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Spørgsmål 1 

Hvilke(t) af disse vogntog kræver kørekort til kategori B+? 

Svar 

1.  Person- eller varebil, kategori B, og et påhængskøretøj på over 750 kg, når 

den samlede tilladte totalvægt ikke overstiger 3.500 kg 

2.  Person- eller varebil, kategori B, og et påhængskøretøj på over 750 kg, når 

den samlede tilladte totalvægt ikke overstiger 4.500 kg 

3.  Person- eller varebil, kategori B, og et påhængskøretøj på over 750 kg, når 

den samlede tilladte totalvægt overstiger 4.250 kg 

4.  Person- eller varebil, kategori B, og et påhængskøretøj på over 750 kg, 

når den samlede tilladte totalvægt overstiger 3.500 kg, men ikke 4.250 

kg  

 

 

 

Spørgsmål 2 

I hvilke(t) af disse afsnit i undervisningsplanen til kategori BE kan nogle af delmålene indgå i 

den praktiske prøve? 

Svar 

1.  1.2.5 Kontrol af bremser 

2.  1.6.2 Tilkoblingsanordningen  

3. 1.9.2 Registrerings- og koblingsattest 

4.  6.1.3 Kørekortkategori og førerret 
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Spørgsmål 3 

Hvilke(t) af følgende vogntog må som det højeste køre 100 km/t på motorvej? 

Svar 

1.  Bil og påhængskøretøj med en samlet tilladt totalvægt på højst 2800 kg 

2.  Bil og påhængskøretøj med en særlig tempo 100 godkendelse 

3.  Biler med tilkoblet registreringspligtigt påhængskøretøj 

4.  Biler med tilkoblet ikke-registreringspligtigt påhængsredskab 

 

 

 

Spørgsmål 4 

Hvilke(t) af disse præstationskrav anvendes ved bedømmelsen af teoriprøven til kategori C1? 

Svar 

1.  Udpege 

2.  Opnå nogen færdighed i 

3.  Opfatte og bedømme 

4.  Angive årsager til, indhold eller betydning af 
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Spørgsmål 5 

I hvilke(t) af disse afsnit i undervisningsplanen til kategori C1 indgår præstationskravet 
"Reagere hensigtsmæssigt"? 

Svar 

1.  2.1.1 Eftersyn, indstilling mv. 

2.  1.2.6 Lovbestemmelser i øvrigt om bremser 

3.  7.1.3 Orienteringsfærdigheder  

4.  7.8.2 Kendskab til risikoforhold 

 

 

 

Spørgsmål 6 

I hvilke(t) af disse afsnit i undervisningsplanen til kategori C1 indgår præstationskravet 
"Udpege"? 

Svar 

1.  1.1.1 Styreapparatets funktion mv 

2.  1.2.5 Kontrol af bremser 

3.  2.3.1 Start, betjening, igangsætning og standsning 

4.  10.2.2 Teoriprøven 
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Spørgsmål 7 

Hvilke(t) af disse krav stilles der til eleven i undervisningen i 6.2.5 "Personer og gods" i 
undervisningsplanen til kategori C? 

Svar 

1.  Eleven skal forberede sig på, at alle de omtalte forhold kan indgå i 

teoriprøven 

2.  Eleven skal forberede sig på at kunne kontrollere nogle af de omtalte 

forhold ved den praktiske prøve 

3.  For nogle af de omtalte forhold er det tilstrækkeligt, at eleven 

har kendskab til dem 

4.  Eleven skal forberede sig på at kunne genkende og angive betydningen af 

nogle af de omtalte forhold ved den praktiske prøve 

 

 

 

Spørgsmål 8 

Hvilke(n) af følgende færdselstavler skal eleven kunne genkende og angive betydningen af i 
forbindelse med kategori C? 

Svar 

1.  »Vognlængde« (C 43) 

2.  »Elektrificeret bane« (UA 73) 

3.  »Miljøzone« (UC 23) 

4.  »Totalvægt« (C 31) 
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Spørgsmål 9 

I hvilke(t) af følgende tilfælde skal der gennemføres et kursus i alkohol, narko og trafik (ANT 
kursus)? 

Svar 

1.  Hvis børn under 15 år ikke er spændt fast i bilen 

2.  Hvis man får 3 klip inden for 3 år 

3.  Hvis førerretten er frakendt som følge af spirituskørsel, 

narkokørsel eller kørsel under påvirkning af sygdom mv 

4.  Hvis politiet har grund til at antage, at en bilist ikke længere opfylder 

betingelserne for at have kørekort 

 

 

Spørgsmål 10 

Hvilke(t) forhold omkring Elektronisk Stabilitets Kontrol ESC skal eleven have kendskab til? 

Svar 

1.  Alle lastbiler skal være forsynet med en Elektronisk Stabilitets Kontrol 

(ESC), som kan nedsætte risikoen for væltning og udskridning ved hjælp af 

afbremsning af et eller flere hjul 

2.  Nyere lastbiler kan være forsynet med en Elektronisk Stabilitets Kontrol 

(ESC), som kan nedsætte risikoen for væltning og udskridning ved hjælp af 

afbremsning af et eller flere hjul 

3.  Ved kørsel med en lastbil med ESC undgås hjulblokade 

4.  Det er ESC, der regulerer bremsetrykket i forhold til lastbilens belæsning 
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Spørgsmål 11 

I hvilke(t) af disse tilfælde kræves en særlig transporttilladelse fra politiet? 

Svar 

1.  Ved transport af gods med en bredde på 2,50 meter på en lastbil 

2.  Ved transport af gods der er så højt, at lastbilen med gods opnår en højde 

på 4 meter 

3.  Ved transport af gods der rækker mere end 1 m ud over 

lastbilens bagerste punkt, hvis lastbilen har en længde på 10 m 

4.  Ved transport af særligt omfangsrigt gods på en blokvogn 

 

 

 

Spørgsmål 12 

Til hvilke(n) del(e) af køreprøven kan delmål med det kombinerede præstationskrav 
"Genkende og angive betydningen af" henføres? 

Svar 

1.  Præstationskravet indgår kun i undervisningen 

2.  Præstationskravet indgår kun i den teoretiske del af prøven 

3.  Præstationskravet indgår kun i den praktiske del af prøven 

4.  Præstationskravet indgår både i den teoretiske og den praktiske del af 

prøven 
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Spørgsmål 13 

Hvilke(t) af disse krav stilles der til kørelærerens undervisning i afsnittet "Godskørsel for 
fremmed regning og firmakørsel" i undervisningsplanen for kategori C? 

Svar 

1.  Eleven skal forberedes på, at nogle af delmålene indgår i den både den 

teoretiske prøve og den praktiske prøve  

2.  Eleven skal forberedes på, at alle delmålene indgår i den praktiske prøve 

3.  Eleven skal forberedes på, at alle delmålene indgår i den 

teoretiske prøve 

4.  Det er tilstrækkeligt, at eleven får kendskab til nogle af forholdene 

 

 

 

Spørgsmål 14 

Hvilke(n) af disse lovbestemmelser gælder for lastbiler med en tilladt totalvægt på over 7.500 
kg? 

Svar 

1.  Lastbilen skal være forsynet med et udvendigt førerspejl i hver side 

2.  Alle nyere lastbiler skal være forsynet med et nærzonespejl 

3.  Nyere lastbiler skal være forsynet med frontspejl/kamera 

4.  Nyere lastbiler skal være forsynet med et bakkamera 
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Spørgsmål 15 

Hvad kan lang oppumpningstid være tegn på? 

Svar 

1.  Slidt kompressor 

2.  Tilstoppet luftfilter 

3.  Utætheder i bremseanlægget 

4.  Vand i trykluftbeholdere 

 

 

 

Spørgsmål 16 

Hvad er formålet med og hvilke krav stilles der til undervisningen i afsnit 2 "Indledende øvelser 
på vej" i undervisningsplanen for lille lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C1E)? 

Svar 

1.  At give eleven færdighed i at beherske vogntoget ved høje hastigheder  

2.  At give eleven færdighed i grundlæggende beherskelse af vogntog ved lave 

hastigheder og herunder gøre eleven bekendt med vogntogets længde og 

bredde, særlige manøvreegenskaber, samt førerens orienteringsmuligheder 

ved brug af spejle 

3.  De enkelte øvelser skal gennemføres med et vogntog, som opfylder 

bestemmelserne til vogntog, kategori C1/E i kørekortbekendtgørelsen 

med tilhørende bilag 

4.  Enkelte af øvelserne kan gennemføres med et vogntog, som opfylder 

bestemmelserne til vogntog, kategori BE i kørekortbekendtgørelsen med 

tilhørende bilag 
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Spørgsmål 17 

Hvilke(t) af disse krav stilles der til kørelærerens undervisning i afsnit 7.14.2 i 
undervisningsplan til kategori C1E? 

Svar 

1.  Det er tilstrækkeligt, at eleven får kendskab til delmålet 

2.  Eleven skal forberedes på, at alle delmålene kan indgå i den teoretiske 

prøve 

3.  Eleven skal forberedes på, at alle delmålene kan indgå i den 

praktiske prøve 

4.  Eleven skal forberedes på, at nogle af delmålene kan indgå i den 

praktiske prøve  

 

 

 

Spørgsmål 18 

Hvad giver kørekortet til kategori C1E ret til at føre? 

Svar 

1.  Stort påhængskøretøj i forbindelse med kategori D1 (lille bus) 

2.  Stort påhængskøretøj i forbindelse med kategori B (almindelig bil) 

3.  Visse vogntog i forbindelse med kørekort til kategori C1 bestående af et 

trækkende køretøj af kategori C1 og et påhængskøretøj med tilladt 

totalvægt på over 750 kg.  

4.  Blokvogn 
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Spørgsmål 19 

Hvilke(t) af disse præstationskrav anvendes ved bedømmelsen af den praktiske prøve? 

Svar 

1.  Have kendskab til 

2.  Angive årsager til, indhold eller betydning af  

3.  Opfatte og bedømme 

4.  Kontrollere 

 

 

 

Spørgsmål 20 

Hvilke(n) af disse påskrifter skal der være på et sættevognstog i fast kombination? 

Svar 

1.  Sættevognens koblingslængde (Sættevogn kobl. længde) 

2.  Sættevogn skal være forsynet med en påskrift, der angiver tilladt last (L), 

tilladt hovedbolttryk (HT) og tilladt samlet akseltryk (AT). 

3.  Sættevognstogets størst tilladte totalvægt (T) 

4.  Sættevognstogets størst tilladte last (L) eller evt. nyttelast (NL) 
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Spørgsmål 21 

Hvilke(t) af disse krav stilles der til kørelærerens undervisning i afsnit 2.3.1 i 
undervisningsplanen til kategori CE? 

Svar 

1.  Det er tilstrækkeligt, at eleven får kendskab til delmålene 

2.  Eleven skal forberedes på, at nogle af delmålene indgår i både den 

teoretiske prøve og den praktiske prøve 

3.  Eleven skal forberedes på, at alle delmålene indgår i den 

praktiske prøve 

4.  Eleven skal forberedes på, at alle delmålene indgår i den teoretiske prøve  

 

 

Spørgsmål 22 

Hvilke(t) af disse krav stilles til kørelæreren i undervisningen i afsnittet "Vedligehold mv." i 
delmål 1.12.1 i undervisningsplanen CE? 

Svar 

1.  For alle de omtalte forhold er det tilstrækkeligt, at kørelæreren giver 

eleven kendskab til dem 

2.  Kørelæreren skal forberede eleven på, at alle de omtalte forhold kan indgå 

i den praktiske prøve 

3.  Kørelæreren skal forberede eleven på, at alle de omtalte forhold 

kan indgå i teoriprøven 

4.  Kørelæreren skal forberede eleven på, at alle de omtalte forhold 

udelukkende kan indgå i den praktiske prøve 
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Spørgsmål 23 

Hvilke(n) af disse påskrifter skal der være på en kærre (påhængsvogn over 3.500 kg) til 
synsfri sammenkobling med lastbil? 

Svar 

1.  Påhængsvognens (kærrens) koblingslængde (Phk. kobl. længde) 

2.  Kærrens største V-værdi (V-værdi (luft)) 

3.  Kærrens størst tilladte totalvægt (T) 

4.  Kærrens størst tilladte last (L) eller evt. nyttelast (NL) 

 

 

Spørgsmål 24 

Hvilke(t) af disse præstationskrav anvendes kun i afsnittet om "Manøvrer på køreteknisk 
anlæg" i undervisningsplanen til kategori CE? 

Svar 

1.  Genkende 

2.  Reagere hensigtsmæssigt 

3.  Ved øvelse opnå færdighed i  

4.  Ved øvelse opnå erfaring om  
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Spørgsmål 25 

Hvilke(n) af disse påskrifter skal der være på en sættevogn til synsfri sammenkobling med 
lastbil? 

Svar 

1.  Sættevogn skal være forsynet med en påskrift, der angiver sættevognens 

koblingslængde (SK) 

2.  Sættevogn skal være forsynet med en påskrift, der angiver tilladt 

totalvægt (T) 

3.  Sættevogn skal være forsynet med en påskrift, der angiver 

tilladt hovedbolttryk (HT) 

4.  Sættevogn skal være forsynet med en påskrift, der angiver tilladt samlet 

akseltryk (AT) 

 

 

 

Spørgsmål 26 

Hvilke af disse lygter og reflekser skal der ifølge undervisningsplanen være på et 
påhængskøretøj med en bredde på 2 m til kategori CE? 

Svar 

1.  To blinklygter bagpå 

2.  To fremadrettede og to bagudrettede markeringslygter 

3.  To blinklygter foran 

4.  To lygter med positionslys 
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Spørgsmål 27 

Hvilke(n) af disse regler om godstransport m.v. skal eleven have kendskab til ifølge 
undervisningsplanen for kategori CE? 

Svar 

1.  For påhængskøretøjer, der er opbygget som blokvogne, gælder særlige 

regler for hastighed og anvendelse 

2.  For påhængskøretøjer, der er opbygget som blokvogne, gælder ingen 

særlige regler for hastighed og anvendelse 

3.  For modulvogntog gælder ingen særlige regler for anvendelse herunder 

vogntogskombinationer og godkendte ruter 

4.  For modulvogntog gælder særlige regler for anvendelse herunder 

vogntogskombinationer og godkendte ruter 

 

 

 

Spørgsmål 28 

Hvilke(n) af disse lovbestemmelser er der til markeringslygterne til kategori D1? 

Svar 

1.  På busser, der er bredere end 2,10 m, skal der være to fremadrettede og 

to bagudrettede markeringslygter  

2.  På busser, med en bredde på 2 m, skal der være to fremadrettede og to 

bagudrettede markeringslygter  

3.  Markeringslygter skal tydeligt kunne ses i 100 m’s afstand uden 

at blænde 

4.  Markeringslygter skal tydeligt kunne ses i 300 m’s afstand uden at blænde  
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Spørgsmål 29 

Hvilke(n) af følgende faremuligheder skal eleven kunne opfatte, bedømme og reagere 

hensigtsmæssigt over for ved ”Kørsel foran eller efter andre" i undervisningsplanen for 
kategori D1? 

Svar 

1.  Bussens blinde vinkler bagud gør det vanskeligt for føreren at orientere sig 

om bagvedkørende, der er tæt på 

2.  Bagvedkørende, der er tæt på, fordi de afventer overhalingsmulighed eller 

fortryder påbegyndt overhaling og trækker ind bagved bussen igen 

3.  I god tid forberede manøvrer og ved tegngivning eller ændring 

af hastighed og placering tydeliggøre hensigten, idet 

bagvedkørende kan være tæt på, eller skjult i blinde vinkler 

4.  Overhalingsmulighed forude for bagvedkørende (fx ophør af vejsving eller 

passage af bakketop) efter kørsel over en længere strækning uden 

overhalingsmulighed 

 

 

Spørgsmål 30 

Hvilke(t) af disse forhold gælder for støddæmper på en bus kategori D1? 

Svar 

1.  Ujævnt/skævt dækslid kan skyldes defekte støddæmpere  

2.  Unormalt varmt dæk efter nogen tids kørsel skyldes defekte støddæmpere 

3.  Olieudtræk på støddæmper tyder på defekter i støddæmper  

4.  Revner i malingen eller koncentrerede rustdannelser (ruststriber) på 

chassisramme eller fjedre kan skyldes defekte støddæmpere 
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Spørgsmål 31 

Hvilke(t) af disse præstationskrav anvendes ved teoriprøven? 

Svar 

1.  Angive årsager til, indhold eller betydning af 

2.  Aflæse og forstå betydningen af 

3.  Kendskab til 

4.  Opfatte og bedømme  

 

 

 

Spørgsmål 32 

Hvilke(n) af følgende dele omfattes ifølge undervisningsplanen som en bærende del eller en 
del af en bærende del på en lille bus (kategori D1)? 

Svar 

1.  Hjul  

2.  Fjederbolte  

3.  Chassis  

4.  Fjedre og støddæmpere  
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Spørgsmål 33 

Hvilke(n) af disse orienteringsfærdigheder skal eleven kunne beherske i afsnittet 7.18 
"Standsning og parkering." i undervisningsplanen til kategori D? 

Svar 

1.  Udføre baglæns parkering mod markeret mål 

2.  Standse og parkere langs kantsten (højst 20 cm fra vejkant, kantsten eller 

lignende) med henblik på sikker på- og afstigning af passagerer. 

3.  Bedømme, om den henstillede bus vil frembyde nogen risiko eller 

væsentlig hindring for den øvrige færdsel 

4.  Parkere ved forlæns og baglæns indkørsel i parkeringsplads ca. 3,5-4 m 

bred, vinkelret på kørselsretningen 

 

 

 

Spørgsmål 34 

Hvilke(n) af disse lovbestemmelser gælder for bussens påbudte lygter og reflekser? 

Svar 

1.  På busser med en bredde på 2 m, skal der desuden være to fremadrettede 

og to bagudrettede markeringslygter henholdsvis med hvidt og rødt lys, 

der tydeligt kan ses i 300 m’s afstand uden at blænde 

2.  Busser, der er længere end 6 m, skal være forsynet med godkendte og 

mærkede gule sidereflekser og sidemarkeringslygter, der skal være fordelt 

på bussens sider 

3.  Sidemarkeringslygterne skal tydeligt kunne ses i mindst 300 

m’s afstand uden at blænde 

4.  Kun de påbudte positions-og baglygter skal kunne holdes tændt med 

standset motor og må ikke kunne slukkes, når nærlys, fjernlys eller tågelys 

er tændt 
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Spørgsmål 35 

 

Hvilke(n) af disse lovbestemmelser skal eleven kunne angive indholdet af? 

Svar 

1.  En bus må med eller uden læs ikke være bredere end 2,55 m 

2.  Bredden af en bus måles over de dele, der rækker længst ud til hver side, 

dog bortset fra fx udvendige spejle og sideblinklygter mv. 

3.  Mindst 20 % af den faktiske totalvægt skal hvile på de styrende 

aksler 

4.  Busser, der er godkendt til international trafik, skal, når de alene 

anvendes i national trafik, overholde de nationale vægtgrænser 

 

 

 

Spørgsmål 36 

Hvilke(t) af følgende lovbestemmelser og forhold om ”Ruder, spejle, udsyn mv.” skal 
eleven kunne angive indholdet af? 

Svar 

1.  Hvert udvendigt førerspejl skal have en reflekterende flade på mindst 200 

cm2, hvis det er konvekst (buet), og mindst 300 cm2, hvis det er plant 

2.  Forruden skal kunne holdes fri for dug og rim, fx med en varmluftblæser 

3.  Forreste sideruder skal kunne holdes fri for dug, fx ved en 

varmluftblæser eller ved at bestå af termoruder 

4.  På en bus indrettet til befordring af mere end 19 personer skal det 

udvendige spejl i højre side kunne holdes fri for dug ved opvarmning 
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Spørgsmål 37 

Hvilke(t) af disse forhold skal eleven have kendskab til angående ”Bremselængder” med en 
bus under manøvrer på køreteknisk anlæg? 

Svar 

1.  Såfremt driftsbremsen er i lovlig stand, må bremselængden ved 30 km/t 

højst være 10 m for en almindelig bus 

2.  Ved en hastighed på fx 60 km/t på vandret almindelig vej er 

bremselængden for en bus 30-40 m ved en blød bremsning 

3.  Bremselængden er det stykke vej, bussen kører, fra det øjeblik 

bremsepedalen aktiveres, og indtil bussen står stille 

4.  Såfremt parkeringsbremsen er i lovlig stand, må bremselængden ved 30 

km/t højst være 20 m 

 

 

Spørgsmål 38 

Hvilke(t) af følgende forhold skal eleven have kendskab til, når kørekortets gyldighedstid er 
udløbet fx til bus? 

Svar 

1.  Man skal alene henvende sig til politiet for at gennemføre en vejledende 

helbredsmæssig køretest 

2.  Man skal henvende sig til en kørelærer, fordi man skal modtage fornyet 

køreundervisning 

3.  Man skal henvende sig til Rigspolitiets Færdselskontor 

4.  Man skal henvende sig til kommunen 
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Spørgsmål 39 

Hvilke(n) af følgende lovbestemmelser om bus skal eleven kunne angive indholdet af? 

Svar 

1.  En ledbus må med eller uden læs ikke være længere end 18,75 m 

2.  En bus med 2 aksler må ikke være længere end 12 m 

3.  En bus må med eller uden læs, må højest være 4,2 m 

4.  Uanset højden skal føreren sikre sig, at kørsel under broer, ledninger og 

lignende kan ske uden fare eller ulempe 

 

 

 

Spørgsmål 40 

 

Hvilke(t) af følgende risikoforhold skal eleven have kendskab til i undervisningen i afsnittet 
"Overhaling" i undervisningsplanen til kategori D? 

Svar 

1.  Fejlbedømmelse af bussens bredde med risiko for at komme for tæt på 

overhalede cyklister og knallertkørere 

2.  Kun i enkelte tilfælde er der tale om modkørende som modparter 

3.  Fejlbedømmelse af bussens længde med risiko for at trække for 

tidligt ind foran den overhalede, især cyklister og knallertkørere 

4.  For høj hastighed og for lille sideafstand til cyklister og knallertkørere 

frembringer kraftigt vindtryk eller læ i sidevind. Dette kan påvirke cyklister 

og knallertkøreres styring eller kurs 

 

 

 



Dec 2018 

Spørgsmål 41 

I hvilke(t) af disse afsnit i undervisningsplanen til kategori D1E indgår præstationskravet 
"Angive indholdet af"? 

Svar 

1.  1.2.6 Lovbestemmelser i øvrigt om bremser 

2.  2.5.1 Orientering og bedømmelse af vogntogets længde 

3.  6.2.1 Vogntogets bredde 

4.  7.3.4 manøvrefærdigheder 

 

 

 

Spørgsmål 42 

Hvilke(n) af følgende lovbestemmelser omkring ”Tilkoblingsanordninger” til kategori D1E skal 
eleven kunne angive indholdet af? 

Svar 

1.  Kuglekobling består af en koblingsdel fastgjort til henholdsvis bussen og 

påhængskøretøjets trækstang 

2.  Tilkoblingsanordning skal være solidt fastgjort til køretøjets bærende dele. 

Boltforbindelser skal være sikret mod adskillelse 

3.  Væsentligt slør må ikke forekomme mellem bussens koblingsdel 

og påhængskøretøjets koblingsdel, bedømt ved visuel kontrol af 

slidmærker på koblingsdelene og eventuelt ved kontrol af 

slidindikator på påhængskøretøjets koblingsdel 

4.  Tilkoblingsanordning skal være forsynet med mekanisk sikring, der hindrer, 

at koblingen utilsigtet kan udløses 

 

 

 



Dec 2018 

Spørgsmål 43 

Hvilke(n) af disse lovbestemmelser skal eleven have kendskab til vedrørende ”Kørekortets 
gyldighed” for kategori DE? 

Svar 

1.  Hvis kørekortet beskadiges eller bortkommer, skal man henvende sig til 

kommunen for at få udstedt et nyt 

2.  Kørekortet er normalt gyldigt 10 år ad gangen, men kan i særlige tilfælde 

udstedes med kortere gyldighed og på bestemte betingelser 

3.  Når gyldighedstiden er udløbet, kan kørekortet fornys ved 

henvendelse til kommunen 

4.  Kørekortet er normalt gyldigt 5 år ad gangen, men kan i særlige tilfælde 

udstedes med kortere gyldighed og på bestemte betingelser 

 

 

 

Spørgsmål 44 

Hvilke(t) af disse krav stilles der til eleven i undervisningen i afsnit 1.9.1 i undervisningsplanen 
til kategori DE? 

Svar 

1.  Eleven skal forberedes på, at alle delmål indgår i den teoretiske prøve 

2.  Eleven skal forberedes på, at alle delmål indgår i den praktiske prøve 

3.  Eleven skal forberedes på, at nogle af delmålene indgår i den 

teoretiske prøve 

4.  Det er tilstrækkeligt, at der gives kendskab til nogle af delmålene 

 

 

 



Dec 2018 

Spørgsmål 45 

Hvilke(n) af disse manøvrefærdigheder skal eleven kunne beherske ved baglænskørsel med 
målbremsning i undervisningsplanen for kategori DE? 

Svar 

1.  Påbegynde bremsning med passende styrke og i passende afstand fra 

markeret mål og derpå standse med bagsmækken (eller udragende dele i 

øvrigt) ved det markerede mål 

2.  Holde tilnærmelsesvis retlinet kurs 20-30 m under baglænskørsel 

3.  Se bagud og langs vogntogets sider efter færdsel eller andre 

hindringer alene ved hjælp af bussens spejle, herunder skifte 

mellem flere spejle 

4.  Bedømme passende afstand til markeret mål for påbegyndelse af 

bremsning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


