være ekstra opmærksom og 

holde afstand til de forankørende. Desuden er det en god idé at slå fartpiloten fra. Skulle 

man alligevel komme ud for akvaplaning, skal man slippe speederen, træde koblingen i 
bund og styre fremad i kørselsretningen. Man må under ingen omstændigheder prøve at 
bremse. 
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98 

Påløbsbremse: Mange lettere påhængsvogne såsom campingvogne er forsynet med  
påløbsbremse. Hjulene er da forsynet med normale mekaniske tromlebremser som aktiveres  
mekanisk gennem et stangsystem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Påløbsbremsen aktiveres når det trækkende køretøj afbremses og påhængsvognen 
forsøger at skubbe denne 
 
Bakspærre: Ældre påhængskøretøjer har en manuel split, hvor trykstangen låses inden 

bakning, og når påhængskøretøjet igen trækkes forlæns udløses denne automatisk. Nyere 

påhængsvogne har en automatisk bakspærrer der aktiveres ved at bremsebakkerne trækkes fri 

af tromlen ved hjælp af en fjederordning i selve hjulbremsen. 

 

 

 

 

 

 

Ved bakning skubber det trækkende køretøj 

påløbsanordningens trækaksel ind. Bremseskoene 

(1,2) presses mod bremsetromlen via 

bremsekobling, kabel og ekspanderkobling (3). 

Bremsetromlen drejer baglæns og tager den 

bagerste sko (1) med sig. Gearstangen (4) svinger 

tilbage og gør det muligt for trækakslen at fuldføre 

sin fulde vandring. Bremseeffekten er stort set 

ophævet, og hjulene kan rotere frit i bakgear. 



 

48 
 

 

Kort 24 

Fagmæssigt redegør for: 

183 Brug af mobiltelefon og andet teleudstyr 

50 Færdselslovens bestemmelser om at blive kørelærer 

180 Bevidsthedspåvirkende stoffer, sygdom mv. 

Alment redegøre for: 

104 Startmotorens formål 

105 Principperne i lygtens indretning og virkemåde med lyskilde, parabol (reflektor) og lygteglas 

 

203 

§ 55 a. Førere af køretøjer må under kørsel ikke benytte sig af håndholdte mobiltelefoner. 

Stk. 2. Justitsministeren kan efter forhandling med transportministeren fastsætte nærmere 

regler om brug af andet teleudstyr og lignende under kørsel. 

50 

FL § 66. Ret til at opnå godkendelse som kørelærer har enhver, der: 
 
1) er fyldt 24 år, 
2) i de seneste 2 år ikke har været frakendt førerretten  
3) har gennemført et pædagogisk undervisningsforløb 

     4) har gennemgået en godkendt kørelæreruddannelse, 
5) har bestået en prøve for kørelærere og 
6) ikke har udvist et forhold, der omfattes af straffelovens § 78, stk. 2. 
 
Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om, hvilke kategorier der skal være 
erhvervet førerret til *), for at opnå godkendelse som kørelærer. 
Stk. 3. Godkendelsen gælder i 5 år, dog højst så længe den pågældende har kørekort. 

Godkendelsen kan fornys, hvis indehaveren stadig opfylder betingelserne i stk. 1, nr. 3 og 7, og 

godtgør i den forløbne periode at have gennemført obligatorisk efteruddannelse. 

Stk. 4. Er betingelserne i stk. 3 for fornyelse af en godkendelse ikke opfyldt, skal indehaveren 

bestå en ny kørelærerprøve for at opnå godkendelse. 

Stk. 5. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om kørelæreruddannelsen, om prøven, om 

meddelelse af godkendelsen, om kørelærernes virksomhed og om obligatorisk efteruddannelse 

som betingelse for fornyelse af godkendelsen som kørelærer.« 

 
*) Bil (kat B), Motorcykel (kat A), Lastbil (kat C) og vogntog (kat C/E) 
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180 

§ 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.  

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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Startmotor funktion. 

Starteren skal dreje motorens krumtap således at den brændstof- og luftblanding der er 

tilført cylinderne kan komprimeres og antændes.  

 

Startmotor virkemåde. 

Starteren er med et kabel tilsluttet batteriets + pol og via motorblok og 

kabel tilsluttet batteriets - pol. 

Aktivering af starteren sker med en startkontakt der danner forbindelse fra batteriets + pol 

til starterens relæspole. 

Startrelæet trækker startdrevet frem så det går i indgreb med startkransen og startrelæets 

kontakter slutter forbindelsen mellem batteri og starterens elektromotor. 

Starteren kører og drejer motorens krumtap. 

Motoren går i gang efter ca. 1 - 2 sekunder hvorefter startkontakten slippes og startrelæet 

afbryder forbindelsen til elektromotoren og vil trække startdrevet ud af indgrebet med 

startkransen, hjulpet på vej af startkransens omdrejninger og drevets friløbs konstruktion. 
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Lyskilden (pæren) i fjernlyset lyser i alle retninger, hvorfor lyset spredes fremad i alle 

retninger ved hjælp af parabolen. 

Lyskilden (pæren) i nærlyset er skærmet af således, at lyset kun lyser opad, hvorfor lyset 

ikke lyser opad, men ned mod vejen. 

Lygteglasset er udformet således, at et lille stykke i glasset venstre side får noget at lyset til 

at lyse lidt opad mod højre (asymmetrisk). 

 

 

 


