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Bevægelsesenergi

Køreteknik 1

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.

Newtons første lov (Lov om inerti): "Et legeme som ikke er påvirket af en kraft, eller 
af kræfter der ophæver hinandens virkning, vil enten være i hvile eller foretage en 
jævn retlinet bevægelse."

Newtons anden lov: "Et legeme med massen m, der påvirkes af en resulterende 
kraft F, vil have en acceleration a, som opfylder: F = m * a."

Newtons tredje lov: (Lov om aktion og reaktion): "Et legeme a der påvirker et 
legeme b med en kraft, vil blive påvirket med en lige stor modsat rettet kraft."
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Gnidningsmodstand

Vindmodstand

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.
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FRIKTION Tør Våd

Asfalt 0,8 0,6

Grus 0,4 0,4

Sne 0,2 0,1

Is 0,1

Vejgreb:
Friktion mellem dæk og vej (gnidningsmodstand)
Dækkene griber fat i ujævnheder (fortanding)
Udnyttelse af vejgreb:
Acceleration
Bremsning
Styring
Hastighed:
Vejbelægning og føret

Der er grænser for, hvor stor gnidningskræfterne kan blive.

Maksimumsværdien er afhængig af:

•Det tryk, hvormed dækkene presses mod vejbanen, dvs. vognens vægt

•Dækkenes og vejbanens karakter eller ”ruhed”

Eksempel:

Hvis vi kører på en normal tør vej, vil gnidningskræfternes maksimumsværdi være 
ca. 0,8 gange vognens vægt.

Dette tal, ganget med trykket mellem dæk og vejbane, giver den maksimale 
gnidningskraft, kaldet friktionskoefficienten eller friktionstallet.

Vejer bilen 1.000 kg vil gnidningskræfterne være 800 kg (0,8 gange 1.000)

Skulle vi således skubbe bilen med bremsede hjul, skulle vi skubbe med et tryk på 
mere end 800 kg, dog er gnidningskraften størst, mens vognen ikke glider (hvilende 
friktion). Når vognen er begyndt at glide, kan skubbe- eller trækkraften reduceres 
noget (glidende friktion).
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Vil det være muligt at flytte bolden over i skålen uden at tage bolden op med 
fingrene?
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Opgaven løses ved placere glasset hen over bolden og så hurtigt bevæge glasset 
rundt i cirkler. Dermed presses bolden ud i siden af glasset, og hvis glasset har den 
rette form, vil kuglen løftes op til glassets bredeste sted.

Helt præcis sker der det, at kuglen opnår en hastighed, og hvis kuglen ikke påvirkes 
af en kraft, vil den ifølge Newtons Første Lov fortsætte ligeud i en konstant 
bevægelse. Kuglen rammer dog glassets kant, hvorved den tvinges ind i en 
cirkelbevægelse. Glassets normalkraft leverer altså den nødvendige centrifugalkraft, 
for at kuglen kan bevæge sig i en cirkelbevægelse. Det afgørende er så, at glasset 
leverer en lodret komposant af normalkraften, således at kuglen holdes oppe.
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Udskridning og væltning
Centrifugalkraft

Centrifugalkraft

Ved kørsel i en vejkurve, vil
bilen søge mod kurvens 
yderside

Centrifugalkraft

Ethvert legeme, der bevæger sig i en cirkel, vil blive påvirket af en centrifugalkraft, 
der er rettet bort fra cirklens centrum, så ved at lade bilen køre i en kurve, får man 
netop en vandret kraft, der virker i bilens tyngdepunkt og er rettet bort fra kurvens 
centrum. Centrifugalkraftens størrelse afhænger for en bestemt bil af kurvens radius 
og den hastighed, hvormed man kører, og på den måde, at større hastighed og 
mindre radius giver større centrifugalkraft. Man kan altså, når man kører med en 
given hastighed, regulere den stabiliserende krafts størrelse ved at gøre svinget 
skarpere (større centrifugalkraft) eller blødere (mindre).
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Udskridning og væltning
Gyrokræfter

Medens centrifugal- og massekræfter er forholdsvis letforståelige begreber, er 
gyrokræfternes fysik mere kompliceret. 

Gyrokræfter eller gyrovirkninger opstår ved alle roterende systemer, hver gang 
rotationsaksen af en ydre påvirkning bringes ud af sin øjeblikkelige stilling. Har man 
f. eks. et hjul, der roterer om sin akse, og prøver man derefter at flytte aksen ved at 
påvirke den med en vis kraft, vil der opstå en gyrokraft, der får aksen til at slå ud 
vinkelret på den retning, man oprindelig prøvede at dreje aksen. I det tilfælde at 
hjulaksen er fastholdt i et par lejer vil gyrokræfterne påvirke disse lejer, således at 
hele det faste system vil dreje sig vinkelret på den forstyrrende krafts retning.
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Centrifugalkraften vokser med

•Vognens vægt

•Kvadratet på vognens hastighed

•Kurvens krumning (aftager ved voksende kurveradius)

Dette betyder, at en fordobling af hastigheden vil firedoble centrifugalkraften, mens 
en halvering af hastigheden vil formindske centrifugalkraften til en fjerdedel af den 
oprindelige.

En fordobling af kurveradien vil halvere centrifugalkraften, mens en halvering af 
kurveradien vil fordoble centrifugalkraften. Derimod vil centrifugalkraften vokse 
proportionalt med vognens vægt.

Hvis vognens hastighed er så stor, eller kurven krummer så stærkt, at 
centrifugalkraften vil overstige den højst opnåelige gnidningskraft mellem dæk og 
vejbane, vil vognen skride ud, dvs. fortsætte ligeud uden at følge en kurve svarende 
til forhjulenes drejning.
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Vognens tyngdepunkt

C:  Centrifugalkraft

T:  Tyngdekraft

R:  Resultanten

Ra + Rb:  Reaktionskrafter

G:  Gnidningskræfter

O:  Røringspunkt

Køreteknik 1

Udskridning og væltning

C

TR

Ra

Rb

GG

1. Tyngdekraften T, der er den lodret nedadrettede kraft, hvormed jorden tiltrækker 
vognen. Tyngdekraften trækker i tyngdepunktet markeret med rødt.

2. Reaktionskræfter Ra og Rb, der er rettet lodret opad, og som tilsammen er lige så 
store som tyngdekraften. Reaktionskræfterne er det modtryk, vejbanen udøver på 
vognen.

3. Centrifugalkraften C, der angriber i vognens tyngdepunkt, og som er rettet radialt 
bort fra svingets centrum.

4. Gnidningskræfter G, der virker i røringspunkterne mellem hjul og vejbane, og som 
er rettet modsat centrifugalkraften og tilsammen er lige så store som 
centrifugalkraften.

Hvis resultantens forlængelse skærer vejbanen mellem hjulene, vil vognen blive 
stående på hjulene, men hvis resultanten skærer vejbanen uden for 
hjulmellemrummet, vil vognen vælte i svinget.
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Udskridning og væltning

C

Vognens tyngdepunkt

C:  Centrifugalkraft

T:  Tyngdekraft

R:  Resultanten

Ra + Rb:  Reaktionskrafter

G:  Gnidningskræfter

O:  Røringspunkt

Normalt vil en vogn skride ud i et sving, før centrifugalkraften bliver så stor, at den 
ovennævnte væltningsbetingelse opfyldes. Men hvis vognens hjul under 
udskridningen støder mod en kantsten eller en anden forhindring, der hindrer 
yderligere udskridning, kan væltning forekomme.

Er vejen skrå eller ”bygget op” i svinget, er risikoen for væltning væsentligt mindre, 
idet resultanten R kan skære vejbanen mellem hjulene, selv om centrifugalkraften C 
er forholdsvis stor.

Ligeledes ses, at risikoen for udskridning formindskes i et ”opbygget” sving, idet 
centrifugalkraften nu er medvirkende til at forøge friktionen mod vejbanen samtidig 
med, at tyngdekraften modvirker centrifugalkraftens forsøg på at få vognen til at 
skride opad på tværs af den skrå vejbane.
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Vognens tyngdepunkt

C: Centrifugalkraft

a:  Kraftens arm

b:  Kraftens arm

O:  Røringspunktet

Køreteknik 1

Udskridning og væltning

T

Ra

Rb

GG

b

aO

C

Vi kan også beregne om vognen vælter ved at anvende en krafts moment.

Ved en krafts moment om et punkt forstås kraften gange den mindste afstand 
mellem kraften og punktet (kraftens arm). Momenter kan f.eks. Måles i kgm. Hvis 
kraften er 500 kg, og kraftens arm er 2 m, er momentet 500 x 2 = 1.000 kgm.

Betingelsen for, at vognen ikke vælter, kan også formuleres således: Hvis 
tyngdekraften T’s moment T x a omkring røringspunktet O mellem venstre hjul og 
vejbane er større end centrifugalkraften C’s moment C x b om samme punkt, bliver 
vognen på hjulene, i modsat fald vælter den.

Det bemærkes, at reaktionskraften Rb ikke giver noget moment, da kraften er nul i 
det øjeblik vognen er ved at vælte.
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Udskridning og væltning
Eksempel

Tegning med angivelse af vægtforskydningen i forbindelse med kørsel i kurve.
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Teori:

De kræfter vi har til rådighed ligger indenfor friktionscirklen, under de tre forhold et 
dæk arbejder under; acceleration, bremsning, og drejning.

I friktionscirklen arbejdes der med fire planer jf. tegningen.

Et givent dæk har en maksimal friktionsevne til hver af de tre aktiviteter, som er ret 
forskellig fra mærke til mærke, samt afhængig af dækkets diameter og bredde. Et 
bredere dæk giver mere friktion i sideretning, og større total diameter på dækket 
giver mere friktion i længde retning. 

Friktionscirklen på arbejde:

Hvis vi forestiller os du starter i 1. gear, så starter du fra cirklens centrum, hvor der 
en nul udnyttet friktion -  bilen står stille. Under acceleration øges friktionen for de 
hjul, der trækker. Nu nærmer du dig et højresving og starter med at bremse, som 
giver en modsat rettet friktion, når bremsen slippes går friktionen igen i nul. Du 
drejer ind i svinget og opnår maksimal sideføringsfriktion. Du retter op, giver gas og 
udnytter friktionen til acceleration.
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Bruger du i stedet 100% kraft til højredrejning, er der ikke nogen kraft tilbage til 
acceleration eller bremsning.

Ved at betragte friktionscirklen kan det indses:

•Du har ikke fuld bremse- og styreevne samtidig

•Du mister styreevnen, hvis hjulene blokerer

•Hvis du ønsker fuld styreevne, må undlade såvel at bremse som at accelere
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Resultanten

Højre sving

Acceleration

I eksemplet accelererer vi kraftigt (forhjulstrukken bil), samtidig med at vi svinger til 
højre.

Resultanten ligger lige akkurat indenfor den friktion der er til rådighed og bilen 
skrider ikke ud.

Hvis bilen er baghjulstrukken kan vi se bort fra accelerationen på de styrende hjul, 
og så vil vi kunne dreje mere (”højre sving”s pilen kan trækkes til cirklens kant)
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Acceleration og deceleration

Køreteknik 1

• Ved acceleration forstås hastighedsforøgelsen pr. tidsenhed, men man
ved deceleration forstår hastighedsformindskelsen pr. tidsenhed.

• Acceleration og deceleration kan således f.eks. angives i meter pr. sekund2
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Dynamisk akseltryk

G G

I

Bil under opbremsning. Vognen påvirkes af bagudrettede kræfter (G). De enkelte 
dele af vognen vil imidlertid som følge af den bevægelsesenergi, de er i besiddelse 
af, forsøge at fortsætte med uændret hastighed. Dette bevirker, at hver del af 
vognen vil være påvirket af en fremadrettet enertikraft (I), som er lige så stor som 
den kraft, hvormed den pågældende del afbremses.

Disse enertikræfter kan sammensættes til en enkelt kraft I, der virker i vognens 
tyngdepunkt, og som har samme størrelse som summen af bremsekræfterne eller 
gnidningskræfterne G ved hjulene. Kraften I og G vil påvirke vognen med et 
moment, der søger at tippe vognen forover. Dette hindres ved, at den reaktionskraft, 
hvormed vognbanen påvirker forhjulene forøges, mens reaktionskraften ved 
baghjulene formindskes.

Dette vil igen sige, at akseltrykket på forakslen vil få en vis forøgelse – det 
dynamiske akseltryk, mens der sker en tilsvarende formindskelse af 
bagakseltrykket.

Denne påvirkning vil vokse med højden af vognens tyngdepunkt over vejbanen og 
vil aftale med akselafstanden.
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Dynamisk akseltryk

G G

I

Ra

Rb

RV

C A

Indtegner vi bilens vægt (V) og inertienkraften (I) og tegner kræfternes 
parallelogram tilføjer resultanten som skærer vejbanen i punkt C.

Som skitsen viser er der ingen risiko for at bilen tipper, men hvis resultanten skærer 
vejen foran berøringspunktet A vil bilen tippe forover.

Som følge af, at der sker en vægtforskydning og trykket lettes på bagakslen, er der 
risiko for at baghjulene blokerer og man mister styringen over bilen. Det er løst med 
en bremsekraftbegrænser der hindrer at baghjulene kan blokere, hvilket i dag er løst 
med ABS bremsesystemet.



21

Køreteknik 1

Dynamisk akseltryk
Eksempel

Tegning med angivelse af akseltryk før og under en opbremsning.
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Overhalingslængde

5 m 35 m 12 m
15 m

80 km/t 70 km/t

= 67 m

80 km/t = 22,22 m/s

70 km/t = 19,44 m/s
Forskel = 2,78 m/s

67 m divideret med 2,78 = 24,1 sek

24,1 sek gange 22,22 m = 536 m

Nødvendig fri bane er 535 m  gange 2 = 1.072 m

hH

HxF


1

Eller OH =
F1 = Forskydningslængde

H   = Overhalendes hastighed

h   = Overhaledes hastighed

Tegning med angivelse af akseltryk før og under en opbremsning.
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Formler

dx

vx
BL

2

1 2

Bremselængde

BL = Bremselængde i meter

V   = Hastighed I meter per sekund

D   = Decelerationen i meter per sekund2

(6,4 m/s2  jf. detailforskrifter vedr. M 1)

Omregning af km/t til meter pr. sekund:

30 km/t I meter pr. sek. = 
6060

100030

x

x
sm /33,8

3600

30000


Formel for beregning af bremselængde ved en given hastighed jf. den i 
detailforskifterne angivne deceleration.
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d   = Decelerationen

BL = Bremselængde i meter

v   = Hastighed I meter per sekund

Formler
Bremselængde, hastighed & deceleration

dx

vx
BL

2

1 2



BLxdxv 2

BLx

vx
d

2

1 2



Har vi 2 af de 3 værdier kan vi beregne den manglende jf. ovenstående formler.
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Opgave:
1. Beregne bremselængden ved 30 km/t

2. Beregne bremselængden ved 40 km/t

3. Beregne bremselængden ved 60 km/t

4. Beregne bremselængden ved 130 km/t

dx

vx
BL

2

1 2

Bremselængde

BL = Bremselængde i meter

V   = Hastighed I meter per sekund

D   = Decelerationen i meter per sekund2

(6,4 m/s2  jf. detailforskrifter vedr. M 1)

Bremselængden ved 30 km/t = 5,4 m

Bremselængden ved 40 km/t = 9,6 m

Bremselængden ved 60 km/t = 21,7 m

Bremselængden ved 130 km/t = 101,8 m
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Formler
Bremselængde når vi kender friktionen

BL = Bremselængde i meter

V   = Hastighed I meter per sekund

= Friktion

x
vx

BL
20

1 2





81,92

1 2

xx

vx
BL




Den i omkreds skitserede formel er den 100% korrekte, men vi kan godt anvende 
den anden og lidt enklere.

Tallet 9,81 er udtryk for tyngdens acceleration (g)
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Opgave:

BL = Bremselængde i meter

V   = Hastighed I meter per sekund

= Friktion

1. Beregne bremselængden ved 30 km/t sne

2. Beregne bremselængden ved 30 km/t alm. asfalt

3. Beregne bremselængden ved 60 km/t grus

4. Beregne bremselængden ved 130 km/t på motorvej

x
vx

BL
20

1 2



Bremselængden ved 30 km/t sne = 17,4 m

Bremselængden ved 30 km/t alm. asfalt = 4,3 m

Bremselængden ved 60 km/t grus = 34,7 m

Bremselængden ved 130 km/t = 72,4 m
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Opgave:
1. Hvad er decelerationen, hvis en given bil kan bremse på 4,5 m 

ved 30 km/t?

2. Hvilken hastighed skal man vælge for at få en bremselængde på 
7 m, når man decelererer med 6,4m/s2

d   = Decelerationen

BL = Bremselængde i meter

v   = Hastighed I meter per sekund

dx

vx
BL

2

1 2



BLxdxv 2

BLx

vx
d

2

1 2



Opgave
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Resultat opgave 1

Køreteknik 1

7,7 m/sek2
5,42

33,833,8

x

x
BLx

v
d

2

2



Rusultat
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Resultat opgave 2

Køreteknik 1

 BLxdxv 2 9,5 m/sek =


1000

36009 x
34,1 km/t

Resultat
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R

vxm
Fc

2



Formler
Centrifugalkraft

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

Formel for beregning af centrifugalkraft
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Formler
Centrifugalkraft

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

g  = Tyngdens acceleration (9,81 m/sek2

xg

v
R

2



gxr

v2



xrxgv 

Har vi 2 af de 3 værdier kan vi beregne den manglende jf. ovenstående formler.
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Opgave
Centrifugalkraft

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

g  = Tyngdens acceleration (9,81 m/sek2

xg

v
R

2


gxr

v2

xrxgv 

1. Hvor stor en radius skal en kurve have, hvis man netop vil undgå 
udskridning på en ru tør asfaltvej med 30 km/t?

2. Hvilken hastighed skal vælges, hvis man vil undgå udskridning 
på en ru tør asfaltvej og en kurveradius på 21 m?

3. Hvor stor skal friktionen være, hvis man vil undgå udskridning 
med en hastighed på 30 km/t og en kurveradius på 20 m?

Har vi 2 af de 3 værdier kan vi beregne den manglende jf. ovenstående formler.
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Resultat opgave 1

Køreteknik 1

xg

v
R

2


8,081,9

33,8 2

x
 m84,8

Rusultat
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Resultat opgave 2

Køreteknik 1

 8,1648,02181,9 xxxrxgv  12,84 m/sek =


1000

360084,12 x
46,22 km/t

Rusultat
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Resultat opgave 3
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35,0
81,920

33,8


xgxr

v 2



Rusultat


