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Kundskabsspørgsmål (kategori B) 

2015 (gældende) 
 

Spørgekort til den afsluttende kørelærerprøve. 

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

 

Prøvekommissionen overrækker det aktuelle kort til din kørelærer, der efter 

din undervisning af elever, stiller spørgsmålene når eleverne har forladt 

lokalet. 

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

Da besvarelserne på paratviden vurderes sammen med din indsats i 
undervisningssituationen og dermed ligger til grund for om du kommer ud og 
køre på vej med eleven, vil sikre og korrekte besvarelser kunne opveje en lidt 
dårligere undervisningssituation - derfor er det vigtigt at du har helt styr på de 
omhandlende områder. 
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Kort 25 

Fagmæssigt redegør for: 

150 Færdselslovens bestemmelser om definitioner mv. 

87 Styreegenskabernes afhængighed af ændret vægt, dæktype og dæktryk 

175 Hastighed for særlige typer af køretøjer 

Alment redegøre for: 

49 Tilpasning af hastigheden under kørsel over bakker og valg af hensigtsmæssig placering 

gennem sving, herunder betydningen af kørebanens hældning 

77 Kilder til viden om trafikuheld, herunder statistiker og havarirapporter mv. 

 

150 

Definitioner m.v. 

Der er i alt 30 definitioner i alfabetisk rækkefølge. 

§ 2. I denne lov forstås ved:  

1. Akseltryk: det tryk, der overføres til vejen fra hjulene på en aksel.  

2. Bil: motorkøretøj, der er forsynet med 4 eller flere hjul eller med bælter, valser, meder 

eller lignende, samt motorkøretøj på 3 hjul, hvis egenvægt overstiger 400 kg.  

3. Blokvogn: motordrevet køretøj eller dertil koblet køretøj, hvis vægt, akseltryk, dimensioner eller 

øvrige konstruktion udelukker køretøjet fra registrering, og som er beregnet til transport af særligt 

tungt eller omfangsrigt gods.  

4. Egenvægt: vægten af køretøj med tilbehør, som køretøjet normalt medfører. Vægten af 

driftsmidler, herunder brændstof, smøreolie og kølevand, samt fører medregnes ikke til 

egenvægten. 

18. Parkering: enhver hensætning af et køretøj med eller uden fører. Standsning kortere end 

3 minutter, standsning for af- eller påstigning samt af- eller pålæsning af gods anses dog 

ikke for parkering 

26. Traktor: motordrevet køretøj, som hovedsageligt er indrettet til at trække andet køretøj 

eller arbejdsredskab, og som er konstrueret til en hastighed af højst 40 km i timen. 

Definitionerne anvendes til at klarlægge hvad der forstås ved de enkelte forhold, således at der 

ved henvisning til de enkelte definitioner foreligger en klar beskrivelse et samlet sted i FL. 
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87 

Ved styreegenskaber forstås: Styrevillighed, retningsstabilitet og sidevindfølsomhed. 
 
Vægt bag i: Større styrevillighed, mindre retningsstabilitet og større  
 sidevindfølsomhed. 
 Medfører overstyringstendens og dårlige styreegenskaber. 
 
Vægt foran: Mindre styrevillighed (tung styring), større retningsstabilitet og  mindre  
 sidevindsfølsomhed. 
 Medfører understyringstendens og bedre styreegenskaber. 
 
Dækkets slipvinkel afhænger af: 
- Dæktryk 
- Dæktype (f.eks. sommer/vinterdæk) 
- Dækdimension 
- Dækmønster 
- Dækkets tryk på vejen 
- Sidekraften (Fs) 
 
 
Store slipvinkler på forhjul medfører 
understyringstendens 
 
Store slipvinkler på baghjul medfører overstyringstendens 
 
Lavt dæktryk giver større slipvinkler 
 
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 
 

*) Ifølge færdselsstyrelsen anvendes diagonaldæk ikke længere, heller ikke på lastbiler og busser. 

175 

80 km i timen. For busser, der opfylder betingelserne fastsat efter stk. 10, må hastigheden 
på motorvej dog ikke overstige 100 km i timen. 
Stk. 2. For andre biler, hvis tilladte totalvægt overstiger 3.500 kg (lastbiler), og for vogntog 
bestående af en lastbil eller en bus, hvis tilladte totalvægt overstiger 3.500 kg, og et 
registreringspligtigt påhængskøretøj må hastigheden uanset § 42 ikke overstige 80 km i 
timen. 
Stk. 3. For biler med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg må hastigheden uanset § 42 
ikke overstige 80 km i timen, hvis der er tilkoblet påhængsvogn, sættevogn eller 
registreringspligtigt påhængs-redskab, herunder campingvogn. Tilsvarende gælder for 
motorcykel, hvis der er tilkoblet påhængsvogn eller registreringspligtigt påhængsredskab. 
Stk. 4. For biler omfattet af stk. 3, der opfylder betingelserne fastsat efter stk. 11, må 
hastigheden på motorveje ikke overstige 100 km i timen. 
Stk. 5. For biler og motorcykler, hvortil der er tilkoblet et ikke-registreringspligtigt 
påhængsredskab, og for traktorer og motorredskaber må hastigheden uanset § 42 ikke 
overstige 30 km i timen. For godkendte eller registrerede traktorer og motorredskaber samt 
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vogntog bestående af en godkendt eller registreret traktor eller et godkendt eller registreret 
motorredskab tilkoblet godkendte eller registrerede påhængskøretøjer, der opfylder 
betingelserne fastsat efter stk. 12, må hastigheden dog ikke overstige 40 km i timen. 
Stk. 6. For motordrevet køretøj eller vogntog, på hvilket et eller flere hjulpar har massiv 
hjulbeklæd-ning, må hastigheden uanset § 42 aldrig overstige 15 km i timen. 
Stk. 7. Ved registrering eller godkendelse af et motordrevet køretøj kan der fastsættes en særlig, 
lavere hastighedsgrænse, såfremt køretøjets konstruktion nødvendiggør det. 
Stk. 8. Transportministeren kan, hvor forholdene taler herfor, fastsætte en højere 
hastighedsgrænse end de i stk. 1-5 nævnte, gældende for særlige køretøjstyper, såfremt 
færdselssikkerhedsmæssige eller køretøjstekniske grunde ikke taler derimod. 
Stk. 9. Uanset bestemmelserne i stk. 4 kan transportministeren træffe bestemmelse om udførelse 
af forsøg med højere hastigheder på motorveje for de i stk. 2 og 3 nævnte køretøjer. 
Stk. 10. Transportministeren kan fastsætte regler om, hvilke betingelser der skal være opfyldt, for 
at en bus må køre med op til 100 km i timen, jf. stk. 1, 2. pkt. 
Stk. 11. Transportministeren kan fastsætte regler om, hvilke betingelser der skal være opfyldt, for 
at biler med tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg tilkoblet påhængsvogn, sættevogn eller 
registreringspligtigt påhængsredskab, herunder campingvogn, må køre med op til 100 km i timen 
på motorvej. 
Stk. 12. Transportministeren kan fastsætte regler om, hvilke betingelser der skal være opfyldt, for 
at godkendte eller registrerede traktorer og motorredskaber samt vogntog bestående af en 
godkendt eller registreret traktor eller et godkendt eller registreret motorredskab tilkoblet godkendte 
eller registrerede påhængskøretøjer må køre med op til 40 km i timen, jf. stk. 5, 2. pkt. 
 
§ 43 a. For stor knallert må hastigheden uanset § 42 aldrig overstige 45 km i timen. For lille 

knallert må hastigheden uanset § 42 aldrig overstige 30 km i timen. 

49 

Ved kørsel over bakken, hvor vejen ikke er adskilt af en spærrelinje for kørende trafik i hver 
retning, nedsættes hastigheden efter forholdene og der holdes så langt til højre som muligt, 
idet de modkørende lovligt kan komme over i vores bane. 
 
Er vejen adskilt af en spærrelinje for kørende trafik i hver retning, og modkørende således 
ikke lovligt kan komme over i vores bane, fortsættes midt i den markerede bane med en 
hastighed der er tilpasset svingets skarphed. 
 
Samme forhold gør sig gældende i uoverskuelige vejsving. 
Vejens hældning har betydning for den valgte hastighed, idet en hældning ”udad” (negativ) 
vil medføre fare for at bilen ikke kan holdes i egen bane grundet hældningen. 
 
Hælder vejen derimod ”indad” (positiv) vil der ikke være problemer med at holde bilen i 
egen bane grundet hældningen. 
 
Tag f.eks. en indendørs cykelbane til f.eks. 6-dagsløb – der kører cykler på en bane der 
hænder ”indad” og der kan køres med høj hastighed i svingene. Vendte banen derimod 
”udad” ville det være helt umuligt at køre på banen i svingene. 
 

77 

Vi finder statistikker over trafikuheld på færdselsstyrelsens hjemmeside, hvor bl.a. 

havarikommissionens seneste statistikker er tilgængelige. 

Andre steder er f.eks. Danmarks Statistik og vejdirektoratets hjemmeside. 
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Kort 26 

Fagmæssigt redegør for: 

135 Fjedrenes funktion, herunder optagelse af hjulenes stød mod ujævnheder 

51 Færdselslovens bestemmelser om at opretholde kørelærergodkendelsen 

57 Bekendtgørelse om taxikørsel mv. (gælder kun kategori B), Bekendtgørelse om særlige krav 

til taxier (gælder kun kategori B), 

Alment redegøre for: 

123 Antispinregulering (ASR) 

37 Friktionscirkler for hjulene 

 

135 

For at få en behagelig kørsel indsættes fjedre mellem karosseri og hjulaksler. 
 
Fjedrene optager stødene fra vejens ujævnheder og gør kørslen behagelig, men har den 
utilsigtede virkning at hjulene hopper på vejen hvorved vejgrebet bliver væsentligt 
forringet. 
 
Monteres støddæmpere mellem karosseri og hjul så samme måde som fjederen er  
støddæmperen i stand til at dæmpe den uheldige fjederresonans og holder et ensartet 
hjultryk på vejen. 
 
Virkningen kan kontrolleres ved at aktivere støddæmperen (trykke ned på bilen over hjulet, 
hvorefter bilen skal falde til ro med det samme). Visuelt kan man også se om 
støddæmperen er utæt ved at der løber væske ud, hvilket vil kunne ses på støddæmperen 
og i nogle tilfælde ved mislyd under aktivering. 
 

51 

Godkendelsen gælder i 5 år, dog højst så længe den pågældende har kørekort. 

Godkendelsen kan fornyes, hvis indehaveren stadig opfylder betingelsen i stk. 1, nr. 7 (ikke 

har udvist et forhold, der omfattes af straffelovens § 78, stk. 2), i de seneste 2 år ikke har 

været frakendt førerretten ubetinget eller haft denne inddraget administrativt og godtgør i 

den forløbne periode at have gennemført obligatorisk efteruddannelse. 
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57 

Bekendtgørelse om taxikørsel 

§ 1. Ved erhvervsmæssig personbefordring (taxikørsel, limousinekørsel, sygetransport og 

offentlig servicetrafik) forstås kørsel i et dansk indregistreret motorkøretøj indrettet til 

befordring af højst 9 personer føreren medregnet 

Bekendtgørelsen indeholder nærmere retningslinjer for ansøgning og udstedelse af 

tilladelse til at drive taxikørsel, herunder retningslinjer for modtagelse af betaling og 

holdepladser mv. 

Bekendtgørelse om særlige krav til taxier 

§ 1. Motorkøretøj, der anvendes til taxikørsel, herunder limousinekørsel, eller til 

sygetransport, skal være godkendt og registreret hertil. 

Bekendtgørelsen beskriver nærmere hvordan en taxi skal være indrettet med hensyn til 

f.eks. taxameter, kontrolapparat, plombering, taglygte, friskilt, radio, 

tilladelsesnummerplade m.v. 

10 dages kursus inkl. Kørsel + prøve. 

 

123 

Antispinregulering (Traction Control System) er en elektronisk funktion på biler, som 
forhindrer hjulene i at spinne, når der ikke er nok friktion mellem underlag og dæk, for 
dermed at forbedre vejgreb og fremkommelighed. 

Der findes flere typer antispinregulering, og hensigten er at overføre kraften til det hjul som 
har det bedste vejgreb, samt reducere på det/de som spinner. 

Systemet blev først udviklet til Formel 1-biler, men er siden 2011 almindelig i de fleste nye biler. 

 

37 

 

Ved hjælp af kræfternes parallelogram 

kan vi ved hjælp af vektorer finde ud af 

om de forbrugte kræfter ligger indenfor 

de kræfter der er til rådighed. 

Da der er tale om friktionskræfter 

(sideføringskræfter) vil disse være 

modsat centrifugalkraften. 
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Friktionen vil ikke være ens på alle hjulene da den dynamiske vægtforskydning vil ændre på 

friktionen på hjulene efter hvilken retning bilen har. 

 

 

 

 

 

 

 

Foraksel 

Bagaksel 
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Kort 27 

Fagmæssigt redegør for: 

153 Færdselslovens bestemmelser om udrykningskørsel 

184 Oplysningspligt mv. 

178 Spirituskørsel 

Alment redegøre for: 

154 Færdselslovens bestemmelser om leg mv. på vej 

72 Hastighedens betydning for ulykkesrisikoen 

 

153 

§ 7. Justitsministeren fastsætter bestemmelser om udrykningskørsel og kan herunder 

fravige regler i denne lov.  

Stk. 2. Når der ved kørsel med udrykningskøretøj anvendes særlige af justitsministeren fastsatte 

lyd eller lyssignaler, skal andre trafikanter i god tid holde vejen åben for køretøjet. Kørende 

skal om nødvendigt standse.  

Stk. 3. Justitsministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser til sikring af ambulancers og 

brandslukningskøretøjers uhindrede kørsel til og fra uheldsstedet eller brandstedet.  

Stk. 4. Motorkøretøj, der i et enkelt tilfælde benyttes til kørsel med alvorligt syge eller 

tilskadekomne eller i et andet lignende øjemed, som ikke tåler opsættelse, og som foran på 

køretøjet på iøjnefaldende måde har anbragt en hvid dug, er under denne kørsel ligestillet 

med udrykningskøretøj. Føreren af motorkøretøjet skal snarest muligt, efter at sådan kørsel 

har fundet sted, give politiet meddelelse herom. Uberettiget anvendelse af hvid dug er 

forbudt.  

Stk. 5. Uvedkommende må ikke komme så nær til et uheldssted eller brandsted, at 

redningsarbejdet eller slukningsarbejdet, herunder kørsel til eller fra stedet, derved 

hæmmes.  

Stk. 6. Trafikanter skal give fri passage for forsvarets og redningsberedskabets kolonner, 

grupper af børn under opsyn af leder, ligtog eller andet sluttet optog. 
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184 

§ 65. Ejeren (brugeren) af et køretøj skal efter anmodning fra politiet oplyse, hvilke personer 

der som førere har benyttet køretøjet.  

Stk. 2. Ejeren (brugeren), føreren og den, der i øvrigt har rådighed over et motordrevet 

køretøj, må ikke overlade føringen til en person, der ikke lovligt kan føre køretøjet. 

 

178 

§ 53. For spirituskørsel straffes den, som fører eller forsøger at føre et motordrevet køretøj 

efter at have indtaget spiritus i et sådant omfang, at alkoholkoncentrationen i blodet under 

eller efter kørslen overstiger 0,50 promille, eller at alkoholkoncentrationen i udåndingsluften 

under eller efter kørslen overstiger 0,25 mg pr. liter luft.  

Stk. 2. For spirituskørsel straffes endvidere den, som fører eller forsøger at føre et 

motordrevet køretøj efter at have indtaget spiritus i et sådant omfang, at den pågældende 

ikke kan føre køretøjet på betryggende måde. 

 

154 

§ 6. Ingen må springe af eller på et køretøj, der er i bevægelse, eller opholde sig på et 

køretøjs trinbræt eller lignende, medmindre det er særligt godkendt hertil.  

Stk. 2. Slæde, trækvogn eller lignende må ikke hænges efter køretøj. Den, der løber på ski, 

skøjter, rulleskøjter eller lignende, må ikke trækkes af køretøj.  

Stk. 3. Der må ikke på vej køres på rullebræt eller laves glide- eller kælkebaner. På vej 

bortset fra legegader må der ikke leges eller spilles bold til ulempe for færdslen. 

 

72 

Hastighed indgår skønsmæssigt som ulykkes- og skadesfaktor i mellem 25 og 50 % af 

ulykkerne med personskade. 

Hvis man kører med en hastighed på mere end 30 km/t og øger hastigheden med 10 %, øger 

man samtidig risikoen for en dødsulykke med op til 45 %.  

Bremselængden øges fire gange, når man fordobler hastigheden.  

Når to biler med hhv. 50 og 60 km/t bremser på samme tid, kører bilen med 60 km/t stadig 44 km/t, 

der hvor bilen med 50 km/t standser.  

De alvorligste ulykker, hvor hastighed er en væsentlig ulykkes- og skadesfaktor, sker i 

landområder. 
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Kort 28 

Fagmæssigt redegør for: 

25 Formålet med at orientere eleverne om forberedelse til køreprøven og hovedmålene for 

undervisningsplanens enkelte afsnit herom 

89 Funktion af det hydrauliske to-kreds bremsesystems enkelte dele, herunder bremsepedal, 

hovedcylinder, væskebeholder med dæksel, bremsevæske, rør- og slangeforbindelser, 

hjulcylindre, bremsebakker og klodser, bremsebelægning samt bremsetromle og -skive 

88 Elektronisk stabilitets kontrol (ESC) 

Alment redegøre for: 

101 Akkumulatorens formål og dens vedligeholdelse 

76 Betydning af erfaring og rutine 

 

25 

Med undervisningsplanen for valgte kategori som hjælpemiddel redegøre fagmæssigt for: 

Formålet med undervisningen er at give eleven viden om betingelserne for at lade sig 
indstille til køreprøve og få udstedt kørekort samt at gøre eleven bekendt med de vigtigste 
lovbestemmelser om kørekort. 

Undervisningen har endvidere til formål at orientere eleven om de krav, der stilles ved 
køreprøven og gennem evaluerende prøver i køreskolen give eleven lejlighed til at erhverve 
sig erfaring om vilkår og fremgangsmåde under gennemførelsen af køreprøvens teoretiske 
og praktiske del. 

De forhold, der er nødvendige til beskrivelse af kravene til køreuddannelsen samt vilkårene for 
indstilling til køreprøve skal være gennemført i overensstemmelse med lærervejledningen om 
køreuddannelsen til kategori B. 

10.1 Betingelser for at få kørekort 
Hovedmål 

Eleven skal orienteres om de vigtigste lovbestemmelser vedrørende køreundervisning, 
ansøgning om kørekort med de fornødne attester mv. samt om, hvad førerretten til 
kørekortkategori B omfatter. 
 
10.2 Køreprøvens gennemførelse 
Hovedmål 

Eleven skal orienteres om de gældende retningslinjer for køreprøvens indhold og 
gennemførelse og ved forudgående evaluerende prøver i køreskolen opnå erfaring i 
prøvesituationens vilkår. 

Lovbestemmelser om kørekort 
Hovedmål 

Eleven skal orienteres om de vigtigste lovbestemmelser vedrørende kørekort. 
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89 

2-kredsbremser er påbudt på alle nye biler. Formålet er, at hvis en kreds svigter, kan der 
bremses med den anden kreds. I et 2-kreds-system er der i hovedcylinderen to stempler og 
rørsystemet er opdelt i 2 uafhængige kredse. Der findes forskellige måder at opdele 
bremsekredsene på. Mange biler har én kreds til forhjulene og én kreds til baghjulene. Nogle har 
diagonalopdeling: højre forhjul og venstre baghjul og omvendt. Få har triangelopdeling: hver begge 
forhjul og et baghjul. 
Ved tråd på bremsen presses stemplet i hovedcylinderen fremad og skaber derved tryk med 
bremsevæske i bremse-rør og –slanger. I hjulcylinderen påvirkes nogle stempler i det 
enkelte hjuls bremseanordning af væsketrykket og bremsebakkerne presses ud mod 
tromlen (tromlebremser) eller bremseklodserne presses ind mod skiven (skivebremser.) 
 
Vacuumforstærkerens formål er at forstærke pedaltrykket. En cylinder er anbragt mellem 
hovedcylinder og bremsepedal. Heri er et stempel der sidder på stangen som forbinder  
bremsepedal og stemplet i hovedcylinderen. Under kørslen er der et undertryk på begge 
sider af stemplet. Når der trædes på bremsepedalen påvirkes stemplet i hovedcylinderen og 
en ventil i bremseforstærkeren så der lukkes luft ind på den ene side af vacuumstemplet. 
Herved trykkes stemplet i vacuumforstærkeren  mod vacuumsiden i cylinderen og 
forstærker herved fodens tryk på pedalen. 
 

88 

Elektronisk stabilitetskontrol er en computer-baseret teknik, der ved hjælp af signaler fra 

forskellige sensorer i bilen automatisk griber ind over for udskridning i al slags føre – på tør 

vej, på våd vej, på is og i sne.  

ESC er altid kombineret med anti-blokeringsystem til bremserne (ABS) og antispin-teknik.  

ESC-systemet reagerer straks på enhver begyndende udskridning – på lige vej, i sving, 

under acceleration og under bremsning.  

Hvis hastigheden i udskridningsøjeblikket ikke er meget for høj i forhold til føret, vil ESC-systemet 

genvinde vejgrebet for alle hjul og stabilisere bilen, så man kører videre, som om intet er hændt.  

Friktionen mellem dæk og vej, hastigheden og kørestilen er afgørende for, hvor megen 

hjælp man kan påregne fra ESC.  

Man må ikke forestille sig, at man med ESC kan tillade sig at sætte hastigheden op, styre mere 

friskt i sving og accelerere hurtigere i dårligt føre. ESC giver ikke dækkene i sig selv bedre vejgreb, 

og ESC kan ikke sætte naturlovene ud af kraft.  

ESC er en sikkerhedsteknik, der kan hjælpe den fornuftigt kørende bilist, når vejen er mere 

glat end ventet. For at være på den sikre side skal man indrette sin kørsel efter føret 

fuldstændig som i biler uden ESC.  

I de fleste biler kan ESC slås fra, og det kan man med fordel udnytte, hvis man sidder fast i 

sne.  
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101 

Akkumulatorens opgave er at sikre levering af strøm dels til startanlægget dels til øvrige 
strømforbrugende enheder, primært når motoren ikke er startet. 
 
Normal væskestand er 5-10 mm over pladernes overkant. 
 
For lav væskestand kan medføre at akkumulatorens ydeevne falder. 
 
For meget destilleret vand bevirker at syren trykkes ud gennem akkumulatorproppernes 
ventilationshuller. Syren angriber kabelskoene og akkumulatorens omgivelser. 
 
Renholdelse:  
Syre og snavs ved ventilationshullerne vaskes bort. Syreangreb på kabelskoene fjernes 
med lunkent vand tilsat soda. Kabelskoene kan beskyttes ved indsmøring med 
rustbeskyttelsesmiddel. 
 
I dag anvendes vedligeholdelsesfri akkumulatorer der ikke kræver vedligeholdelse. 

 

76 

Selv om unge har den bedst udviklede opfattelses- og reaktionsevne, er de alligevel de 

mest udsatte for uheld af alle trafikantgrupper på grund af manglende erfaring og mulige 

holdningsproblemer.  

De unges manglende erfaring viser sig især som vanskeligheder med at afpasse 

hastigheden efter forholdene, bedømme egne manøvremuligheder rigtigt og bedømme 

andre trafikanter tilstrækkeligt kritisk. 
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Kort 29 

Fagmæssigt redegør for: 

173 Almindelige regler 

91 Funktion af vakuumforstærkning 

86 Elektrisk og hydraulisk servostyring 

Alment redegøre for: 

33 Moment, herunder måleenheden newtonmeter (Nm) 

194 Grundlæggende bestemmelser i bekendtgørelse om brug af sikkerhedsseler mv. 

 

173 

§ 41. Et køretøjs hastighed skal til enhver tid være afpasset efter forholdene med særligt 

hensyn til andres sikkerhed. Den kørende skal herved tage vej-, vejr- og sigtforholdene, 

køretøjets tilstand og belæsning samt færdselsforholdene i øvrigt i betragtning. Hastigheden må 

aldrig blive større, end at føreren bevarer fuldt herredømme over køretøjet. Der skal kunne 

standses på den strækning af kørebanen foran køretøjet, som føreren har udsyn over, og 

foran enhver hindring, der kan påregnes. Ved nedblænding fra fjernlys (langt lys) til nærlys 

(kort lys) skal hastigheden før nedblændingen tilpasses de nye sigtforhold.  

Stk. 2. Kørende skal holde en efter forholdene passende lav hastighed:  

1) i tættere bebygget område,  

2) når sigtbarheden er nedsat på grund af lys- eller vejrforholdene,  

3) ved vejkryds og i vejsving,  

4) foran fodgængerfelt, 

5) foran bakketop eller på andre steder, hvor oversigten er begrænset,  

6) ved risiko for blænding,  

7) ved møde med andet køretøj på smal vej,  

8) i vådt, glat eller fedtet føre,  

9) hvor køretøjet nærmer sig bus, der holder for at optage eller afsætte passagerer,  

10) hvor køretøjet nærmer sig børn på eller ved vejen,  

11) hvor køretøjet nærmer sig heste eller kreaturer på vejen,  

12) hvor der foretages arbejde på vejen, og  

13) forbi uheldssted på vejen.  

Stk. 3. Kørende må ikke hindre andre kørendes normale kørsel ved uden rimelig grund at 

køre med overdreven lav hastighed eller pludseligt at bremse.  

Stk. 4. I dårligt føre skal den kørende afpasse hastigheden således, at andre så vidt muligt 

ikke tilstænkes. 
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91 

Vacuumforstærkerens formål er at forstærke pedaltrykket. 
 
En cylinder er anbragt mellem hovedcylinder og bremsepedal. Heri er et stempel der sidder 
på stangen som forbinder bremsepedal og stemplet i hovedcylinderen.  
 
Under kørslen er der et undertryk på begge sider af stemplet.  
 
Når der trædes på bremsepedalen påvirkes stemplet i hovedcylinderen og en ventil i  
bremseforstærkeren så der lukkes luft ind på den ene side af vacuumstemplet. Herved 
trykkes stemplet i vacuumforstærkeren mod vacuumsiden i cylinderen og forstærker 

herved fodens tryk på pedalen 
 

86 

Servostyring er et system til at reducere kræfterne, som en kører skal bruge til at dreje 

rattet og dermed hjulene i et køretøj. Dette opnås ved at bruge ekstern krafttilførsel, ofte i 

form af hydraulik, undertiden med el. 

Det viste eksempel er på hydraulik, på det elektriske skubbes stemplet af en elektrisk motor 

der er monteret på tandstangen som aktiveres ved ratdrejning på samme måde som ved 

hydraulik. 

 

 

33 

Moment er kraft x vinkelret arm.  
Denne størrelse måles i Nm (Newton meter). 
 
Moment bruges f.eks. til at beskrive motorens trækevne, idet motormomentet føres gennem 
transmissionen ud på de trækkende hjul. 
 
 
 
 
Momentet angiver evnen til at trække et påhængskøretøj. 

 

hjul

hjul

træk
R

M
F = hjulradiuserRoghjuletpåmomenteterMHvor hjulhjul
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194 
 

Fritagelse for pligten til at anvende sikkerhedssele m.v.  

§ 1. Pligten efter færdselslovens § 80, stk. 1, til at anvende sikkerhedssele gælder ikke ved 
følgende former for kørsel:  
1) Erhvervsmæssig kørsel i tættere bebygget område med en hastighed på højst 30 km/t., 
når vedkommende under kørslen ofte skal stige ud og ind i bilen, og afstanden mellem de 
enkelte stop ikke overstiger 500 meter.  
2) Post Danmarks kørsel i tættere bebygget område i forbindelse med uddeling af brev- og 
pakkepost samt tømning af postkasser.  
3) Kørsel i tættere bebygget område, når vedkommende skal uddele dagblade til abonnenter.  
4) Politiets og militærpolitiets kørsel i særligt bevogtningsøjemed samt ved befordring af anholdte 
og andre, som kan være til fare under kørslen.  
5) Kriminalforsorgens kørsel i forbindelse med befordring af afsonere og andre, som kan være til 
fare under kørslen.  
6) Forsvarets kørsel med lav hastighed på øvelsesområder.  
Stk. 2. Pligten efter færdselslovens § 80, stk. 1, til at anvende sikkerhedssele gælder heller ikke 
for passagerer, som befordres i bybusser og busser, der er indrettet med mindst 20 pct. 
ståpladser og anvendes til rutekørsel.  
Stk. 3. Fritagelsen efter stk. 1, nr. 1-3, omfatter ikke kørsel til eller fra det område, hvor 
hyppige stop, uddeling eller posttømning skal foretages.  

§ 2. Pligten til at anvende sikkerhedssele eller andet sikkerhedsudstyr gælder ikke for 
personer, som af alvorlige lægelige årsager ved lægeattest er fritaget herfor. Attesten skal 
medbringes under kørsel og på forlangende vises til politiet.  
Stk. 2. Attesten skal angive gyldighedsperiode og bære følgende mærke:  

 

§ 3. Sundhedsstyrelsen fastsætter efter samråd med Rigspolitichefen retningslinjer for, i hvilke 
tilfælde attest om fritagelse efter § 2 må udstedes.  
Stk. 2. Attesten udstedes af ansøgerens sædvanlige læge eller en speciallæge på en blanket, der 
er godkendt af Sundhedsstyrelsen. Lægen kan forelægge tvivlstilfælde for embedslægen.  
Stk. 3. Attester udstedt i andre EU-medlemsstater gælder ligeledes her i landet.  

Kapitel 2  

Børns anvendelse af sikkerhedssele m.v.  

§ 4. Bestemmelsen i færdselslovens § 80 a, stk. 1, om børns anvendelse af særligt tilpasset 
sikkerhedsudstyr gælder ikke ved befordring af børn i taxi, når der ikke er særligt tilpasset 
sikkerhedsudstyr til rådighed for barnet, og  
1) barnet er under 3 år og benytter en siddeplads på et andet sæde end forsædet, eller  
2) barnet er tre år eller derover, benytter en siddeplads på et andet sæde end forsædet og 
anvender sikkerhedssele.  

§ 5. Bestemmelsen i færdselslovens § 80 a, stk. 1, om børns anvendelse af særligt tilpasset 
sikkerhedsudstyr gælder ikke ved befordring af børn på tre år eller derover i biler, der er indrettet til 
befordring af højst ni personer føreren medregnet, eller varebiler med en tilladt totalvægt på ikke 
over 3.500 kg, når  



 

17 
 

1) der er tale om lejlighedsvis befordring over korte afstande i en bil, hvor der ikke er 
særligt tilpasset sikkerhedsudstyr til rådighed for barnet, og barnet benytter en siddeplads 
på et andet sæde end forsædet og anvender sikkerhedssele, eller  
2) der ikke er plads til at montere særligt tilpasset sikkerhedsudstyr til barnet, fordi 
bagsædet allerede er udstyret med særligt tilpasset sikkerhedsudstyr, som benyttes af to 
andre børn, og det tredje barn benytter en siddeplads på et andet sæde end forsædet og 
anvender sikkerhedssele.  

§ 6. Det påhviler føreren at påse, at bestemmelserne i §§ 4 og 5 overholdes.  

§ 7. Føreren af en bil, der er indrettet til at benyttes til befordring af mere end ni personer føreren 
medregnet, fritages for den af færdselslovens § 80, stk. 4, 1. pkt., og § 80 a, stk. 6, 1. pkt., 
følgende pligt til at påse, at passagerer, der endnu ikke er fyldt 15 år, anvender sikkerhedsudstyr i 
overensstemmelse med færdselslovens § 80, stk. 1, og § 80 a, stk. 4, samt regler herom fastsat i 
medfør af § 80, stk. 3, og § 80 a, stk. 5.  
Stk. 2. Føreren af en bil, der er indrettet til at benyttes til befordring af mere end ni personer 
føreren medregnet, skal før kørslen påbegyndes sørge for, at passagerer under 15 år oplyses om 
reglerne for anvendelse af sikkerhedsudstyr, hvis der er siddepladser forsynet med 
sikkerhedsudstyr.  
Stk. 3. Oplysningspligten efter stk. 2 skal iagttages på en eller flere af følgende måder:  
1) Orientering fra føreren.  
2) Orientering fra ledsageren eller den person, der er udpeget som gruppeleder.  
3) Audiovisuelt.  
4) Med piktogrammer, der opfylder bestemmelserne i bekendtgørelse om detailforskrifter for 
køretøjers indretning og udstyr.  

Kapitel 3  

Antallet af passagerer, der lovligt kan befordres  

§ 8. Bestemmelsen i færdselslovens § 80 b, stk. 1, hvorefter antallet af passagerer, som befordres 
på et sæde i en bil, ikke må overstige antallet af passagersiddepladser, som er forsynet med 
sikkerhedsseler, gælder ikke ved følgende former for passagerbefordring:  

1) Befordring af personer, som af lægelige årsager er fritaget for pligten til at anvende 
sikkerhedsudstyr, jf. § 2, stk. 1.  
2) Politiets, militærpolitiets, forsvarets og redningsberedskabets befordring af passagerer, når 
befordring af et større antal passagerer end antallet af passagersiddepladser med 
sikkerhedsseler er nødvendig af hensyn til retshåndhævelsen, opretholdelse af den offentlige 
orden og sikkerhed, militære og beredskabsmæssige øvelsesformål eller passagerernes 
sikkerhed.  
3) Befordring af passagerer i bybusser og busser, der er indrettet med mindst 20 pct. ståpladser 
og anvendes til rutekørsel.  
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Kort 30 

Fagmæssigt redegør for: 

174 Generelle hastighedsbegrænsninger 

92 Funktion af elektrisk forstærkning 

169 Signaler og tegn 

Alment redegøre for: 

28 Bevægelsesenergi, herunder dens afhængighed af hastighed og masse, samt dens 

indvirkning på bremselængden 

133 Opbygningen af de forskellige dæktyper samt pigdæk 

 

174 

§ 42. På andre veje end motorveje og motortrafikveje må køretøjers hastighed ikke 

overstige følgende grænser:  

1) i tættere bebygget område: 50 km i timen,  

2) uden for tættere bebygget område: 80 km i timen.  

Stk. 2. På motorveje må hastigheden ikke overstige 130 km i timen.  

Stk. 3. På motortrafikveje må hastigheden ikke overstige 80 km i timen.  

Stk. 4. For en vejstrækning kan der fastsættes en højere hastighedsgrænse end den 

generelle hastighedsgrænse, såfremt omstændighederne, herunder trafikafviklingen, tilsiger det, 

og afgørende færdselssikkerhedsmæssige hensyn ikke taler derimod. På motortrafikveje og 

motorveje må hastigheden dog ikke overstige henholdsvis 100 km i timen og 130 km i timen.  

Stk. 5. For en vejstrækning, hvor det ikke vil være forsvarligt eller ønskeligt at tillade kørsel med 

hastigheder svarende til den generelle hastighedsgrænse, kan der fastsættes en lavere grænse. I 

tættere bebygget område kan der på tilsvarende måde fastsættes en lavere hastighedsgrænse for 

et nærmere afgrænset område. 

92 

Den elektriske bremseforstærker er normalt tilsluttet et af bilens andre hydrauliske 

systemer, f.eks. servostyringen hvor trykket overføres til en enhed der ligger mellem 

bremsepedalen og hovedcylinderen. Enheden registrerer trykket på bremsepedalen og 

regulere det nødvendige tryk. På enheden er der monteret en back-up pumpe, der skal sikre 

der er tilstrækkeligt med tryk til stede og en ventil sørger for at der ikke løber væske retur i 

systemet. 

I tilfælde af at det hydrauliske tryk er utilstrækkeligt eller helt forsvinder, kan back-up 

pumpen fuldt ud kunne kompensere for det manglende tryk. 
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169 

§ 32. Kørende skal, når det er nødvendigt for at forebygge eller afværge fare, ved lyd- eller 

lyssignal eller på anden hensigtsmæssig måde henlede andre trafikanters opmærksomhed 

på faren. I lygtetændingstiden skal fører af motorkøretøj anvende lyssignal i stedet for 

lydsignal, medmindre faren er overhængende. Lydsignal må ikke anvendes uden for de 

tilfælde, der er nævnt i 1. og 2. pkt., og må ikke vare længere end nødvendigt. Lyssignal 

gives ved blink med køretøjets fjern- eller nærlys.  

Stk. 2. Kørende skal give tegn før igangsætning fra kanten af vejen og før vending og 

svingning. Kørende skal endvidere give tegn før vognbaneskift eller anden ikke ubetydelig 

ændring af køretøjets placering til siden på motorvej. Ved vognbaneskift eller anden ikke 

ubetydelig ændring af køretøjets placering til siden på anden vej end motorvej skal kørende 

give tegn, når det er påkrævet til vejledning for den øvrige færdsel. Tegnet skal gives ved 

hjælp af blinklys, hvor anbringelse heraf på køretøjet er påbudt eller tilladt, og i øvrigt ved, at en 

arm rækkes vandret ud til siden.  

Stk. 3. Transportministeren kan fastsætte regler om anvendelse af havariblink, herunder regler om 

obligatorisk anvendelse af havariblink ved uventet kødannelse eller anden umiddelbar fare på 

motorvej.  

Stk. 4. Kørende, der standser eller hurtigt nedsætter hastigheden, skal give tegn, når det er 

påkrævet til vejledning for andre. Tegnet skal gives ved brug af stoplygte, hvor anbringelse 

heraf på køretøjet er påbudt eller tilladt, og i øvrigt ved, at en arm rækkes i vejret.  

Stk. 5. De tegn, der nævnes i stk. 2 og 4, skal gives i god tid før den påtænkte manøvre og på en 

tydeligt synlig og utvetydig måde. Tegngivningen skal senest være ophørt, når den pågældende 

manøvre er afsluttet. 

28 

En genstand der er i bevægelse, har kinetisk energi, dvs. bevægelsesenergi. Man finder den 

kinetiske energi ved formlen 

 

Hvor m = massen i kg og v = hastighed i meter pr. sekund, dvs. massen og hastigheden bliver sat i 

forhold til hinanden. 

Som det fremgår er hastigheden angivet som v2 – altså kvadratet af hastighedsstigningen. 

Det betyder at vi ved en fordobling af hastigheden vil få en firedobling af bremselængden. 
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133 

 

Forskellen er måden de er opbygget på i karkassen, hvor de kan være vævet af textil eller 

stål i bælterne. 

Radialdæk 

- Blødt og smidigt i siderne, men har en hård trædeflade 

- Udvikler kun lidt varme grundet den ringe indvendig friktion der skyldes vævningen 

- Kan kun vrides lidt i sideretningen, hvilket giver en lille slipvinkel 

- Generelt sikrer dækket et godt vejgreb, også over ujævnheder uden at trædepladen slipper 

vejbanen ved kørsel i vejsving 

Diagonaldæk  

- Stive sider og derved mindre smidighed over for lodrette påvirkninger og dårligere 

vejgreb. 

- Normalt intet bælte indstøbt, hvilket giver en blødere trædeplade og er mere eftergivende 

for tryk nedefra 

- Mindre vejgreb ved kørsel i skarpe sving, kører på ”siden” hvilket vi kan se på slidbanen 

på siden af dækket 

- Stor varmeudvikling, og dermed beregnet til lavere hastigheder og kortere tids kørsel 

Vinterdæk/tærrændæk (M+S) 

- Blødere gummi der bevarer sin evne til at gribe fat i ujævnheder i ned til 40 graders frost 

- Grovere mønster, hvilket også giver større slipvinkler 

Pigdæk 

- Dækket er et vinterdæk monteret med metal pigge der kan gribe fat i isen 

- Kun tilladt i perioden 1. november til 15. april 
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Kort 31 

Fagmæssigt redegør for: 

156 Placering på vejene 

54 Kørekort til motorkøretøj, erhvervsmæssig personbefordring, traktor og motorredskab samt 

knallert, herunder: a) helbredsbetingelser, herunder ædruelighed/afhængighed, b) 

aldersbetingelser, c) køreuddannelse og d) køreprøve 

172 Lokale trafiksaneringer 

Alment redegøre for: 

81 Samfundsmæssige værktøjer i form af lovgivning, vejtekniske foranstaltninger og kampagner 

til at påvirke fremkommeligheden og øge sikkerheden for alle trafikanter 

116 Formålet med differentiale og differentialespærring 

 

156 

§ 15. Kørende skal under hensyntagen til anden færdsel og forholdene i øvrigt holde så 

langt til højre som muligt.  

Stk. 2. Har kørebanen tre vognbaner, må et køretøj ikke benytte den vognbane, som er 

beliggende yderst til venstre i færdselsretningen, medmindre færdslen på kørebanen er 

ensrettet.  

Stk. 3. Afstanden til foran kørende skal afpasses på en sådan måde, at der ikke er fare for 

påkørsel, hvis køretøjet foran standser, eller dets hastighed nedsættes. Køretøjer, for hvilke 

der gælder en særlig hastighedsbegrænsning, jf. § 43, skal uden for tættere bebygget 

område tillige holde en sådan afstand til foran kørende, at overhalende køretøjer uden fare 

kan føres ind imellem et sådant køretøj og køretøjet foran.  

Stk. 4. Kørende skal holde til højre for helleanlæg, færdselsfyr og lignende, der er anlagt 

eller anbragt på kørebanen. Kørende kan dog også køre venstre om, hvis dette er 

tilkendegivet ved afmærkning, eller indretningen er beliggende på kørebaner med ensrettet 

færdsel.  

Stk. 5. Køretøj, der anvendes ved vejarbejde, kan med fornøden forsigtighed føres således, 

som det er nødvendigt af hensyn til arbejdet. 

54 

Kørekort til motorkøretøj 

§ 56. Motorkøretøj og stor knallert må kun føres af en person, der har erhvervet kørekort. 

Føreren skal under kørslen have kørekortet hos sig og skal på forlangende vise det til 

politiet.  
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Stk. 2. Kørekort kan udstedes til en person, der:  

1) er fyldt 17 år, jf. dog § 57,  

2) er i besiddelse af tilstrækkelig synsevne samt i øvrigt af den fornødne åndelige og 

legemlige førlighed, og  

3) ved en prøve godtgør at have tilstrækkelig kørefærdighed og fornødent kendskab til 

køretøjet og dets behandling samt til færdselsreglerne. 

Stk. 3. Kørekort kan nægtes den, der er afhængig af brug af euforiserende eller andre 

bevidsthedspåvirkende stoffer eller ikke er ædruelig. Spørgsmålet herom kan forlanges 

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

Stk. 4. Har en ansøger ikke tidligere haft kørekort til et motordrevet køretøj af samme art, skal den 

pågældende have modtaget undervisning i kørefærdighed hos en godkendt kørelærer. Den 

indledende praktiske undervisning skal foregå på lukkede øvelsespladser. Undervisningen 

vedrørende motorkøretøjer skal endvidere omfatte udvidet øvelseskørsel på særlige køretekniske 

anlæg.  

Stk. 5. Justitsministeren fastsætter bestemmelser om køreuddannelsen, herunder om køretøjer, 

der anvendes til køreprøver, og om undervisning på særlige lukkede øvelsespladser og anlæg. 

Justitsministeren fastsætter endvidere bestemmelser om betingelserne for at få udstedt kørekort, 

herunder om køreprøven, samt om kørekortets udseende og indhold. Justitsministeren kan 

fastsætte bestemmelser om, at udgifter til tolk i forbindelse med aflæggelse af køreprøve afholdes 

af ansøgeren. 

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.  

§ 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. 

172 

Lokale trafiksaneringer  

§ 40. Transportministeren kan efter forhandling med justitsministeren og i samråd med 

miljøministeren, efter indstilling fra de kommunale myndigheder, fravige reglerne i 

kapitlerne 2, 3 og 4 i det omfang, det er nødvendigt for i lokalområder at fremme en 

hensigtsmæssig trafiksanering. 

81 

Myndighederne regulerer trafikanternes adfærd via lovgivning og foretager løbende 

ændringer i de vejtekniske forhold, f.eks. særlige baner og lign. 

Politiet og andre myndigheder har løbende forskellige kampagner med henblik på at 

præcisere visse regler eller brugen af de etablerede vejtekniske foranstaltninger og regler 

der er gældende. 

Disse forhold medvirker til en mere sikker afvikling af trafikken til gavn for alle trafikanter, 

og samtidig øge fremkommeligheden på vejene. 

Også andre, f.eks. Sikker trafik, TRYG fonden og kommuner har kampagner, både lokale og 

nationale. 

116 

Formålet med differentialespærre er at sikre at køretøjer, der f. eks kører på dårlige veje 
eller uens friktion (asfalt og is) kan sætte differentialet ud af funktion og dermed sikre at der 
trækkes på alle hjul. 
 
Differentialet er den mekanisme der sikrer, at baghjulene kan køre med forskellige 
hastigheder, idet de skal tilbagelægge forskellige vejlængder i sving. Dette er nødvendigt, 
når det ønskes at alle hjul i sving skal følge cirkler der har samme centrum. 
 
Det er vigtigt at koble differentialespærringen fra på ny når kørsel fortsætter på almindelig 

vej, idet bilen ellers vil være kraftig understyret. 
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Kort 32 

Fagmæssigt redegør for: 

13 Viden om risikoforhold og faremuligheder i færdslen som forudsætning for overholdelse af 

færdselslovens grundlæggende krav om hensynsfuldhed og agtpågivenhed 

61 Rigspolitiets retningslinjer for køreprøver 

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

Alment redegøre for: 

41 Centrifugal- og tyngdekræfter under kørsel over bakker og gennem sving samt betydningen 

heraf 

46 Kørsel med bagage/gods, der kan forskyde sig ved bremsning, acceleration eller under 

kørsel i kurve 

 

13 

§ 3. Trafikanter skal optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, så at der ikke opstår 
fare eller forvoldes skade eller ulempe for andre, og således at færdslen ikke unødigt 
hindres eller forstyrres. Der skal også vises hensyn over for dem, der bor eller opholder sig 
ved vejen. 
Stk. 2. Særligt hensyn skal vises over for børn, skolepatruljer, ældre mennesker samt 
personer, der ifølge særligt af justitsministeren fastsat kendetegn eller i øvrigt, efter hvad 
der fremgår af omstændighederne, lider af svækket syn eller hørelse eller anden legemlig 
mangel eller sygdom, som er til ulempe for dem i færdslen. 

 

4. TRAFIKADFÆRD (U-Planen) 

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. 

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. 

 

5. VEJFORHOLD (U-Planen)  

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

 

61 

Ved opslag i kørekortbekendtgørelsen, kørekortcirkulæret samt Færdselsstyrelsens 

retningslinjer for køreprøver kunne besvare spørgsmål vedrørende nævnte forhold: 

Retningslinjerne beskriver i detaljer hvorledes prøverne afholdes, krav til legitimation, 

specialprøver og andet relevant i forhold til elevernes køreprøve. 

Vi finder også kravene til Ansøgning om kørekort og lektionsplanen, hvilke underskrifter 

der skal være og kontrol af om undervisningen er gennemført efter gældende regler. 

Til retningslinjerne er tilknyttet en række bilag der f.eks. beskriver prøvelokalets indretning 

ved teoriprøven. 

168 

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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41 

Ved kørsel op over en bakke vil der i bilens tyngdepunkt virke en centrifugalkraft opad. 
Tyngdekraften virker nedad mod jordens centrum i bilens tyngdepunkt. Centrifugalkraften 
vil modvirke tyngdekraften, og formindske bilens tryk på vejen, således at friktionskraften 
mellem dæk og vej nedsættes. Køres der meget stærkt, eller er bakketoppen meget krum vil 
centrifugalkraften vokse til tyngdekraftens størrelse, idet bilen nu vil løfte sig fra vejbanen 
og svæve indtil bilen igen rammer vejbanen. 
 
Køres i bunden af en bakke vil centrifugalkraften og tyngdekraften virke i samme retning og  
vejgrebet vil vokse tilsvarende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ved kørsel i kurve vil centrifugalkraften virke i bilens 
tyngdepunkt, og trække bilen bort fra svingets centrum 
og skride ud af kurven. Dette hindres dog så længe der 
er tilstrækkeligt med friktionskræfter mellem dæk og 
vejbane. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Hvis tyngdepunktet ligger højt, vil centrifugalkraften ved for høj hastighed kunne vælte 
bilen ved kørsel i en kurve. 
 
 
 
 

 

 

 

R

vxm
Fc

2

=



 

27 
 

46 

Kørsel med bagage/gods der kan forskyde sig ved bremsning, acceleration eller under 

kørsel i kurve kan medføre ændrede og farlige køreegenskaber. 

Løst gods der f.eks. under bremsning skubbes frem mod forsæderne, vil grundet 

bevægelsesenergien øge vægten betydeligt, og hvis det presset mod førersædet er der 

risiko for at sædet giver efter og presse føreren op i rattet. 

Under acceleration vil gods blive presset bagud og vægten øges bag i bilen, hvilket giver 

ringere styreegenskaber, særligt ved kørsel i kurve. 

Ved kørsel i en kurve kan godset forskydes til en af siderne, hvilket kan medføre at køretøjet 

vælter. 

Ud over de ændrede køreegenskaber, kan der også være risiko for at føreren og øvrige 

passagerer kommer til skade. 

Derfor skal gods fastgøres så det ikke kan skride. 
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Kort 33 

Fagmæssigt redegør for: 

12 Gældende retningslinjer for køreuddannelsens tilrettelæggelse i øvrigt, herunder samordning 

af teoretisk og praktisk undervisning, indretning, udstyr og brug af teorilokaler, samt 

udvælgelse af øvelsesstrækninger på vej 

160 Møde 

152 Færdselslovens bestemmelser om anvisninger for færdslen 

Alment redegøre for: 

102 Betydningen af hele isolerede, rene og faste lednings- og stelforbindelser samt sikringernes 

formål 

75 Synsfelt, centralt og perifert synsfelt 

 

12 

Gældende retningslinjer for køreuddannelses tilrettelæggelse findes i Lærervejledningen 
om køreuddannelse til kat. B. 
 
FORSLAG TIL OPDELING AF DEN TEORETISKE OG PRAKTISKE KØREUDDANNELSE  
Det nøjagtige indhold i den teoretiske og praktiske undervisning er fastlagt i delmålene, 
hvorimod varighed og antal af de enkelte lektioner - udover de i kørekortbekendtgørelsen fastlagte 
obligatoriske minimumsantal - er afhængig af elevens individuelle behov. Den følgende 
lektionsopdeling skal opfattes som et eksempel på et standardprogram, der kan anvendes af 
køreskolen, eventuelt som grundlag for køreskolen til at udarbejde sin egen lektionsplan for 
køreuddannelsen. Rækkefølgen af lektionerne tilgodeser den i bekendtgørelse om kørekort 
krævede rækkefølge i afsnitsopdelingen i undervisningsplanen, principperne om, at eleven hele 
tiden skal føres fra en lettere til en vanskeligere manøvre, og kravet om sammenhæng mellem 
teoretisk og praktisk undervisning. Antallet af lektioner tilgodeser det i bekendtgørelse om 
kørekort anførte krav om et mindsteantal af lektioner i undervisningen. 
 
LUKKEDE ØVELSESPLADSER  
Øvelsespladsen skal være indrettet således, at eleven helt kan koncentrere sig om 
beherskelse af bilen. Derfor må der på pladsen ikke forekomme andet end det nødvendige 
markeringsmateriel. Ethvert forsøg på at efterligne vilkårene i den almindelige færdsel med 
kørebanestriber, færdselstavler og -signaler eller lignende vil kun virke forstyrrende på eleven og 
indebærer ingen pædagogisk fordel. 

KRAV TIL KØRETEKNISK ANLÆG (fremgår af afsnit 9 i Undervisningsplanen) 

Det køretekniske anlæg skal være godkendt. Om godkendelsen og indretningen af det 
køretekniske anlæg henvises til kørekortbekendtgørelsen med tilhørende bilag. 

 
KRAV TIL TEORILOKALE  
Teorilokalet skal have en sådan størrelse og indretning, at det kan fungere hensigtsmæssigt for 
det normale antal elever på et undervisningshold og tillade brug af de almindeligste 
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hjælpemidler. Det skal bemærkes, at en tilfredsstillende undervisning vanskeligt kan gennemføres 
uden brug af illustrationer til anskueliggørelse af de vigtigste mekaniske bildele og deres funktion 
samt af risikoforhold og faremuligheder i forskellige færdselssituationer. Af hensyn til 
gennemførelse af evaluerende prøver, som bl.a. er omtalt i undervisningsplanens Afsnit 10, 
Forberedelse til køreprøve, skal lokalet være udstyret med borde eller lignende, så eleverne 
bekvemt kan udfylde afkrydsningsskemaer ved prøverne. Man skal i den forbindelse være 
opmærksom på, at eleverne placeres hensigtsmæssigt i forhold til lærred eller skærm, således at 
vigtige detaljer på billederne er tydeligt synlige for alle og uden forvrængninger. 
 
KRAV TIL ØVELSESSTRÆKNINGER  
For at sikre en god indlæring skal øvelserne i manøvrer på vej planlægges nøje med hensyn til 
både indhold og rækkefølge, og de bedst egnede øvelsesstrækninger i lokalområdet skal i 
forvejen være udvalgt og fastlagt, så de passer til øvelserne, og så man undgår spildtid på 
enten overflødig eller for krævende kørsel i forhold til elevens færdighedsniveau. 
 

160 

Møde  

§ 20. Kørende, som møder hinanden, skal holde til højre. De skal holde tilstrækkelig afstand 

til siden mellem køretøjerne og samtidig udvise særlig agtpågivenhed over for trafikanter, 

der færdes i kørebanens højre side. Er vejen delvist spærret, skal det køretøj, i hvis side af 

kørebanen spærringen er, om nødvendigt standse og lade det mødende køretøj passere.  

Stk. 2. Ved møde med køretøjer, som anvendes ved vejarbejde, kan der med fornøden 

forsigtighed køres på den måde, som er mest hensigtsmæssig. 

 

152 

Anvisninger for færdslen 

§ 4. Trafikanter skal efterkomme de anvisninger for færdslen, som gives ved færdselstavler, 

afmærkning på kørebane eller cykelsti, signalanlæg eller på anden måde, jf. § 95.  

Stk. 2. Trafikanter skal efterkomme de anvisninger for færdslen, som gives af politiet eller 

andre, som justitsministeren har bemyndiget til at regulere færdslen, jf. § 89. Disse 

anvisninger skal efterkommes forud for anvisninger i stk. 1.  

Stk. 3. Anvisningerne i stk. 1 og 2 skal efterkommes forud for færdselsreglerne.  

Stk. 4. Trafikanter skal uanset afmærkning, der tilkendegiver ubetinget vigepligt, rette sig 

efter signalanlæg, der regulerer færdslen i det pågældende vejkryds. 

Kunne vise politiets anvisninger for rødt, grønt og gult. 
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102 

Sikringernes formål er at modvirke brand ved kortslutning i ledningsnettet. En kortslutning 

forårsager en så stærk opvarmning af ledningerne at der kan udbryde brand. Springer/brænder 

en sikring over er det tegn på overbelastning af det pågældende kredsløb og fejlen skal 

derfor findes inden der sker yderligere skader. 

 

Ledninger skal være godt isolerede således, at der ikke opstår kortslutning til stel. En kortslutning 

til stel vil medføre at sikringen vil smelte over og afbryde strømmen. Er der ingen sikring eller er 

der monteret en for stor sikring, vil der være risiko for at ledningen bliver så varm at 

isolationen smelter og får omkringliggende brandbare dele til at bryde i brand. Ledninger 

føres ofte i bundter hvilket medfører at også disse ledninger kan smelte således at hele 

ledningsnettet kan tage skade. Føres ledninger gennem de tynde karosseriplader kan isolationen 

let gennemslides så der opstår kortslutning, derfor benyttes gummikraver i hullerne. 

 

75 

Synsfeltet er den del af omgivelserne, hvorfra man kan registrere et synsindtryk, når øjet 

fikserer et fast punkt 

Synsfeltet undersøges ved at præsentere et objekt forskellige steder i synsfeltet med henblik på at 

bestemme synsfeltets ydergrænser. Hvis objektet er et lys, kan man ved at variere intensiteten 

vurdere, hvordan synstærsklen varierer forskellige steder inden for synsfeltets ydergrænser 

Synsfeltet kan bestemmes på de to øjne hver for sig (monokulært) og samtidig (binokulært) 

Det perifere syn er orienteringssynet. Det benytter vi til at orientere os i omgivelserne. 

Synsfeltets ydergrænser registreres af stavene i nethinden. Det perifere syn opdager 

svagere lyskilder end det centrale, og derfor bruger vi det perifere syn, når det er mørkt. Det 

perifere syn reagerer ikke på farver eller detaljer. 

Synsfeltet bliver testet af lægen i forbindelse med kørekortattesten. 
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Kort 34 

Fagmæssigt redegør for: 

106 Kontrol af nærlysets lygteindstilling ved belysning af en væg, herunder lys-mørke-grænsens 

udseende ved asymmetrisk lys, herunder angivelse af årsager til forkert udseende af 

lysfordelingen 

196 Vejafmærkningsbekendtgørelsens bestemmelser om færdselstavlers udførelse som variable 

tavler, om deres betydning for enkelte vognbaner og om præcisering af deres betydning ved 

undertavler 

22 Formålet med undervisningen i manøvrer på vej, herunder betydningen af at gennemføre 

øvelserne med trinvis stigende sværhedsgrad på forud fastlagte øvelsesstrækninger og på 

passende tidspunkter 

Alment redegøre for: 

118 Udledning af udstødningsgas fra cylindre, herunder formålet med lambdasonde, katalysator, 

partikelfilter og lyddæmper 

114 Princippet i gearkassens kraftoverføring og formålet med synkroniseringskoblinger 

 

106 

 
 
Kontrol af lygteindstilling på nærlys: 
- Asymmetrisk lys 
- Tjek op mod en mur og marker 
- Falde 1 cm pr. meter du kører bagud 
- 10 meter = 10 cm 
 
 
 
 
Såfremt lysets udseende ikke ser ud som 

skitseret, man det skyldes et ødelagt lygteglas eller at pæren er monteret forkert i holderen. 

 

196 

Fra Vejafmærkningsbekendtgørelsen nr. 784 af 06/07/2006 

§ 1. Denne bekendtgørelse indeholder bestemmelser om vejafmærkningens udformning og 

betydning. Reglerne om vejafmærkningens anvendelse og administration, herunder krav til 

afmærkningens tekniske udførelse og opstilling findes i Vejdirektoratets bekendtgørelse om 

anvendelse af vejafmærkning. 
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§ 6. Anvendelse af tavler med ændret udseende, jf. bekendtgørelse om vejafmærkning, skal i hvert 
enkelt tilfælde godkendes af Vejdirektoratet, jf. dog stk. 2.  
 
Stk. 2. Transport- og Energiministeriet kan godkende, at Vejdirektoratet anvender tavler med 
ændret udseende, jf. bekendtgørelse om vejafmærkning.  
 
Stk. 3. Når færdselstavler er opbygget af lyskilder, kan de fremtræde med hvide lysende tal 
og symboler på mørk baggrund i stedet for sorte tal og symboler på hvid baggrund.  
 
Stk. 4. Bagsiden af færdselstavler skal være grå eller sort, hvis ikke andet er bestemt i 
forbindelse med de enkelte tavler.  

§ 3. Færdselstavler opsættes i højre side af vejen i færdselsretningen. Dog kan 
færdselstavler opsættes i midterrabat eller venstre side af vejen eller ophænges over 
kørebanen, hvor vej- eller færdselsmæssige forhold gør det påkrævet. 

§ 4. Færdselstavler gælder normalt for al trafik i færdselsretningen. Deres betydning kan dog 
indskrænkes til kun at gælde for trafikken ad enkelte vognbaner. Dette kan på ophængte tavler 
tydeliggøres med nedadrettede pile eller vises på oplysningstavler, jf. § 19. 
 

§ 5. En færdselstavles betydning kan præciseres, indskrænkes eller udvides ved tekst, tal 

eller symbol på en rektangulær tavle under hovedtavlen. 
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Med undervisningsplanen for valgte kategori som hjælpemiddel redegøre fagmæssigt for: 

Formålet med undervisningen er at give eleven færdighed i sikkert og hensynsfuldt at 
tilpasse kørslen til de skiftende færdselsforhold og gældende færdselsregler på forskellige 
typer veje og tidspunkter (i og uden for myldretid, i dagslys og mørke) under udførelsen af 
alle normalt forekommende manøvrer. 

Hver enkelt øvelses præcise indhold er fastlagt i delmålene. Varigheden bestemmes af den 
enkelte elevs behov. De enkelte øvelser/manøvrer anses for indlært med tilfredsstillende resultat, 
når de kan udføres med den grad af præcision, som fremgår af delmålsbeskrivelserne. 

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. 

En manøvres sværhedsgrad afhænger imidlertid ikke kun af kravene til førerens orientering 
og beherskelse af køretøjet, men også af de aktuelle vej- og færdselsforhold. 

Ved planlægningen og gennemførelsen af øvelserne i manøvrer på vej samt for at sikre en god 
indlæring, skal kørelæreren anvende retningslinjerne i lærervejledningen om køreuddannelsen til 
kategori B om krav til øvelsesstrækninger. Disse krav beskriver i enkeltheder, hvilke 
øvelsesstrækninger der er egnede til at opfylde kravene i undervisningsplanens 
delmålsbeskrivelser. Det indebærer blandt andet, at der umiddelbart forinden kørsel i mørke 
gennemføres kørsel på en længere vejstrækning (landevejskørsel) i dagslys. 

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 
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FL § 38. Fører af motordrevet køretøj skal betjene køretøjet således, at det ikke afgiver 
unødig støj eller unødigt udvikler røg eller gasarter. 
 
Når stemplet i cylinderen presser røggas ud gennem udstødningsventilen i 4. takt – 

(udstødningstakten) udledes røggassen til udstødningsrøret gennem udstødningsrør.  
 
På udstødningsrøret er monteret en eller to lyddæmpere (lydpotter) hvor 
udstødningsgassen ledes gennem flere kamre, hvorved trykstødene brydes og lyden 
dæmpes væsentligt. 
 
Nyere biler har monteret en katalysator, der formindsker udslippet af kulilte, kvælstofilte og  
uforbrændt brændstof. 

 
Lambdasonden måler iltindholdet i udstødningsgasserne og regulerer via den elektroniske 

indsprøjtning det rette forhold mellem ilt og brændstof. 

Nyere diesel biler har monteret et partikelfilter der opsamler de skadelige partikler fra 

forbrændingen, disse ”brændes af” efter behov og køremønster. 

Lyddæmperen dæmper, som det næste lyder, lyden fra motorens forbrænding. 

 

114 

Gearkassens formål er at afpasse motorens omdrejningstal til den ydelse/hastighed der er 
brug for.  
Gearkassen består af en hovedaksel,  opdelt i indgangs- og en udgangsaksel,  samt en  
mellemaksel hvorpå der er monteret flere tandhjul af forskellig størrelse. 
 
Indgangsakslen har direkte forbindelse til motoren gennem svinghjulet og koblingspladen 
Udgangsakslen har direkte forbindelse til kardanakslen og de trækkende hjul. Ved hjælp af 
kobling og gearstang ændres indgrebene af disse tandhjul i hinanden og der kan dermed opnås 
forskellig omdrejningstal på udgangsakslen svarende til f.eks. de 5 gear de fleste personbiler 
har. 
 
Formålet med synkroniseringskoblinger er at sørge for at tandhjulene i gearkassen løber 
med den rigtige hastighed inden de kobles sammen ved et gearskift. Man slipper derfor for  
dobbeltudkobling. 
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Kort 35 

Fagmæssigt redegør for: 

95 Bremsekraftregulering, herunder automatisk bremsekraftregulator (ALB) og ABS-

bremsesystemer 

164 Overhaling og forbikørsel ved fodgængerfelt 

187 Færdselslovens bestemmelser om tilkobling og slæbning 

Alment redegøre for: 

73 Sikkerhedsselens betydning for skadesrisikoen 

120 Princippet i partikelfilterets virkemåde og regeneration 

 

95 

Bremses hårdt (katastrofeopbremsning) sikrer den automatiske bremsekraftbegrænser (ALB) at 

baghjulene ikke blokerer før forhjulene, hvilket ville medføre en udskridning. 

ALB ventilen er i øvrigt lastafhængig (Automatisk Lastafhængig Bremsekraftregulator) 

Kører vi på is eller fastkørt sne har vi en væsentlig lavere friktion til rådighed end ved kørsel 
på ru asfalt.  
 
Da friktionskræfterne bruges til både at styre og bremse med kan det få uønsket effekt, 
grundet den lavere friktion der er til rådighed. 
 
Den optimale udnyttelse af friktionskræfterne opnås umiddelbart før hjulenes blokering.  
 
Med ABS (Anti Blocking System) vil der ved enhver opbremsning ikke ske blokering af 
hjulene uanset vejgrebet. Der vil derfor kunne ske samtidig bremsning og styring, dog 
således at bremsevirkningen reduceres ved styring. 
 
Uden ABS er det føreren af bilen der skal regulere trykket på bremsepedalen så hjulene ikke 
blokerer og dermed glider hen over vejen, helt uden mulighed for at styre bilen. Det er således ikke 
muligt at bremse og styre samtidig på biler uden ABS. 
 

164 

Overhaling og forbikørsel ved fodgængerfelt § 25. Kørende, som nærmer sig et 

fodgængerfelt, må ikke foretage overhaling eller forbikørsel af et andet køretøj, såfremt 

dette køretøj hindrer fuldt udsyn over fodgængerfeltet. 
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§ 70. Til bil, bortset fra ledbus, må kobles ét påhængskøretøj. Til motorcykel, herunder 
motorcykel med sidevogn, jf. stk. 2, må kobles én påhængsvogn eller ét påhængsredskab. 
Til traktor og motorredskab må kobles to påhængsvogne eller én påhængsvogn og ét 
påhængsredskab. Til cykel må kobles én påhængsvogn. Til lille knallert må ikke kobles 
påhængskøretøj. 
 
Stk. 2. Til motorcykel og cykel må kobles sidevogn, der skal være anbragt til højre for 
motorcyklen eller cyklen. Til knallert må ikke kobles sidevogn. 
 
Stk. 3. Transportministeren kan fastsætte bestemmelser om tilkobling af påhængskøretøj og  
sidevogn, herunder fastsætte bestemmelser om de køretøjer, der kan sammenkobles.  
Transportministeren kan endvidere fastsætte bestemmelser om, hvad der må medføres på  
sådanne køretøjer. Transportministeren kan fastsætte bestemmelser om fravigelse af  
bestemmelsen i stk. 1, 3. pkt., for kørsel inden for særlige områder. 

 
Stk. 4. Transportministeren kan fastsætte bestemmelser om slæbning af køretøjer. 

 
Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer 

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

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

 
§ 6. Der må kun foretages slæbning af et havareret køretøj eller et påhængskøretøj fra et  
havareret vogntog. Der må dog ikke foretages slæbning af tohjulet motorcykel og tohjulet 

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

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

 

73 

Sikkerhedsselens betydning for skadesrisikoen: 

1) Risikoen for at blive dræbt er 5-10 gange større, hvis man kastes ud af bilen, end hvis 

man bliver i bilen.  

2) Sikkerhedsselen øger chancerne for at overleve en ulykke med ca. 50 % for personer på 

forsædet og ca. 25 % for personer på bagsædet. 

I biler med airbag øges chancerne for overlevelse væsentligt ved anvendelse af 

sikkerhedssele, men anvendes sikkerhedsselen ikke øges risikoen for f.eks. brud i nakken. 

 

120 

Et partikelfilter består af mange små kanaler og tvinger udstødningsgassen gennem 

kanalvæggene, hvor partiklerne bliver fanget. 

De opsamlede partikler skal jævnligt brændes af, da de ellers kan tilstoppe filteret i din bil.  

Efterhånden som filteret ældes opsamles en del ikke-brændbart materiale eller aske i 

filteret. 

Denne afbrænding kaldes en regenerering, og sker ved en vedvarende hastighed over en 

længere strækning.  

Under regenereringen tilføres brændstof direkte i partikelfilteret, hvorved partiklerne bliver 

brændt af. 

Et partikelfilter har en levetid på op til 150.000km 
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Kort 36 

Fagmæssigt redegør for: 

14 Betydningen af, at skærpet opmærksomhed mod risikoforhold og faremuligheder ikke fører til 

overdrevet forsigtighed eller afkald på udførelse af manøvrer i situationer, hvor ingen 

faretegn er til stede 

96 Funktion af parkeringsbremsens mekaniske bremsesystems enkelte dele, herunder 

aktiveringsanordning med spærrer og mekaniske forbindelser samt den elektriske 

parkeringsbremse 

163 Forbikørsel og overhaling i tæt færdsel 

Alment redegøre for: 

32 Tyngdepunkt og tyngdekraft, herunder enheden newton (N) 

121 Princippet i motorkølesystemet og tegn på fejl i motorkølesystemet 

 

14 

Ved kørsel foran andre skal vi køre med en hastighed der er rimeligt tilpasset forholdene og 

ikke overdreven lav. En overdreven lav hastighed kan medføre påkørsel bagfra. 

Undladelse af at orientere sig eller f.eks. gå i bremseberedskab kan omvendt skabe en 

situation hvor der skal bremses eller undviges uden forudgående orientering om 

medtrafikanter i øvrigt. 

At køre med en overdreven lav hastighed sinker trafikken og kan skabe farlige situationer 

hvor andre mister tålmodigheden og foretager farlige manøvrer. 

96 
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Parkeringsbremsen skal være mekanisk (kabel eller stænger). Ved aktivering af 

parkeringsbremsen skal denne være fastlåst i spændt stilling således at en pal låser p-

bremsen i den ønskede stilling og låses op ved at trykke på en udløserknap, hvorefter p-

bremsen de-aktiveres. 

P-bremsen kan være elektrisk, hvilket vil sige at en elektrisk motor aktiverer eller de-

aktiverer p-bremsen således at bremseklodserne presses mod skiven af en elektrisk motor. 

P-bremsen skal virke under kørsel. 
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Forbikørsel og vognbaneskift i tæt færdsel 

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

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

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

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

parkere eller standse.  

 

Stk. 2. Føres et køretøj i en vognbane, der ved afmærkning er forbeholdt en vis art af 

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

færdsel, eller bliver det forbikørt, anses dette ikke som overhaling. 

 

32 

Tyngdekraft: Den lodret nedadrettede kraft hvormed jorden tiltrækker bilen. 
 
Hver enkelt lille del af køretøjet påvirkes af tyngdekraften. Samles alle disse kræfter opstår 
TYNGDEPUNKTET. Med andre ord punktet hvor køretøjets vægt er koncentreret. 
Hænges bilen op i tyngdepunktet vil den være i fuldstændig balance. 
 
Tyngdepunktets beliggenhed, højt eller lavt har bl.a. betydning for hvornår bilen vil vælte i 
et sving.  
 
Hvis resultanten (den geometriske sum) af centrifugalkraften 

og tyngdekraften med tyngdepunktet som centrum skærer 

vejbanen mellem hjulene vælter vognen ikke. 

 

 

T 



 

39 
 

121 

Ved forbrændingen udvikles varme i cylinderne som dermed forplanter sig i hele motoren. Denne 

varme kommer motoren af med via kølesystemet. 

 

Det fungerer således at en termostat åbner for 

gennemstrømning af kølervæske ved ca. 90 grader og 

væsken drives rundt i systemet ved hjælp af en vandpumpe. 

Efter kølervæsken er blevet opvarmet i motoren hvor den 

kører igennem en række kanaler, pumpes den via køleren 

hvor væsken bliver kølet ned, for igen at blive opvarmet i 

motoren.  

 

 

 

Er der for lidt kølervæske i en bilmotor med væskekøling, vil bilens motor få utilstrækkelig 

køling i den øverste del af motoren. Motoren vil blive så varm at den begynder at koge og 

der vil komme damp ud af kølesystemet. I vinterperioden vil der også være manglende 

varme i varmeapparatet til kabinen. 

 

Fortsættes kørslen vil motoren blive så varm at den kan "brænde sammen" 

 

 

 

En motor kan også være luftkølet, f.eks. visse knallerter, 

motorcykler og biler. Så er motoren udformet med køleribber 

for bedre at kunne komme af med varmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


