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Delmål i forbindelse med kørelæreruddannelsen
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Lygter for

-Lyset skal være hvidt eller gulligt

-Alle lygter skal være rene, hele og virke

-Fjernlyset skal kunne oplyse vejen mindst 100 meter

-Nærlyset skal kunne oplyse vejen mindst 30 meter

-Positionslyset skal kunne ses på mindst 300 meters afstand
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Skema
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Lygter bag

-Alle lygter skal være rene, hele og virke

-Baglyset skal kunne ses på mindst 300 meters afstand

-Nummerplade lyset skal være hvidt og nummerpladen skal kunne aflæses på 
mindst 20 meters afstand

-Stoplygterne skal lyse væsentligt kraftigere end baglygterne og der skal være 3 
stoplygter (på ældre biler dog kun 2)

-Bilen skal være forsynet med reflekser – de må ikke være trekantede, de er 
forbeholdt påhængskøretøjer.
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Skema
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Blinklygter

-Skal blinke med gult (evt. hvide glas med gul pære)

-Skal kunne ses tydeligt i sollys

-Der er 2 foran, 1 på hver side og 2 bagpå

-Havariblink – alle blinklygter blinke samtidig

-Hurtigt blinkinterval betyder normalt at der er en defekt pære
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Skema
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Tilladte lygter
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Hornet skal have en konstant klar tone
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Der skal være sikkerhedssele på alle pladser (også bagudvendte sæder)

-Sikkerhedsselerne skal være godkendt

-Der skal være nakkestøtter på forsæderne
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Forrudens skal kunne holdes ren med viskere og vasker.

Forruden skal som hovedregel være hel og uden beskadigelser
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Bilen skal have indvendigt førerspejl (bakspejl) og udvendigt førerspejl i venstre
side.

Spejlene skal være rene, hele og korrekt indstillede
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Du bør medbringe en advarselstrekant under kørslen (ikke lovpligtigt)

- Men den skal anvendes ved stop på vej (lovpligtigt)
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For en række køretøjer (særlige køretøjer som der må køres på kørekort til kat. B) 
er der særlige regler.

- F.eks. omkring  indretning og udstyr (længde, bredde, tilladt last, tilladt totalvægt, 
bremser, lygter, dæk, spejle og tilkobling til påhængskøretøj.
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Detailforskrifter

- Opbygning og opslag


