SKRIFTLIG FORPRØVE
TIL
KØRELÆRERKATEGORI C, D og E
Som hjælpemiddel må anvendes
Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C
Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D
Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1/E og C/E
Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1/E og D/E
Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B og B/E
Lærervejledning til undervisningsplanerne
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Spørgsmål 1
Hvilke(t) af følgende lovbestemmelser skal eleven kunne angive indholdet af til kategori C1?
Svar
1.

Lastbiler må normalt kun køre på den del af vejen, der er bestemt for biler
og motorcykler (motorkøretøjer) samt store knallerter

2.

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

3.

Lastbiler skal være forsynet med hastighedsbegrænser, der er
indstillet således, at hastigheden ikke kan overskride 90 km/t

4.

Lastbiler skal være forsynet med hastighedsbegrænser, der er indstillet
således, at hastigheden ikke kan overskride 100 km/t

Spørgsmål 2
Hvilke(n) af følgende færdselstavler skal eleven kunne genkende og angive betydningen af i
forbindelse med undervisningen til kategori C1?
Svar
1.

»Miljøzone« (UC 23)

2.

»Ophør af overhalingsforbud« (C 53)

3.

»Elektrificeret bane« (UA 73)

4.

»Totalvægt af vogntog« (C 32)
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Spørgsmål 3
Hvad er formålet med undervisningen i hovedafsnittet "Indledende øvelser på vej" i
undervisningsplanen for lille lastbil (kategori C1)?
Svar
1.

Formålet med undervisningen er at gøre eleven bekendt med lastbilens
længde og bredde, særlige manøvreegenskaber, samt førerens
orienteringsmuligheder ved brug af spejle

2.

Formålet med undervisningen, er at eleven skal kunne tilpasse kørslen til
de gældende færdselsregler

3.

Formålet med undervisningen er at give eleven færdighed i
grundlæggende beherskelse af lastbilen ved høje hastigheder

4.

Formålet med undervisningen er at give eleven færdighed i
grundlæggende beherskelse af lastbilen ved lave hastigheder

Spørgsmål 4
Hvilke(t) af følgende risikoforhold skal eleven kunne angive betydningen af i undervisningen til
kategori C1?
Svar
1.

Begrænsede orienteringsmuligheder fra førerpladsen på grund af blinde
vinkler og manglende mulighed for direkte orientering bagud ved
hoveddrejning

2.

Fejlbedømmelse af lastbilens højde ved kørsel under broer mv

3.

Høje opbygninger på lastbilen bevirker, at tyngdepunktet
hæves, hvorved køreegenskaberne ændres med øget risiko for
væltning i sving

4.

Tendens til at undervurdere egen hastighed samt vejsvings skarphed
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Spørgsmål 5
Hvilke(n) af følgende lovbestemmelser skal eleven have kendskab til i afsnittet 10.3.2 "
Inddragelse og generhvervelse af kørekort " i undervisningsplanen kategori C1?
Svar
1.

Klippekortet gælder for grove overtrædelser af færdselsloven, som ikke i
sig selv medfører frakendelse af kørekortet, men som udsætter andre for
fare

2.

Hvis kørekortet beskadiges eller bortkommer, skal man henvende sig til
politiet for at få udstedt et nyt

3.

Kørekortet er normalt gyldigt i 5 år ad gangen, men kan i særlige tilfælde
udstedes med kortere gyldighed og på bestemte betingelser

4.

Hvis førerretten er frakendt som følge af spirituskørsel skal der
gennemføres et kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus) og bestås en
kontrollerende køreprøve

Spørgsmål 6
Hvilke(t) af disse krav stilles der til kørelærerens undervisning i afsnittet om
”kvalifikationsbeviser m.v.” i undervisningsplan til kategori C?
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
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Spørgsmål 7
Til hvilke(n) del(e) af køreprøven kan delmål med det kombinerede præstationskrav
"Genkende og angive betydningen af" henføres i forbindelse med kategori C?
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

Spørgsmål 8
Hvilke(n) funktion(er) har AEBS på en lastbil til kategori C?
Svar
1.

AEBS-bremsesystemet er er en funktion, der i en vis udstrækning muliggør
styring og bremsning samtidig

2.

AEBS er en funktion, der har til formål at kunne bremse lastbilen, hvis der
opstår fejl i driftsbremsen

3.

AEBS-bremsesystemet er er en funktion, der medvirker, at der
undgås hjulblokade

4.

AEBS er en funktion, hvor der ved risiko for påkørsel af en hindring foran
køretøjet, først advarer føreren med lys- lyd eller vibrationssignal
(kollisionsadvarselsfasen) og dernæst vil kunne aktivere driftsbremsen
(nødbremsefasen)
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Spørgsmål 9
Hvilke regler gælder for undervisningen til kategori C i afsnittet "Manøvrer på Køreteknisk
Anlæg" i undervisningsplanen?
Svar
1.

Eleven skal som fører mindst gennemføre 4 lektioner a`mindst 45
minutters varighed i manøvrer på køreteknisk anlæg

2.

Kørelæreren må være ansvarlig for højst 4 lastbiler samtidig

3.

Kørelæreren skal under øvelserne samt under til- og frakørsel
til disse kunne overvåge eleverne forsvarligt. Eleverne må ikke
under returkørsel gennemføre øvelser

4.

Rækkefølgen af øvelserne bestemmes af lokale forhold og af underviseren
på anlægget

Spørgsmål 10
Hvilke(t) af disse krav stilles der til eleven i undervisningen i delmål 7.13.3 i
undervisningsplanen til kategori C?
Svar
1.

Eleven skal alene have kendskab til nogle af de omtalte forhold

2.

Eleven skal opnå erfaring om de omtalte forhold

3.

Eleven skal forberede sig på, at nogle af de omtalte forhold kan
indgå i teoriprøven

4.

Eleven skal forberede sig på, at de omtalte forhold kan indgå i den
praktiske prøve
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Spørgsmål 11
Hvilke(n) af følgende lovbestemmelser skal eleven kunne angive indholdet af i
undervisningsplanen til kategori D1?
Svar
1.

Bagage/gods, der rækker mere end 1,5 m ud over bussens forreste eller
bageste punkt eller mere end 30 cm ud over bussens side, skal afmærkes

2.

Den ugentlige køretid må ikke overstige 56 timer

3.

Bagage/gods, der rækker mere end 1 m ud over bussens forreste eller
bageste punkt eller mere end 15 cm ud over bussens side, skal afmærkes

4.

En bus totalvægt og akseltryk må ikke overstige, hvad der er anført i
registreringsattesten

Spørgsmål 12
Hvilke(n) af følgende lovbestemmelser og forhold skal eleven kunne angive indholdet
af i undervisningsplanen til kategori D1?
Svar
1.

Værktøj til at knuse glasset i et nødudgangsvindue, skal altid være til stede

2.

En bus skal altid være forsynet med udgang i bagenden

3.

Enhver passager skal have adgang til påbudte udgange.
Adgangen til en udstigningsdør og en nødudgangsdør kan dog
efter særlige regler være spærret af sæde/sæder, når
sædet/sæderne er indrettet så de fx kan bortklappes

4.

En bus skal være forsynet med udgang i bagenden. Denne kan dog
erstattes af en taglem på betingelse af, at der findes udgang i begge sider
så tæt ved bagenden som muligt
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Spørgsmål 13
Hvilke(t) af disse krav stilles til kørelæreren i undervisningen om tegn på fejl ved bremser i
delmål 1.2.4 i undervisningsplanen D1?
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

Spørgsmål 14
I hvilke(t) af disse delmål kan nogle af underafsnittene i undervisningsplanen til kategori D1
indgå i den praktiske prøve?
Svar
1.

Bærende deles funktion m.v.

2.

Kørekortkategori og førerret

3.

El-anlæggets funktion

4.

Vejgrebets udnyttelse
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Spørgsmål 15
I hvilke(t) af disse afsnit i undervisningsplanen til kategori D1 indgår præstationskravet
"Angive indholdet af"?
Svar
1.

Bussers bredde

2.

Ruder, spejle, udsyn mv.

3.

Færdselslovens gyldighed

4.

Vejkort

Spørgsmål 16
Hvilke(t) af disse krav stilles der til eleven i undervisningen i ”Kendskab til ulykker” i afsnittet
om ”Hastighed under ligeudkørsel" i undervisningsplanen til kategori D?
Svar
1.

Kørelæreren skal forberede eleven på, at nogle de omtalte forhold kan
indgå i den praktiske prøve

2.

Kørelæreren skal forberede eleven på, at alle de omtalte forhold kan indgå
i teoriprøven

3.

For alle omtalte forhold er det tilstrækkeligt, at kørelæreren
giver eleven kendskab til dem

4.

Kørelæreren skal forberede eleven på, at nogle af de omtalte forhold kan
indgå i teoriprøven
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Spørgsmål 17
Hvilke(n) af disse busser til kategori D må som det højeste køre 100 km/t på motorvej?
Svar
1.

Busser, hvis tilladte totalvægt overstiger 3.500 kg

2.

Busser, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3.500 kg

3.

Busser, der er godkendt og registreret som Tempo 100-busser

4.

Alle busser der køre international buskørsel

Spørgsmål 18
Hvilken af følgende færdigheder skal eleven beherske ifm. indstilling af spejle på en
bus til kategori D?
Svar
1.

Indstille førerspejlet på hver side således, at siden af bussen netop kan ses
i den inderste del af spejlet, og således at horisonten kan ses i den øverste
del af spejlet

2.

Vidvinkelspejlet indstilles således, at bussen kun lige kan ses i den inderste
del af spejlet (siden af bussen bør højst fylde 1 cm i hvert spejl), og
således, at horisonten flugter med spejlets øverste kant

3.

Indstille de udvendige spejle så det bedst mulige udsyn opnås
(siden af bussen bør højst fylde 2-3 cm i hvert spejl)

4.

Indstille de udvendige spejle, så det bedst mulige udsyn opnås (siden af
bussen bør højst fylde 1 cm i hvert spejl)
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Spørgsmål 19
Hvilke(t) af disse præstationskrav anvendes ved bedømmelsen af teoriprøven?
Svar
1.

Angive årsager til, indhold eller betydning af

2.

Aflæse og forstå betydningen af

3.

Kendskab til

4.

Opfatte og bedømme

Spørgsmål 20
Hvilke(t) formål har undervisningen i afsnittet "Særlige risikoforhold i trafikken" i
undervisningsplanen til kategori D?
Svar
1.

Undervisningen har til formål at give eleven forståelse for den særlige
betydning for færdselssikkerheden og miljøet, som en hensynsfuld
færdselsadfærd over for andre og en defensiv kørestil har

2.

Undervisningen har til formål at sikre, at eleven har en sådan forståelse af
de særlige risikoforhold ved høj hastighed, alkohol, bevidsthedspåvirkende
stoffer og manglende brug af sikkerhedssele, at det hjælper eleven til at
lære at forudse mulige fejl eller tankeløsheder i færdslen og i tide at
reagere hensigtsmæssigt over for dem

3.

Formålet med undervisningen er at sikre, at eleven i fornødent
omfang stadig er i besiddelse af viden om nogle særlige
risikoforhold vedrørende bilkørsel

4.

Formålet med undervisningen er at sikre sig, at eleven i fornødent
omfang stadig er i besiddelse af viden om trafikantadfærd
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Spørgsmål 21
Hvilke(n) af følgende manøvrefærdigheder skal eleven kunne beherske i undervisningen i
"Manøvrefærdigheder" i afsnittet "Kørsel foran eller efter andre" i undervisningsplanen til
kategori C1E?
Svar
1.

Holde tilstrækkelig sikkerhedsafstand til forankørende. Dette vil i de fleste
tilfælde svare til 4-6 sek. tidsafstand i normalt føre afhængigt af førerens
rutine og færdselsforholdene

2.

Uden for tættere bebygget område, skal der holdes så stor afstand til
forankørende, at bagfrakommende, der vil overhale, har plads nok til at
trække ind foran

3.

I god tid forberede manøvrer og ved tegngivning eller ændring
af hastighed og placering tydeliggøre hensigten af hensyn til
bagvedkørende

4.

Øge afstanden til den forankørende, hvis vej- og færdselsforholdene,
vejret eller føret gør det nødvendigt

Spørgsmål 22
Hvilke(t) af følgende tilfælde giver ifølge undervisningsplanen et klip i kørekortet til kategori
C1E?
Svar
1.

Hvis børn under 15 år ikke er spændt fast i bilen

2.

Hvis man kører med en alkoholpromille på mere end 2,0

3.

Hvis man kører over for rødt

4.

Hvis man kører over 30 % for stærkt
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Spørgsmål 23
Hvad er det overordnede mål med køreuddannelsen til kategori C1E?
Svar
1.

At give eleverne indsigt i og forståelse for de farer og vanskeligheder, de
som førere af vogntog møder i færdslen, samt give dem viden om de
færdselsregler og andre lovbestemmelser, der har betydning i denne
forbindelse

2.

At give eleverne færdighed i at bedømme færdslen kritisk

3.

At give eleverne færdighed i at føre vogntog uden fare for sig selv og
Andre

4.

At give eleverne viden om og færdighed i energi- og miljørigtig kørsel
under hensyntagen til sikker kørsel

Spørgsmål 24
Hvilke(n) af følgende lovbestemmelser om lille lastbilvogntog til kategori C1E skal eleven
kunne angive indholdet af?
Svar
1.

Påhængskøretøjet må aldrig være mere end 60 cm bredere end lastbilen
(30 cm til hver side)

2.

Afstanden mellem lastbilens bagkant og forkant af lad eller opbygning på
påhængsvogn eller registreringspligtigt påhængsredskab må højst være
1,5 m

3.

En påhængsvogn må med eller uden læs ikke være længere
end 12 m

4.

Påhængskøretøjet må aldrig være mere end 70 cm bredere end lastbilen
(35 cm til hver side)
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Spørgsmål 25
Hvilke(t) af disse præstationskrav anvendes ved den praktiske prøve til kategori C1E?
Svar
1.

Udpege

2.

Opnå nogen færdighed i

3.

Opfatte og bedømme

4.

Angive årsager til, indhold eller betydning af

Spørgsmål 26
Hvilke(n) af disse påskrifter skal der ifølge undervisningsplanen til kategori CE være på en
kærre til synsfri sammenkobling?
Svar
1.

En påskrift, der angiver dens koblingslængde (Phk.kobl. længde)

2.

En påskrift, der angiver tilladt last (L), tilladt hovedbolttryk (HT) og tilladt
samlet akseltryk (AT)

3.

En påskrift, der angiver køretøjets V-værdi (V-værdi (mek.))
og (V-værdi (luft))

4.

En påskrift, der angiver størst tilladte totalvægt (T) og størst tilladte last
(L) eller evt. nyttelast (NL)

Dec 2019

Spørgsmål 27
Hvilke(t) af disse forhold og funktioner skal eleven have kendskab til i følge
undervisningsplanen til kategori CE?
Svar
1.

Drejekransen muliggør forhjulenes drejning, og gennem en
træktriangel overføres trækkraften fra lastbilen til påhængskøretøjet.
Drejekransen består af en øvre og nedre ring, hvorimellem er anbragt
en række kugler

2.

Kørsel med dæk, der ikke er beregnet til det aktuelle køretøj og det
aktuelle kørselsformål, medfører risiko for dækskader og eventuel
dæksprængning

3.

Påhængskøretøjets vægt overføres til vejen gennem de
bærende dele

4.

Luftbælgene indeholder luft, og lufttrykket reguleres gennem ventiler alt
efter påhængskøretøjets belastning

Spørgsmål 28
Hvilke(t) af disse krav stilles til kørelærerens undervisning i kategori CE?
Svar
1.

Kørelæreren skal undervise eleven i, at forholdene om tegn på fejl ved
bremser udelukkende kan indgå i teoriprøven

2.

Kørelæreren skal undervise eleven i, at forholdene om tegn på fejl ved
tilkoblingsanordningerne udelukkende kan indgå i teoriprøven

3.

Kørelæreren skal undervise eleven i, at forholdene om tegn på
fejl ved bærende dele kan indgå i såvel teoriprøven som i den
praktiske prøve

4.

Kørelæreren skal undervise eleven i, at nogle af forholdene om tegn på
fejl ved lygter kan indgå i såvel teoriprøven som i den praktiske prøve

Dec 2019

Spørgsmål 29
Hvilke(t) af disse krav stilles til eleven i undervisningen i afsnittet "Lovbestemmelser i øvrigt
om kørekort" i undervisningsplanen til kategori CE?
Svar
1.

Eleven skal i undervisningen forberede sig på, at denne ved teoriprøven
skal kunne angive indholdet af nogle af de omtalte forhold

2.

Eleven skal i undervisningen forberede sig på, at denne over for den
prøvesagkyndige skal kunne redegøre for indholdet i et "ANT-kursus"

3.

Eleven skal i undervisningen forberede sig på, at enkelte af
delmålene indgår i den praktiske prøve

4.

For alle de omtalte delmål er det tilstrækkeligt, at eleven opnår kendskab
til dem

Spørgsmål 30
Hvilke(t) af disse krav stilles der til undervisningen i hovedsnittet ”Udvidede øvelser på vej” i
undervisningsplanen til kategori CE"?
Svar
1.

Varigheden af øvelserne bestemmes af den enkelte elevs behov

2.

Hver enkelt øvelses præcise indhold bestemmes af kørelæreren

3.

Hver enkelt øvelses præcise indhold er fastlagt i delmålene

4.

De enkelte øvelser/manøvrer skal gennemføres med et påhængsvogntog,
der opfylder bestemmelserne til påhængsvogntog, kategori C/E, i
kørekortbekendtgørelsen med tilhørende bilag
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Spørgsmål 31
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

Spørgsmål 32
I hvilke(t) af disse delmål i undervisningsplanen til kategori D1E indgår præstationskravet
"have kendskab til"?
Svar
1.

Start, gearbetjening, igangsætning og bremsning

2.

El-anlæggets funktion, lygter og reflekser

3.

Baglænskørsel med målbremsning

4.

Indstilling til køreprøve
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Spørgsmål 33
Hvilke(t) af disse krav stilles til kørelæreren i undervisningen i afsnittet "Kørekortkategori og
førerret" i undervisningsplanen til kategori D1E?
Svar
1.

Kørelæreren skal forberede eleven på, at de omtalte forhold kan indgå i
den praktiske prøve

2.

Kørelæreren skal kun give eleven kendskab til de omtalte forhold

3.

Kørelæreren skal forberede eleven på, at alene enkelte af de
omtalte forhold kan indgå i teoriprøven

4.

Kørelæreren skal forberede eleven på, at alle de omtalte forhold kan
indgå i teoriprøven

Spørgsmål 34
Hvilke(n) af følgende definition(er) skal eleven have kendskab til ved kategori D1E?
Svar
1.

En bus med tilkoblet påhængskøretøj kaldes et vogntog

2.

Et stort påhængskøretøj er defineret som et påhængskøretøj med en tilladt
totalvægt på over 1000 kg

3.

Påhængsvogn er et påhængskøretøj, der hovedsagelig er indrettet til
befordring af personer eller gods

4.

Påhængskøretøj er et køretøj, der efter sin indretning er bestemt til at
blive trukket af et andet køretøj
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Spørgsmål 35
Hvilke(t) af disse krav stilles der til kørelærerens undervisning i afsnit 7.15.2 i
undervisningsplan til kategori D1E?
Svar
1.

Eleven skal forberedes på, at alle delmålene kan indgå i den praktiske
prøve

2.

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

3.

Det er tilstrækkeligt, at eleven får et kendskab til delmålene

4.

Eleven skal forberedes på, at nogle af delmålene kan indgå i den
praktiske prøve

Spørgsmål 36
Hvilke(n) af disse lovbestemmelser skal eleven have kendskab til vedrørende
køreundervisningen for kategori DE?
Svar
1.

Efter afslutningen af hver enkel lektion skal kørelærer og køreelev med
deres underskrifter i kørelærerens eksemplar af lektionsplanen bekræfte
gennemførelsen af lektionen

2.

Hvis man ikke tidligere har haft kørekort til kategori D/E, skal man inden
køreprøven modtage undervisning hos en godkendt kørelærer til kategori
C, D og E

3.

Undervisningen til kategori D/E må påbegyndes, når eleven har
bestået den teoretiske prøve til kategori D

4.

Under øvelseskørsel på almindelig vej skal en godkendt kørelærer være
med i vogntoget ved siden af eleven. Kørelæreren anses da for at være
fører af vogntoget
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Spørgsmål 37
I hvilke(t) af følgende delmål anvendes præstationskravet ”udpege” i undervisningen til
kategori DE?
Svar
1.

Kontrol af bremser

2.

Bærende deles funktion mv

3.

Energi- og miljørigtig kørsel

4.

Karrosseri, opbygning og dets fastgørelse

Spørgsmål 38
Hvilke(n) af følgende lovbestemmelser og forhold skal eleven kunne angive indholdet af i
undervisningsplanen til kategori DE?
Svar
1.

Påhængskøretøjet skal være forsynet med en driftsbremse, en
parkeringsbremse og en nødbremse (påhængskøretøjer under 750 kg
tilladt totalvægt kan dog være uden bremser)

2.

På påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på højst 1000 kg, der ikke er
forsynet med bremser, kræves der ingen sikkerhedskæde

3.

På en-akslet påhængskøretøj med tilladt totalvægt på indtil
1.500 kg kræves dog ikke, at sikkerhedskæden aktiverer
bremserne

4.

Parkeringsbremsen på bussen skal kunne holde vogntoget standset på
hældende vej (12 %) og skal kunne blive stående tilspændt.
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Spørgsmål 39
I hvilke(t) af disse afsnit i undervisningsplanen for køreuddannelsen til stor bus med stort
påhængskøretøj (kategori DE) kan et eller flere af delmålene indgå i teoriprøven?
Svar
1.

Lovbestemmelser og forhold i øvrigt om tilkoblingsanordninger

2.

Større påhængskøretøjer

3.

Kørekortkategori og førerret

4.

Teoriprøven

Spørgsmål 40
Hvilke(t) af disse præstationskrav anvendes ved den praktiske prøve?
Svar
1.

Genkende

2.

Angive årsager til, indhold eller betydning af

3.

Opfatte og bedømme

4.

Kontrollere
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Spørgsmål 41
Hvilke(n) af disse lygter og reflekser er ifølge undervisningsplanen påbudte på et
påhængskøretøj til kategori BE?
Svar
1.

To blinklygter foran

2.

På påhængskøretøjer, der er bredere end 2,1 m, skal der være to
fremadrettede og to bagudrettede markeringslygter

3.

Påhængskøretøjer skal være forsynet med godkendte og mærkede gule
sidereflekser, og såfremt påhængskøretøjets totallængde er længere end 5
m også godkendte og mærkede gule sidemarkeringslygter

4.

Der skal altid være 2 lygter med positionslys

Spørgsmål 42
Hvilke(t) formål har undervisningen i ”Indledende øvelser på vej” i undervisningen til kategori
BE?
Svar
1.

Formålet med undervisningen i de indledende øvelser er blandt andet at
give eleven færdighed i grundlæggende beherskelse af vogntog ved lave
hastigheder

2.

Formålet med undervisningen i de indledende øvelser er blandt andet at
gøre eleven bekendt med vogntogets længde og bredde

3.

Formålet med undervisningen i de indledende øvelser er blandt
andet at give eleven færdighed i grundlæggende beherskelse af
vogntog i tæt trafik

4.

Formålet med undervisningen i de indledende øvelser er blandt andet at
gøre eleven bekendt med førerens orienteringsmuligheder ved brug af
spejle
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Spørgsmål 43
Hvilke(t) af disse vogntog kræver kun kørekort til kategori B+?
Svar
1.

Vogntog bestående af et trækkende køretøj, kategori B, og et
påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på 3.500 kg

2.

Vogntog bestående af et trækkende køretøj, kategori B, og et
påhængskøretøj, såfremt vogntogets tilladte totalvægt er 7000 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 44
Hvilke(n) af følgende lovbestemmelser skal eleven kunne angive?
Svar
1.

Normalt er påhængskøretøjer godkendt med et maksimalt koblingstryk på
25-75 kg afhængig af tilladt totalvægt

2.

Det anbefales, at 5-10 % af påhængskøretøjets faktiske totalvægt hviler
på kuglen, dog højst hvad bilen, tilkoblingsanordningen og
påhængskøretøjet er beregnet til

3.

Normalt er påhængskøretøjer godkendt med et maksimalt koblingstryk på
50-100 kg afhængig af tilladt totalvægt

4.

Gods skal være hensigtsmæssigt placeret og fastgjort og eventuel
presenning forsvarligt bundet
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Spørgsmål 45
Hvilke(n) af følgende manøvrefærdigheder skal eleven beherske i forbindelse med
baglænskørsel med målbremsning i undervisningsplanen til kategori BE?
Svar
1.

Holde tilnærmelsesvis retlinet kurs 15-20 m under baglæns kørsel

2.

Påbegynde bremsning med passende styrke og i passende afstand fra
markeret mål (rampe, hegn eller lignende) og derpå standse med
bagsmækken (eller bagerste udragende del i øvrigt) højst 1,5 m fra det
markerede mål

3.

Holde tilnærmelsesvis retlinet kurs 20-30 m under baglæns
kørsel

4.

Påbegynde bremsning med passende styrke og i passende afstand fra
markeret mål (rampe, hegn eller lignende) og derpå standse med
bagsmækken (eller bagerste udragende del i øvrigt) højst 1 m fra det
markerede mål
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