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Undervisningsmateriale til brug for undervisning af kørelæreraspiranter på Storkøbenhavns 
kørelærerskole.
Materialet tilhører EasyDrive.dk og er alene til brug for kørelærerskolens aspiranter og må printes 
til aspirantens eget brug i forbindelse med kørelæreruddannelsen.
Videregivelse af materialerne er ikke tilladt.

Delmål i forbindelse med kørelæreruddannelsen
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Kørsel i glat føre

• Tilpas hastigheden

• Accelerer forsigtigt

• Hold afstand

• Brems hårdt (og lad ABS-
systemet gøre arbejdet)

Køreteknik 2

Ifølge færdselskoven skal
”et køretøj der kører bag et andet, holde så stor afstand fra 
dette, at der ikke er fare for påkørsel, såfremt det forreste 
køretøj standser, eller dets hastighed mindskes.”

Ved kørsel i glat føre kan man ikke tillade sig at køre på samme måde som i 
normalt føre, idet man i højere grad end ellers må økonomisere med den 
ringe friktion, man har til rådighed.

Føret kan skifte meget hurtigt, prøv evt. at bremse kraftigt med lav hastighed, 
men husk føret kan ændre sig meget hurtigt (sort is)

Bemærk også steder med f.eks. læ og skygge, f.eks. viadukter og broer som 
afkøles hurtigere end vejene generelt.

Det er ikke muligt at bremse og styre samtidig på ældre biler uden ABS 
bremser, men i dag har langt de fleste biler ABS og det er dermed muligt at 
bremse og styre samtidig.

De nyeste biler er også udstyret med ESP (Elektronisk-stabiliserings-
program), hvor bilens computer vil søge at holde bilen i den retning føreren 
styrer.

Husk, at hverken ABS eller ESP har nogen virkning hvis der ikke er 
tilstrækkeligt med vejgreb, og disse systemer giver ikke sikkerhed for at du 
bare kan køre hurtigt og uforsigtigt.
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Køretekniske forhold
Kørsel i glat føre - ABS

Køreteknik 2

Video der viser principperne i ABS bremsesystemet
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Køretekniske forhold
Kørsel i glat føre (ESC)

Køreteknik 2

Video der viser principperne i ESP (Elektronisk stabiliserings program)
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Køretekniske forhold
Kørsel i glat føre (ESC)

Køreteknik 2

Video der viser principperne i ESP (Elektronisk stabiliserings program)
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Køretekniske forhold
Kørsel i glat føre - ESC

Køreteknik 2

Video der viser ESP (Elektronisk stabiliserings program) i funktion.
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Kørsel i vejkurve

• Tilpas hastigheden før du kører ind i svinget

• Træd koblingen ned senest når du slipper speederen

• Flad kurven ud

Køreteknik 2
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Køretekniske forhold
Kørsel i vejkurv - generelt

Køreteknik 2

Ved kørsel i kurve skal hastigheden tilpasses forholdene, herunder vognens 
belæsning.

Ved en evt. udskridning er det vigtigt at man ved om vognen er udstyret med 
ESC – se næste video.
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Kørsel i blæst

Køreteknik 2

T

1 2

V

Vinden påvirker vognen forskelligt og hvor følsomme de er overfor vinden 
afhænder først og fremmest af tyngdepunktets (T) og vindcentrets (V) 
placering.

Tyngdepunktets (T) placering afhænger af vægtfordeling (motor og last)

Vindcenterets (V) placering afhænger af karosseriets form.

1.: Hvis vindcenteret ligger bag tyngdepunktet giver det en usikker bagende, 
der ikke mærkes i styretøjet, bilen føles stabil

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

• Under- og overstyring
– Dæktryk

Køreteknik 2

Tung last i bilens bagende giver overstyringstendenser, det samme gælder 
hvis lufttrykket er for lavt i baghjulene (slipvinkel)

Tung last i bilens forende giver understyringstendenser, det samme gælder 
hvis lufttrykket er for lavt i forhjulene (slipvinkel)
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Uens vejbelægning

• Blandet vejbelægning
f.eks. asfalt og brosten

• Sne, is, regn, støv og blade

Køreteknik 2

Ved opbremsning på veje med uens belægning, kan der opstå fare for 
udskridning – specielt på biler uden ABS bremser, hvor hjulene i vognens ene 
side risikerer helt at blokere og trække bagenden den ene vej og forenden 
den anden vej, hvorefter bilen roterer.

Bilen vil søge mod den belægning med det bedste vejgreb, og på biler med 
ABS bremser vil bilen trække til siden.
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Køretekniske forhold
Aquaplaning

Køreteknik 2

Aquaplaning opstår i forbindelse med vådt føre, hvor vejbanen dækkes af et 
tyndt vandlag. Ved en for høj hastighed i forhold til dækkenes tilstand trænger 
en vandkile ind mellem dæk og vejbane, og dækket mister derved kontakten 
med vejbanen – dækket sejler på vandfilmen.

Ved en hastighed på 80 km/t og med 1,5 mm vandfilmtykkelse skal et 
personvognsdæk af normal størrelse ”bortdræne” ca. 3 liter vand pr. sekund.
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Kritiske situationer

• Svigtende bremser

• Pludselig punktering

• Fejl i det elektriske system

Køreteknik 2

Svigtende bremser:

Hvis driftsbremsen svigter, må man forsøge at bremse bilen ved

-Hurtig og gentagen pumpning med bremsepedalen

-Behersket bremsning med parkeringsbremsen

-Nedgearing

Pludselig punktering:

-Ved punktering på et forhjul, skal der bremses behersket, idet vi med 
bremsning øger trykket på forhjulene (dynamisk akseltryk)

-Ved punktering på et baghjul kan der bremses noget kraftigere, idet vi letter 
trykket på baghjulene ved en hård opbremsning (dynamisk akseltryk)

Fejl i det elektriske system:

-Ved kørsel på en mørk vej, og lyset pludseligt går ud skal der bremses 
kraftigt men behersket. Forsøg evt. samtidig af skifte til nærlys, idet der kan 
være gået en sikring til fjernlyset.

-Undgå at trække ind mod højre, idet der kan være gående, cyklister og andre 
hindringer du ikke har set.
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Afværgemanøvrer

Køreteknik 2

Afværgemanøvrer med bremsning:

-Da en undvigemanøvre med bremsning skal udføres forskelligt alt efter om 
vognen har ABS eller ej, er det vigtigt at sikre sig om vognen er forsynet med 
ABS bremser.

-Med ABS skal man bremse kraftigt (så hårdt at ABS bremsen aktiveres), og 
man kan så styre uden om hindringen samtidig med at man bremser hårdt.

-Uden ABS er det vigtigt at slippe bremsen mens man styrer uden om 
hindringen, og derefter bremser hårdt igen når bilen er rettet op til lige ud på 
ny.

Afværgemanøvre uden bremsning:

•Her vil det have betydning for om det går godt eller skidt om bilen har ESP 
(Elektronisk stabilitets program)
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Matematik/formler

• Opgave 1
– Hvad er den kortest mulige bremselængde på en ru tør asfaltvej

ved 30 km/t
(Anvend formlen med tyngdeacceleration)

Køreteknik 2
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Matematik/formler

• Opgave 2
– Hvilken friktion skal vælges, hvis man ønsker en mindste

bremselængde på 7 m ved 30 km/t

Køreteknik 2


81,92

1 2

xBLx

vx 5,0
81,972

33,81 2


xx

x



18

Køretekniske forhold
Matematik/formler

• Opgave 3
– Hvilken hastighed skal vælges, hvis man ønsker en mindste

bremselængde på 10 m ved en friktionskoeficient på 0,8?

Køreteknik 2

 BLxdxv 20  16078,020 xx

12,65 m/s = 
1000

360065,12 x
45,5 km/t

BLxgxxv 2



19

Køretekniske forhold
Matematik/formler

• Opgave 4
– Hvor stor en radius skal en kurve have, hvis man netop vil

undgå udskridning på en ru tør asfaltvej med 30 km/t?

Køreteknik 2
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