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

Prøvebesvarelsen skal foretages på et særskilt afkrydsningsskema

Kørelærerprøve

Jun 2019

Kategori C, D og E

Nr. 50

Juni 2019

Spørgsmål 1
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 2
I hvilke(t) afsnit i undervisningsplanen til kategori C1 kan nogle af delmålene indgå i den
praktiske prøve?
Svar
1.

1.2.5 Kontrol af bremser

2.

1.6.1 Karrosseri, opbygning og dets fastgørelse

3.

1.9.1 Registreringsattest

4.

6.1.2 Anvisninger for kørslen

Jun 2019

Spørgsmål 3
Hvilke(t) af disse præstationskrav anvendes ved teoriprøven til kategori C1?
Svar
1.

Udpege

2.

Opnå nogen færdighed i

3.

Opfatte og bedømme

4.

Angive årsager til, indhold eller betydning af

Spørgsmål 4
Hvilke(t) af disse krav stilles der til eleven i undervisningen i delmålene "Lastbilers bredde”,
”Lastbilers længde”, ”Lastbilers højde og ”Lastbilers vægt" i undervisningsplanen til kategori
C1?
Svar
1.

For alle de omtalte forhold er det tilstrækkeligt, at eleven har kendskab til
dem

2.

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

3.

Eleven skal forberede sig på at kunne kontrollere nogle af de
omtalte forhold ved den praktiske prøve

4.

Eleven skal forberede sig på at kunne genkende og angive betydningen af
nogle af de omtalte forhold ved den praktiske prøve
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Spørgsmål 5
Hvilke(t) af disse krav stilles til kørelærerens undervisning i afsnittet "Kørekorts gyldighed" i
undervisningsplanen kategori C1?
Svar
1.

Eleven skal have kendskab til, at kørekortet normalt er gyldigt i 5 år ad
gangen

2.

Eleven skal have kendskab til, at kørekortet altid udstedes med en
gyldighed til 50 år

3.

Eleven skal have kendskab til, at kørekortet normalt er gyldigt, indtil man
er fyldt 60 år

4.

Eleven skal have kendskab til, at kørekortet normalt kan udstedes med
længere gyldighed end til 60 år

Spørgsmål 6
Hvilke(t) af følgende forhold og funktioner skal eleven have kendskab til omkring de
bærende deles funktion mv. i undervisningsplanen til kategori C?
Svar
1.

Kørsel med løftet aksel ændrer ikke på køretøjets køreegenskaber
overskrides

2.

En bogie er et system, hvor en enkelt aksel er erstattet af to eller tre
aksler for at forøge lastbilens lasteevne

3.

Affjedring med bladfjedre og luftfjederbælge er de almindeligste
fjedersystemer

4.

Ved kørsel med løftet aksel må det højest tilladte akseltryk på øvrige
aksler ikke overskrides
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Spørgsmål 7
Hvilke(t) af følgende forhold skal eleven ifølge undervisningsplanen til kategori C kunne
angive indholdet af?
Svar
1.

Førere af lastbiler, der anvendes til transport af farligt gods, som overstiger
visse mængder (frimængden), eller til transport af farligt gods i tanke, skal
ud over kørekort være i besiddelse af et erhvervsuddannelsesbevis (ADRkursusbevis)

2.

Førere, der betjener lastbilmonterede kraner med en læsseevne på mere
end 7 tonsmeter, skal være i besiddelse af certifikat for særlig uddannelse

3.

Føreren skal blandt andet gennemføre en efteruddannelse hvert femte år.
Efteruddannelsen skal have en varighed af mindst 10 dage og skal
gennemføres inden for en periode på 12 måneder

4.

Førere, der transporterer dyr for en økonomisk virksomhed på afstande
over 65 km, skal være i besiddelse af kompetencebevis for særlig
uddannelse

Spørgsmål 8
Hvilke(n) af følgende færdselstavler skal eleven kunne genkende og angive betydningen af i
forbindelse med kategori C?
Svar
1.

»Bogietryk« (C 36)

2.

»Anbefalet rute for lastbiler« (E 22,1)

3.

»Ophør af overhalingsforbud« (C 53)

4.

»Totalvægt« (C 31)
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Spørgsmål 9
Hvilket af disse forhold gælder for anvendelse af ABS-bremsesystemet på en lastbil til
kategori C?
Svar
1.

Ved bremsning med en lastbil med ABS-bremsesystem sørger ABSbremsesystemet for, at hjulene holdes i rotation og ikke blokerer

2.

Bremsning med ABS-bremsesystem forøger bremselængden i forhold til
bremsesystemer uden ABS

3.

På lastbiler med ABS-bremsesystem skal bremsepedalen trædes helt ned
og holdes nede for at opnå maksimal bremsning

4.

På lastbiler med ABS-bremsesystem skal trykket på bremsepedalen lettes
en smule for at opnå maksimal bremsning

Spørgsmål 10
Hvilke af følgende færdigheder skal eleven beherske ifm. indstilling af spejle på en
lastbil til kategori C?
Svar
1.

Blindvinkelspejl indstilles således, at en mindst 2 m høj genstand placeret
ca. 1 m ud fra højre fordør kan ses i spejlets nederste højre hjørne

2.

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

3.

Blindvinkelspejl indstilles således, at en mindst 1 m høj
genstand placeret ca. 2 m ud fra højre fordør kan ses i spejlets
nederste højre hjørne

4.

Frontspejlet indstilles således, at fronten af lastbilen netop kan ses i den
øverste del af spejlet (fronten af lastbilen må højst fylde ca. 5 cm øverst
til venstre i spejlet)
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Spørgsmål 11
Til hvilke(n) del(e) af køreprøven kan delmål med det kombinerede præstationskrav
"Genkende og angive betydningen af" henføres i forbindelse med kategori D1?
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 12
Hvilke(t) af følgende risikoforhold skal eleven have kendskab til i undervisningen i afsnittet
"Møde" i undervisningsplanen til kategori D1?
Svar
1.

Bussers manglende retningsstabilitet i bløde kurver

2.

Manglende overholdelse af hastighedsgrænserne

3.

Fejlbedømmelse af bussens længde

4.

Bussers størrelse, som ved højere hastighed frembringer kraftigt vindtryk
og læ i sidevind, hvorved modkørendes styring eller kurs påvirkes
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Spørgsmål 13
Hvilke(n) af disse lovbestemmelser skal eleven kunne angive indholdet af til kategori D1?
Svar
1.

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

2.

Markeringslygter skal tydeligt kunne ses i 100 m’s afstand uden at blænde

3.

På busser, der er bredere end 2,10 m, skal der være to
fremadrettede og to bagudrettede markeringslygter

4.

Markeringslygter skal tydeligt kunne ses i 300 m’s afstand uden at blænde

Spørgsmål 14
Hvilke(n) af følgende lovbestemmelser omkring bremser til kategori D1 skal eleven kunne
angive indholdet af?

Svar
1.

Nyere busser skal være forsynet med ABS-bremsesystem

2.

Parkeringsbremsen skal kunne holde bussen standset på en vej med en
stigning på 21 %

3.

Parkeringsbremsen skal kunne holde bussen standset på en vej
med en stigning på 18 %

4.

Fjederbremsen skal ved aktivering lukke trykluften ud af bremsecylinderen,
bedømt ved hørlig udsivning af luft
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Spørgsmål 15
I hvilke(t) af disse afsnit i undervisningsplanen til kategori D1 indgår præstationskravet
"Angive årsager til"?
Svar
1.

1.2.1 Driftsbremser

2.

1.5.1 Motorens og transmissionens funktion samt energi- og miljørigtig
kørsel

3.

1.8.1 Kontrolapparatets (fartskriverens) funktion

4.

6.1.1 Færdselslovens gyldighed

Spørgsmål 16
Hvilke(n) af følgende lovbestemmelser om bus til kategori D 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, højest være 4,2 m høj

4.

Uanset højden skal føreren sikre sig, at kørsel under broer, ledninger og
lignende kan ske uden fare eller ulempe
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Spørgsmål 17
Hvilke(n) af disse busser må som det højeste køre 130 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.

Ledbusser

Spørgsmål 18
Hvilke(n) af følgende lovbestemmelser skal eleven kunne angive indholdet af i
undervisningsplanen til kategori D?
Svar
1.

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

2.

En bus skal på begge sider være forsynet med en påskrift, der angiver
størst tilladte totalvægt (T)

3.

Tilladt akseltryk må ikke overstige 10 tons

4.

Mindst 20 % af den faktiske totalvægt skal hvile på de styrende aksler
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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) af disse forhold indgår i afsnittet "Trafikantadfærd" i undervisningsplanen til
kategori D?
Svar
1.

Eleven skal have genopfrisket sin viden om de forskellige grundlæggende
psykologiske forhold vedrørende ens egen adfærd

2.

Eleven skal have genopfrisket lovbestemmelser om bilisters køreevne

3.

Eleven skal have genopfrisket sin viden om de forskellige
grundlæggende psykologiske forhold vedrørende andre
trafikanters adfærd

4.

Eleven skal have genopfrisket sin viden om lovbestemmelser om bilisters
helbred
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Spørgsmål 21
Hvilke(n) af følgende manøvrefærdigheder skal eleven kunne beherske i undervisningen i
"Manøvrefærdigheder" i afsnittet "Standsning og parkering" i undervisningsplanen til kategori
C1E?
Svar
1.

Vente med at åbne døre, indtil man har sikret sig, at det kan ske uden risiko
for andre

2.

Køre så tæt på kørebanekant (eller kantlinje) eller kantsten som muligt for
bl.a. at hindre cyklister og knallertkørere i at køre frem på højre side af
vogntoget

3.

Give tegn med blinklys, sætte i gear og aktivere
parkeringsbremsen

4.

Aktivere parkeringsbremsen, slukke lyset, fjerne tændingsnøglen og sikre
sig, at eventuel tyverisikring er i funktion

Spørgsmål 22
Hvilke(t) af følgende tilfælde giver en betinget frakendelse af kørekortet til kategori C1E?
Svar
1.

Hvis børn under 15 år ikke er spændt fast i bilen

2.

Hvis man får 3 klip inden for 3 år

3.

Ved en overskridelse af hastighedsgrænserne med mere end 30
%

4.

Ved kørsel med en promille over 0,50 og højst 1,20 første gang
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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
Hvad er hovedmålet med undervisningen i afsnittet "Egne holdninger og adfærd mv." i
undervisningsplanen for stort påhængskøretøj til lille lastbil (kategori C1E)?
Svar
1.

Eleven skal kunne sammenfatte de indlærte kompetencer, der er
nødvendige for at køre bil, på en sikker og miljørigtig måde

2.

Eleven skal have udviklet evne og vilje til at tage ansvar, tage nødvendige
forholdsregler i trafikken og til at samarbejde med andre

3.

Eleven skal have opnået tilstrækkelig indsigt i betydningen af egen
adfærd, egne holdninger og en defensiv færdselsadfærd

4.

Eleven skal have genopfrisket sin viden om nogle særlige risikoforhold
vedrørende bilkørsel med henblik på at udvikle en færdselssikker holdning
og adfærd
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Spørgsmål 25
Hvilke af disse retningslinjer skal eleven have kendskab til vedrørende den "Den praktiske
prøve" i undervisningsplanen for kategori C1E?
Svar
1.

Under prøven anses ansøgeren som vogntogets fører med deraf følgende
ansvar og forpligtelser

2.

Den kørselstid, der afsættes til bedømmelse af ansøgerens færdigheder og
adfærd i trafikken, må ikke være under 35 minutter

3.

Prøvetiden kan om nødvendigt forlænges og kan afbrydes, hvis ansøgerens
kørefærdighed er meget ringe

4.

Ansøgeren skal køre efter den prøvesagkyndiges anvisninger om rute og
manøvrer

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

Sættevognens koblingslængde (Phk. kobl. længde)

2.

Sættevognens største V-værdi (V-værdi (mek)) og (V-værdi (luft))

3.

Sættevognens størst tilladte hovedbolttryk (HT)

4.

Sættevognens størst tilladte last (L)
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Spørgsmål 27
Hvilke(t) af disse forhold gælder i følge undervisningsplanen til kategori CE for anvendelse af
ABS-bremsesystemet på et vogntog?
Svar
1.

ABS-bremser på et påhængskøretøj skal være elektrisk forbundet til elanlægget på det trækkende køretøj, sædvanligvis gennem et særligt elstik

2.

Kun trykluftmekaniske bremseanlæg kan være opbygget som ABSbremser.

3.

Nyere påhængs- og sættevogne skal være forsynet med ABSbremser

4.

Alle typer bremseanlæg kan være opbygget som ABS-bremser.

Spørgsmål 28
Hvilke af disse lygter og reflekser er ifølge undervisningsplanen påbudte på et påhængskøretøj
til kategori CE?
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.

To lygter med positionslys
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Spørgsmål 29
Hvilke(n) af disse særregler 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 30
Hvilke(t) af disse krav stilles der til eleven i undervisningen i delmål 7.18.4 i
undervisningsplanen til kategori C/E?
Svar
1.

Eleven skal 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 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 afsnit i undervisningsplanen til kategori D1E indgår præstationskravet
"Angive indholdet af"?
Svar
1.

1.3.1 El-anlæggets funktion, lygter og reflekser

2.

1.6.2 Tilkoblingsanordninger

3.

6.2.2 Vogntogets længde

4.

10.1.1 køreundervisning

Jun 2019

Spørgsmål 33
Hvilke(t) af disse præstationskrav anvendes ved den praktiske prøve?
Svar
1.

Have kendskab til

2.

Angive årsager til, indhold eller betydning af

3.

Opfatte og bedømme

4.

Kontrollere

Spørgsmål 34
Hvad giver kørekortet til kategori D1E ret til at føre, og hvordan er reglerne for dette?
Svar
1.

Vogntog i forbindelse med kørekort til kategori D bestående af et
trækkende køretøj af kategori D og et påhængskøretøj med tilladt
totalvægt på under 750 kg

2.

Stort påhængskøretøj i forbindelse med kategori B (almindelig bil)

3.

Kørekort til kategori D1/E kan udstedes til personer, der er fyldt 21 år

4.

Vogntog i forbindelse med kørekort til kategori D1 bestående af et
trækkende køretøj af kategori D1 og et påhængskøretøj med tilladt
totalvægt på over 750 kg hvis vogntogets samlede tilladte totalvægt ikke
overstiger 12.000 kg
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Spørgsmål 35
Hvilke(t) af disse krav stilles der til kørelærerens undervisning i afsnit 7.14.2 i
undervisningsplan til kategori D1E ?
Svar
1.

Det er tilstrækkeligt, at eleven får et kendskab til delmålene

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

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

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 først påbegyndes, når
eleven har erhvervet kørekort 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
Hvilke(t) af disse præstationskrav anvendes ved bedømmelsen af teoriprøven?
Svar
1.

Angive årsager til, indhold eller betydning af

2.

Opnå nogen færdighed

3.

Genkende

4.

Opfatte og bedømme

Spørgsmål 38
I hvilke(t) af disse afsnit i undervisningsplanen for køreuddannelsen til stor bus med stort
påhængskøretøj (kategori D/E) kan delmålene indgå i teoriprøven?
Svar
1.

"Gods"

2.

"Vogntogs spejle"

3.

"Vogntogets vægt"

4.

"Driftsbremser"
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Spørgsmål 39
Hvilke(t) af disse krav stilles til kørelærerens undervisning i delmålet "Kontrol af bremser" i
undervisningsplanen til stor bus med stort påhængskøretøj?
Svar
1.

Kørelæreren skal forberede eleven på, at alle 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.

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

4.

For nogle af de omtalte forhold er det tilstrækkeligt, at kørelæreren giver
eleven kendskab til dem

Spørgsmål 40
Hvilke(t) af disse krav stilles til kørelæreren i undervisningen i afsnittet "Færdselslovens
gyldighed" i undervisningsplanen til kategori D/E?
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
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Spørgsmål 41
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.

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

3.

Person- eller varebil, kategori B, og et påhængskøretøj på over 750 kg, når
den samlede tilladte totalvægt overstiger 4.250 kg

4.

Vogntog bestående af et trækkende køretøj, kategori B, og et
påhængskøretøj, såfremt vogntogets tilladte totalvægt er 7000 kg

Spørgsmål 42
Hvilke(t) af disse krav stilles der til eleven i undervisningen i afsnit 1.9.2 i undervisningsplanen
til kategori B/E?
Svar
1.

Præstationskravet »angive årsager til, indhold eller betydning af«
anvendes normalt ved teoriprøven, men da der ikke indgår en teoriprøve til
kategori B/E og B+ er det tilstrækkeligt at der gives kendskab dertil

2.

Præstationskravet »angive årsager til, indhold eller betydning af«
anvendes normalt ved teoriprøven, men anvendes tillige i denne
undervisningsplan for at højne læringsniveauet, uanset at der ikke indgår
en teoriprøve til kategori B/E og B+

3.

Delmålet kan indgå i den praktiske prøve

4.

Kørelæreren kan selv vælge hvorvidt der undervises i emnet
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Spørgsmål 43
Hvilke(t) af disse lovbestemmelser gælder for længde, bredde og højde på et vogntog til
kategori B/E?
Svar
1.

Påhængskøretøjet må aldrig være mere end 80 cm bredere end bilen

2.

Et påhængskøretøj må med eller uden læs ikke være bredere end 2,55 m,
dog bortset fra fx markeringslygter

3.

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

4.

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

Spørgsmål 44
Hvilke(t) af disse krav stilles der til kørelærerens undervisning i afsnit 7.14.1 i
undervisningsplan til kategori B/E?
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 45
Hvilke(n) af følgende lovbestemmelser skal eleven kunne angive?
Svar
1.

Godset skal være således anbragt, at man sikrer et passende kugletryk.
For lille kugletryk eller negativt kugletryk vil medføre ustabil kørsel.
Normalt er påhængskøretøjer godkendt med et maksimalt koblingstryk på
25-50 kg afhængig af tilladt totalvægt

2.

Gods må ikke dække blinklys, lygter og nummerplade, ikke slæbe eller
falde ned på vejen eller på anden måde være til hindring eller fare for
færdslen

3.

Gods skal være hensigtsmæssigt placeret og fastgjort og eventuel
presenning forsvarligt bundet

4.

Godset skal være således anbragt, at man sikrer et passende kugletryk.
For lille kugletryk eller negativt kugletryk vil medføre ustabil kørsel.
Normalt er påhængskøretøjer godkendt med et maksimalt koblingstryk på
50-100 kg afhængig af tilladt totalvægt
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