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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 
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August 2020 

Spørgsmål 1 

Hvilke(t) af disse krav stilles der til eleven i undervisningen i "Orientering og bedømmelse af 

lastbilens længde" 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 alle de omtalte forhold kan indgå i 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 alle de omtalte forhold kan indgå både i 

teoriprøven og den praktiske prøve  

 

 

 

 

Spørgsmål 2 

Hvilke(t) af følgende forhold omkring AEBS skal eleven kunne angive indholdet af? 

Svar 

1.  AEBS-bremsesystemet er indrettet således, at der ved de enkelte hjul er 

anbragt følere, der ved hjælp af en tandkrans registrerer hjulets rotation 

2.  AEBS er en funktion, der regulerer bremsetrykket i forhold til lastbilens 

belæsning 

3.  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). 

4.  Nyere lastbiler kan være forsynet med en AEBS, som kan nedsætte 

risikoen for væltning og udskridning ved hjælp af afbremsning af et eller 

flere hjul 
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Spørgsmål 3 

Hvilke(t) af disse præstationskrav anvendes i forbindelse med teoriprøven til kategori C? 

Svar 

1.  Have kendskab til 

2.  Aflæse og forstå betydningen af 

3.  Opfatte og bedømme 

4.  Angive årsager til, indhold eller betydning af 

 

 

Spørgsmål 4 

Hvilke(n) af følgende bestemmelser skal eleven kunne angive indholdet af i forbindelse med 

kategori C? 

Svar 

1.  Den regulære daglige hviletid kan tages i 2 perioder, hvoraf den første 

periode skal være på mindst 3 sammenhængende timer og den anden på 

mindst 8 sammenhængende timer 

2.  Daglige hviletider og reducerede ugentlige hviletider, der tages borte fra 

hjemstedet, kan afholdes i køretøjet, hvis dette er udstyret med passende 

sovefaciliteter til hver fører, og køretøjet holder stille 

3.  Den regulære daglige hviletid kan tages i 2 perioder, hvoraf den 

første periode skal være på mindst 3 sammenhængende timer 

og den anden på mindst 9 sammenhængende timer 

4.  En køretid uden pause må højst være 4 ½ time, hvorefter der skal holdes 

en sammenhængende pause på mindst 45 minutter, medmindre føreren 

påbegynder en hviletid  
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Spørgsmål 5 

Hvilke(t) af disse krav stilles der til kørelærerens undervisning i afsnittet "Kendskab til ulykker" 

under ligeudkørsel i kryds 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 forholdene 

 

 

Spørgsmål 6 

I hvilke(t) af disse afsnit i undervisningsplanen til kategori CE 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.  10.2.3 Den praktiske prøve 
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Spørgsmål 7 

Hvilke(t) af disse køretøjer skal eleven kunne angive, at et kørekort kategori CE giver ret til at 

føre? 

Svar 

1.  Mobilkran med tilkoblet påhængskøretøj 

2.  Vogntog bestående af en lastbil på over 3.500 kg og påhængskøretøj(er) 

med en tilladt totalvægt på over 750 kg 

3.  Stort påhængskøretøj i forbindelse med kategori D, såfremt indehaveren 

allerede har kørekort til kategori D 

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

 

 

 

Spørgsmål 8 

Hvornår anses en øvelse i afsnit 7 ”Udvidede øvelser på vej”, at være indlært med et 

tilfredsstillende resultat? 

Svar 

1.  De enkelte øvelser/manøvrer anses for indlært med tilfredsstillende 

resultat, når de kan udføres fejlfrit 

2.  De enkelte øvelser/manøvrer anses for indlært med tilfredsstillende 

resultat, når de kan udføres 2-3 gange fejlfrit 

3.  De enkelte øvelser/manøvrer anses for indlært med 

tilfredsstillende resultat, når de kan udføres med den grad af 

præcision, som fremgår af delmålsbeskrivelserne 

4.  De enkelte øvelser/manøvrer anses for indlært med tilfredsstillende 

resultat, når de kan udføres uden større fejl, bedømt af kørelærer og elev 
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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(n) af følgende påskrifter skal der være på et påhængsvogn kategori CE over 3500 kg til 

synsfri sammenkobling? 

Svar 

1.  En påhængsvogn skal være forsynet med en påskrift, der angiver tilladt 

last (L), tilladt hovedbolttryk (HT) og tilladt samlet akseltryk (AT) 

2.  En påhængsvogn skal kun på højre side være forsynet med en påskrift, der 

angiver størst tilladte totalvægt (T) og størst tilladte last (L) eller evt. 

nyttelast (NL) 

3.  Påhængsvogn skal på trækstangen være forsynet med en 

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

4.  En påhængsvogn skal på hver side være forsynet med en påskrift, der 

angiver størst tilladte totalvægt (T) og størst tilladte last (L) eller evt. 

nyttelast (NL) 
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Spørgsmål 11 

Hvilke(n) af følgende færdselstavler skal eleven kunne genkende og angive betydningen af i 

forbindelse med kategori C1? 

Svar 

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

2.  »Bus forbudt« (C 23, 2) 

3.  »Vognlængde« (C 43) 

4.  »Miljøzone« (UC 23) 

 

 

 

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 følgende risikoforhold ved overhaling skal eleven have kendskab til ved kategori 

C1? 

Svar 

1.  Fejlbedømmelse af lastbilens længde med risiko for at trække for tidligt ind 

foran den overhalede, især cyklister og knallertkørere 

2.  Lastbilens størrelse, som ved højere hastighed frembringer kraftigt 

vindtryk bagude eller læ i sidevind, hvorved overhalede cyklister og 

knallertkøreres styring eller kurs påvirkes 

3.  Fejlbedømmelse af lastbilens højde med risiko for at komme for 

tæt på vejens omgivelser fx udhængende grene 

4.  Fejlbedømmelse af lastbilens bredde med risiko for at komme for tæt på 

overhalede cyklister og knallertkørere 

 

 

Spørgsmål 14 

Hvilke(t) af disse krav stilles der til de lister, der føres over eleverne, der har modtaget 

undervisning på det køretekniske anlæg? 

Svar 

1.  Listerne skal indeholde oplysning om den undervisende kørelærers navn og 

adresse 

2.  Listerne skal indeholde oplysning om elevens navn og adresse 

3.  Listerne skal indeholde oplysning om dato og klokkeslæt (fra og 

til) for undervisningen 

4.  Listerne skal opbevares i mindst 5 år og skal forevises politiet på 

forlangende 
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Spørgsmål 15 

Hvordan fjernes pulverdannelse omkring akkumulatoren? 

Svar 

1.  Pulverdannelse omkring akkumulatoren skal fjernes med en stålbørste for 

at undgå ætsninger omkring poler og polsko 

2.  Pulverdannelse omkring akkumulatoren har ingen betydning for 

akkumulatoren 

3.  Pulverdannelse omkring akkumulatoren skal vaskes væk for at 

undgå ætsninger omkring poler og polsko 

4.  Pulverdannelse omkring akkumulatoren skal fjernes med en tør blød 

børste for at undgå ætsninger omkring poler og polsko 

 

 

 

Spørgsmål 16 

Hvilke(n) af følgende manøvrefærdigheder skal eleven beherske ved baglænskørsel med 

målbremsning med lille lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C1E)? 

Svar 

1.  Se bagud og langs vogntogets sider efter færdsel eller andre hindringer 

ved hjælp af lastbilens spejle 

2.  Holde tilnærmelsesvis retlinet kurs 40-50 m under baglæns kørsel 

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

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

øvrigt) højst 2 m fra det markerede mål 

4.  Holde tilnærmelsesvis retlinet kurs 20-30 m under baglæns kørsel 
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Spørgsmål 17 

Hvilke(t) af disse krav stilles der til kørelærerens undervisning i afsnit 7.18.4 i 

undervisningsplanen til kategori C1E? 

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 18 

Hvilke(n) af følgende definitioner gælder for de køretøjer påhængskøretøjer kan inddeles i? 

Svar 

1.  Påhængsvogn, der hovedsagelig er indrettet til befordring af personer eller 

gods 

2.  Påhængskøretøj (ikke registreringspligtigt), der er et andet 

påhængskøretøj end påhængsvogn og sættevogn, fx skurvogn 

3.  Sættevogn, der hovedsagelig er indrettet til befordring af personer eller 

gods, og som kobles til det trækkende køretøj således, at køretøjet og/eller 

dets last delvis hviler på det trækkende køretøj 

4.  Påhængsredskab (registreringspligtigt), der er et andet påhængskøretøj 

end påhængsvogn og sættevogn, fx en campingvogn 
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Spørgsmål 19 

Hvilke(n) af følgende lovbestemmelser skal eleven kunne angive indholdet af efter 

undervisningen til kategori C1E? 

Svar 

1.  Påhængskøretøjets tilladte totalvægt er den ved registreringen størst 

tilladte vægt af påhængskøretøjet med last 

2.  Et påhængskøretøjs totalvægt og akseltryk må ikke overstige, hvad der er 

anført i registreringsattesten 

3.  En påhængsvogn skal tæt på tilkoblingsanordningen være 

forsynet med en påskrift, der angiver størst tilladte totalvægt 

(T), og størst tilladte last (L) 

4.  En påhængsvogn skal på hver side være forsynet med en påskrift, der 

angiver størst tilladte totalvægt (T), og størst tilladte last (L) 

 

 

 

Spørgsmål 20 

Hvilke(n) af følgende dokumenter og lovbestemmelser skal eleven have kendskab til efter 

undervisningen til kategori C1E? 

Svar 

1.  Ved kørsel i Danmark skal der medbringes originale registreringsattester 

2.  For at en lastbil og et påhængskøretøj kan anvendes, skal de være 

registreret og der skal være udstedt registreringsattester 

3.  Ved kørsel i Danmark kan medbringes kopier (papir eller 

elektronisk) 

4.  Ved kørsel med påhængskøretøj skal lastbilens og påhængskøretøjets 

registreringsattester medbringes. Såfremt der for lastbilen er udfærdiget 

koblingsattest, skal denne medbringes 
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Spørgsmål 21 

Hvad er formålet med undervisningen i ”Indledende øvelser på vej” til kategori D? 

Svar 

1.  Formålet med undervisningen i de indledende øvelser er at give eleven 

færdighed i grundlæggende beherskelse af bussen ved høje hastigheder  

2.  Formålet med undervisningen i de indledende øvelser er at gøre eleven 

bekendt med bussens længde og bredde, særlige manøvreegenskaber 

samt førerens orienteringsmuligheder ved brug af spejle 

3.  Formålet med undervisningen i de indledende øvelser er at give 

eleven færdighed i grundlæggende beherskelse af bussen ved 

lave hastigheder 

4.  Formålet med undervisningen i de udvidede øvelser er at give eleven 

færdighed i sikkert og hensynsfuldt samt på en energi- og miljørigtig 

måde 

 

 

 

Spørgsmål 22 

Hvilke(t) af disse krav stilles til kørelæreren i undervisningen i afsnittet "Erhvervsmæssig 

personbefordring og ikke-erhvervsmæssig personbefordring med bus" i undervisningsplanen 

D? 

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 kan 

indgå både i teoriprøven og i den praktiske prøve 
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Spørgsmål 23 

Hvilke(t) af disse præstationskrav anvendes i forbindelse med teoriundervisningen til kategori 

D? 

Svar 

1.  Have kendskab til 

2.  Aflæse og forstå betydningen af 

3.  Opfatte og bedømme 

4.  Angive årsager til, indhold eller betydning af 

 

 

 

Spørgsmål 24 

Hvilke(n) af disse manøvrefærdigheder skal eleven kunne beherske i afsnittet 7.18 

"Standsning og parkering." i undervisningsplanen til kategori D? 

Svar 

1.  Standse og parkere langs kantsten (højst 30 cm fra vejkant, kantsten eller 

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

2.  Parkere ved baglæns indkørsel til vejkant i »parkeringslomme« (ca. 20 m 

lang). Højre hjulpar skal være ca. 30 cm fra vejkanten 

3.  Parkere ved baglæns indkørsel til vejkant i »parkeringslomme« (ca. 30 m 

lang). Højre hjulpar skal være ca. 20 cm fra vejkanten 

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

eller lignende) med henblik på sikker på- og afstigning af passagerer 
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Spørgsmål 25 

Hvilke(n) af følgende manøvrer indgår altid i den praktiske prøve ved kategori D? 

Svar 

1.  Bakke i en tydeligt markeret kurve med en konstant krumningsradius 

(afrundet hjørne) 

2.  Standse og parkere langs kantsten med henblik på sikker på- og afstigning 

af passagerer 

3.  Baglænskørsel med målbremsning 

4.  Parkering i markeret parkeringslomme 

 

 

 

Spørgsmål 26 

Hvilke(n) af disse lygter og reflekser skal der ifølge undervisningsplanen være på et 

påhængskøretøj med en bredde på 2 m til kategori DE? 

Svar 

1.  2 fremadrettede og 2 bagudrettede markeringslygter 

2.  To godkendte og mærkede røde bagudvendende trekantede reflekser 

anbragt med spidsen opad 

3.  To godkendte og mærkede hvide fremadvendende reflekser 

4.  To blinklygter bagpå 
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Spørgsmål 27 

Hvad er formålet med undervisningen i ”Særlige risikoforhold i trafikken” i undervisningsplanen 

til kategori D? 

Svar 

1.  Formålet med undervisningen er 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.  Formålet med undervisningen er at sikre, at eleven i fornødent omfang 

stadig er i besiddelse af viden om nogle særlige risikoforhold vedrørende 

bilkørsel, at det hjælper eleven til at blive fortrolig med sin egen formåen 

og til at udvikle en færdselssikker holdning og adfærd 

3.  Formålet med undervisningen er at gøre eleven bekendt med 

nogle generelle lovbestemmelser for kørsel med vogntog som 

supplement til de bestemmelser, der gælder for kategori D 

4.  Formålet med undervisningen er 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 

 

 

Spørgsmål 28 

Hvilke(n) af følgende færdigheder skal eleven beherske ved sammenkobling ved kategori DE? 

Svar 

1.  Tilslutte elforbindelsen og efterse, at påhængskøretøjets lys virker 

2.  Hæve og fastspænde evt. støttehjul 

3.  Sammenkoble bus og påhængskøretøj ved at anbringe 

påhængskøretøjets kugleskål på bussens koblingskugle således, 

at sikringsanordningen aktiveres, herunder kontrol af 

slidindikatoren 

4.  Fastgøre sikkerhedskæde/sprængwire 
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Spørgsmål 29 

I hvilke(t) af disse afsnit i undervisningsplanen til kategori DE indgår præstationskravet 

"beherske"? 

Svar 

1.  2.3.1 Start, gearbetjening, igangsætning og bremsning 

2.  2.5.1 Orientering og bedømmelse af vogntogets længde 

3.  7.1.3 Orienteringsfærdigheder 

4.  10.2.3 Den praktiske prøve 

 

 

 

Spørgsmål 30 

Hvilke(t) af følgende forhold og lovbestemmelser omkring sammenkobling skal eleven kunne 

angive indholdet af efter undervisningen til kategori DE? 

Svar 

1.  Det anbefales, at 5-10 % af påhængskøretøjets faktiske totalvægt hviler 

på kuglen, dog højst hvad bussen, tilkoblingsanordningen og 

påhængskøretøjet er beregnet til 

2.  For lille kugletryk eller negativt kugletryk vil medføre ustabil kørsel 

3.  Jo lettere påhængskøretøjet er, des større bør kugletrykket 

være 

4.  Normalt er påhængskøretøjer godkendt med et maksimalt koblingstryk på 

50-100 kg afhængig af tilladt totalvægt 
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Spørgsmål 31 

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

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(t) af følgende forhold skal eleven have kendskab til efter undervisningen på det 

køretekniske anlæg til kategori D1? 

Svar 

1.  De fleste nye busser er forsynet med elektronisk stabilitets control 

(ESC)/elektronisk stabilitets program. 

2.  Nedgearing på glat vej er yderst risikabelt. Anvendelse af disse former for 

nedbremsning kan medføre udskridning på grund af blokerede baghjul 

3.  På busser med ABS-bremser skal bremsepedalen trædes helt 

ned og holdes nede for at opnå maksimal bremsning 

4.  Kørsel op ad bakke på glat vej, bør så vidt muligt foretages uden 

gearskift og således, at standsning undgås. Under eventuel gearskift skal 

kobling og speeder betjenes med forsigtighed, så hjulspin undgåes 
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Spørgsmål 33 

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

hensigtsmæssigt over for ved ”Højresving i kryds" i undervisningsplanen for kategori D1? 

Svar 

1.  Eventuelle cyklister, knallertkørere og fodgængere, der kommer ud i det 

lysregulerede kryds, efter der har været grønt lys i nogen tid 

2.  Forudse at modkørende, der har en usikker eller slingrende kørsel, kan 

overskride vejmidten 

3.  Tegn på, at fodgængere vil krydse den kørebane, der svinges 

ind på 

4.  Bagvedkørende, der er tæt på, fordi de afventer overhalingsmulighed 

eller fortryder påbegyndt overhaling og trækker ind bagved bussen igen 

 

 

 

 

Spørgsmål 34 

Hvilke(n) af disse lovbestemmelser skal eleven kunne angive efter undervisningen om ”Ruder, 

spejle, udsyn mv.” ved kategori D1? 

Svar 

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

2.  En bus skal være forsynet med mindst en godkendt ildslukker, anbragt i 

nærheden af førerens plads 

3.  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 

4.  Der må ikke i førerens synsfelt være anbragt genstande, der nedsætter 

udsynet unødigt 

 

 



August 2020 

 

Spørgsmål 35 

 

Hvilke(n) af følgende manøvrefærdigheder skal eleven beherske ved igangsætning og 

standsning ved kategori D1? 

Svar 

1.  Ophøre med tegngivning, sætte i frigear, standse motor og trække 

håndbremse 

2.  Slukke lyset 

3.  Tage sikkerhedssele på 

4.  Sætte blødt i gang, køre et stykke ligeud og ophøre med tegngivning 

 

 

Spørgsmål 36 

I hvilke(t) af disse afsnit i undervisningsplanen til kategori D1E indgår præstationskravet 

"Angive indholdet af"? 

Svar 

1.  1.2.1 Driftsbremser 

2.  1.6.1 Karrosseri, opbygning og dets fastgørelse 

3.  6.2.1 Vogntogets bredde 

4.  7.3.5 Lovbestemmelser i øvrigt 

 

 



August 2020 

 

Spørgsmål 37 

Hvilke(t) krav stilles der til gennemførelsen af øvelserne i ”Udvidede øvelser på vej” til kategori 

D1E? 

Svar 

1.  Varigheden af øvelserne bestemmes af den enkelte elevs behov 

2.  De enkelte øvelser/manøvrer skal gennemføres med et vogntog, som 

opfylder bestemmelserne til vogntog, kategori D1/E, i 

kørekortbekendtgørelsen med tilhørende bilag 

3.  Øvelserne/manøvrerne skal gennemføres i en rækkefølge, som 

er tilpasset eleven og lokale forhold 

4.  Øvelserne/manøvrerne skal gennemføres i en rækkefølge, som sikrer, at 

eleven hele tiden føres fra en lettere til en vanskeligere øvelse/manøvre 

 

 

 

Spørgsmål 38 

Hvilke(t) af følgende forhold skal eleven have kendskab til efter undervisningen om 

”Kørekortets gyldighed” til kategori D1E? 

Svar 

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

kommunen for at få udstedt et nyt 

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

køreundervisning 

3.  Når gyldighedstiden er udløbet, kan kørekortet fornys ved 

henvendelse til Rigspolitiets Færdselskontor 

4.  Når gyldighedstiden er udløbet, kan kørekortet fornys ved henvendelse til 

kommunen 
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Spørgsmål 39 

Hvilke(n) af følgende lovbestemmelser om vogntog til kategori D1E skal eleven kunne angive 

indholdet af? 

Svar 

1.  Påhængskøretøjet må dog aldrig være mere end 70 cm bredere end 

bussen (35 cm til hver side) 

2.  Et vogntog må med eller uden læs ikke være længere end 16,5 m 

3.  En påhængsvogn må med eller uden læs ikke være længere 

end 12 m 

4.  Et påhængskøretøjs totalvægt og akseltryk må ikke overstige, hvad der 

er anført i registreringsattesten 

 

 

Spørgsmål 40 

 

Hvilke(t) af følgende forhold ved bremserne skal eleven kunne kontrollere i forbindelse med 

kategori D1E? 

Svar 

1.  Wirer, bremsestænger og lignende skal være sikrede og ubeskadigede 

2.  Parkeringsbremsens betjeningsgreb skal kunne aktiveres let, og skal kunne 

fastholdes i aktiveret stilling 

3.  Parkeringsbremsen på bussen skal kunne holde vogntoget 

standset på hældende vej (12 %) og skal kunne blive stående 

tilspændt 

4.  Hvis påhængskøretøjets bremser »hugger«, kan det være tegn på fejl ved 

dæmperen 

 



August 2020 

 

 

Spørgsmål 41 

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

den praktiske prøve? 

Svar 

1.  1.3.1 El-anlæggets funktion, lygter og reflekser 

2.  2.5.1 Orientering og bedømmelse af vogntogets længde 

3. 6.2.5 Gods 

4.  7.9.3 Orienteringsfærdigheder 

 

 

Spørgsmål 42 

Hvilke(n) af følgende lovbestemmelser omkring ”Tilkoblingsanordninger” til kategori BE skal 

eleven kunne angive indholdet af? 

Svar 

1.  Eventuelt aftagelig tilkoblingsanordning skal være korrekt monteret og 

sikret mod adskillelse 

2.  Koblingsdelen på bilen (godkendt og monteret efter særlige regler) og 

koblingsdelen på påhængskøretøjet skal være beregnet til indbyrdes 

sammenkobling 

3.  Det skal være registreret hos politiet, at bilen har en 

tilkoblingsanordning 

4.  Det skal være registreret i SKAT, at bilen har en tilkoblingsanordning 
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Spørgsmål 43 

Hvilke(n) af disse manøvrefærdigheder skal eleven beherske ved forlæns og baglæns 

højresving til kategori BE? 

Svar 

1.  Køre med en afstand på 30 cm til kørebanekanten (eller kantlinjen) eller 

kantstenen som muligt for blandt andet at hindre cyklister og 

knallertkørere i at køre frem på højre side af vogntoget 

2.  Køre så tæt på kørebanekanten (eller kantlinjen) eller kantstenen som 

muligt for blandt andet at hindre cyklister og knallertkørere i at køre frem 

på højre side af vogntoget 

3.  Såfremt pladsforholdene gør det nødvendigt, bør der i god tid 

før svingningen trækkes til venstre. Højresvinget skal så vidt 

muligt afsluttes i højre kørebanehalvdel 

4.  Udføre højresvinget ved at lade højre hjul på påhængskøretøjet følge 

kørebanekanten (eller kantlinjen) eller kantstenen på en sådan måde, at 

det er muligt at fortsætte baglænskørslen parallelt med kanten på den 

vej, der er bakket ind på 

 

 

 

Spørgsmål 44 

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

den praktiske prøve? 

Svar 

1.  1.6.1 Karosseri, opbygning og dets fastgørelse 

2.  2.2.2 Indstilling af spejle 

3. 7.16.1 kendskab til ulykker 

4.  7.18.4 Manøvrefærdigheder 
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Spørgsmål 45 

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 overstiger 3.500 kg, men ikke 4.250 kg 

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

4.  Vogntog bestående af et trækkende køretøj, kategori B, og et 

påhængskøretøj, såfremt påhængskøretøjets tilladte totalvægt overstiger 

750 kg, men ikke 3.500 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


