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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 
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Spørgsmål 1 

Hvilke(n) af følgende lovbestemmelser vedrørende ruder, spejle, udsyn mv til kategori C1 skal 

eleven kunne ”angive indholdet af”? 

Svar 

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

cm2 

2.  Bilen skal have automatiske virkende forrude viskere og vaskere 

3.  Sprinklervæske skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde 

4.  Blindvinkelspejl skal øge førerens mulighed for at se cyklister til højre for 

lastbilen 

 

 

 

 

Spørgsmål 2 

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

forbindelse med undervisningen til kategori C1? 

Svar 

1.  Bus forbudt (C23,2) 

2.  Anbefalet rute for lastbiler (E 22,1) 

3.  Miljøzone 

4.  Totalvægt 
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Spørgsmål 3 

Hvilke(n) af følgende manøvrefærdigheder skal eleven ”beherske” ved forlæns højresving til 

kategori C1? 

Svar 

1.  Holde målrettet kurs og jævn hastighed frem mod hjørnet eller sidevejen 

2.  Baglænskørsel foretages med meget lav hastighed 

3.  Påbegynde højresvinget, hvis der er fri bane, men ved senere 

rat drejning end i almindelig bil 

4.  Orientere sig bagud langs lastbilens sider alene ved hjælp af spejle 

 

 

Spørgsmål 4 

Hvilke(t) af følgende forhold vedrørende vejgrebets udnyttelse skal eleven ”have kendskab til” 

kategori C1? 

Svar 

1.  Anvendelse af antispinregulering (ASR) 

2.  Bremsning med blokerede hjul forøger bremselængden 

3.  På lastbiler uden ABS-bremsesystem skal bremsepedalen trædes helt 

ned 

4.  Lastbiler uden ESC reagere ligesådan som lastbiler med ESC 
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Spørgsmål 5 

Hvilke(n) af følgende lovbestemmelser vedrørende personer og gods skal eleven kunne 

”angive indholdet af” til kategori C1? 

Svar 

1.  Gods, der rækker mere end 1 m ud over lastbilens forreste eller bageste 

punkt skal afmærkes 

2.  Dyr skal transporteres således, at de ikke udsættes for unødig lidelse 

3.  Afmærkningen af godset foretages med en hvid cylinder med mindst to 

røde reflekterende striber 

4.  For transport af dyr gælder særlige bestemmelser om transportens 

gennemførelse og lastbilens indretning 

 

 

Spørgsmål 6 

Hvilke(t) af følgende tegn på fejl ved bremser skal eleven kunne ”angive årsager til” 

ved kategori C? 

Svar 

1.  Kortere oppumpningstid end sædvanligt kan være tegn på et tilstoppet 

luftfilter 

2.  Nedsat bremsevirkning tyder på manglende justering af bremser 

 

3.  For lang oppumpningstid kan være tegn på vand i 

trykluftbeholdere 

4.  For lang oppumpningstid kan være tegn på utætheder i bremseanlægget 
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Spørgsmål 7 

Hvilke(t) af følgende udsagn om køre- og hviletidsbestemmelser skal eleven kunne ”angive 

indholdet af” til kategori C? 

Svar 

1.  Hviletiden kan nedsættes til mindst 9 sammenhængende timer (reduceret 

daglig hviletid) op til 5 gange mellem to ugentlige hviletider 

2.  Summen af køretiderne i 2 på hinanden følgende uger må ikke overstige 

90 timer 

3.  Den ugentlige køretid må ikke overstige 56 timer 

4.  To gange i løbet af en uge kan den daglige køretid sættes op til højst 10 

timer 

 

 

Spørgsmål 8 

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

”angive indholdet af”?  

Svar 

1.  7.3.4 

2.  7.18.5 

3.  1.1.1 

4.  10.3.2 
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Spørgsmål 9 

Hvilke(t) af følgende forhold vedrørende kontrol af bærende dele skal eleven kunne 

”kontrollere” til kategori C? 

Svar 

1.  Bladfjederens enkelte lag må ikke være knækket 

2.  Akslen skal være fastspændt til fjederen 

3.  Olieudtræk på støddæmper tyder på defekter i støddæmper 

4.  Dæk skal være pumpet op til et lufttryk efter bilfabrikantens forskrifter 

 

 

Spørgsmål 10 

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

Svar 

1.  Kontrollere  

2.  Angive årsager til  

3.  Udpege 

4.  Opfatte og bedømme 
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Spørgsmål 11 

Hvilke(n) af følgende lovbestemmelser og forhold vedrørende personer, bagage og gods skal 

eleven kunne ”angive indholdet af” ved kategori D1? 

Svar 

1.  Det er chaufføren der afgør, hvor mange passagerer bussen må medbringe   

2.  Bagage/gods, der rækker mere end 15 cm ud over bussens side, skal 

afmærkes 

3.  Det er trafikselskabet der afgør, hvor mange passagerer bussen 

må medbringe   

4.  Ved ikke-erhvervsmæssig transport af bagage/gods uden for 

lygtetændingstiden, kan afmærkningen dog ske med lys klud eller 

lignende 

 

 

 

Spørgsmål 12 

Hvilke(n) af følgende færdigheder skal eleven kunne ”beherske” i afsnittet færdigheder ved 

svingning i undervisningsplanen til kategori D1?  

Svar 

1.  Overholde eventuel vigepligt for krydsende færdsel 

2.  Tilpasse hastigheden med skift til passende gear 

3.  Tjekke blinde vinkler i det omfang, det er muligt 

4.  Påbegynde højresvinget, hvis der er fri bane, men ved senere ratdrejning 

end i almindelig bil 

 

 

 



december 2021 

Spørgsmål 13 

Hvilke(t) af disse krav stilles der til eleven i undervisningen i delmål 7.13.3 i 

undervisningsplanen til kategori D1? 

Svar 

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

teoriprøven 

2.  Eleven skal alene have kendskab til nogle af de omtalte forhold 

3.  Eleven skal opnå erfaring om de omtalte forhold 

 

4.  Eleven skal forberede sig på, at de omtalte forhold kan indgå i den 

praktiske prøve 

 

 

Spørgsmål 14 

I hvilke(t) af disse delmål kan stoffet indgå i både den teoretiske og den praktiske prøve til 

kategori D1?  

Svar 

1.  Bussers vægt 

2.  Ruder, spejle, udsyn mv 

3.  Styreapparatets funktion mv 

4.  Anvisninger for kørslen 
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Spørgsmål 15 

Hvilke(n) af følgende lovbestemmelser vedrørende bussers vægt skal eleven ”have kendskab 

til” ved kategori D1?  

Svar 

1.  Busser skal på begge sider være forsynet med en påskrift, der angiver 

størst tilladte totalvægt (T) 

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

registreringsattesten 

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

aksler 

4.  Til lasten (L) medregnes vægt af fører, passagerer, bagage, brændstof, 

olie og vand 

 

 

 

Spørgsmål 16 

Hvilke(t) af følgende forhold skal eleven kunne ”kontrollere” efter undervisning i kategori D 

afsnit 1.2 5? 

Svar 

1.  For lav væskestand skal tænde kontrollampe på instrumentpanelet  

2.  Bremsen har en funktionstid, hvilket medfører en lidt forsinket 

bremsevirkning 

3.  Hvis kontrollampen for ABS-bremsesystemet ikke slukkes kort 

efter igangsætning, er det tegn på fejl i ABS-bremsesystemet 

4.  Bremseanlægget skal have det nødvendige arbejdstryk efter 

bilfabrikantens anvisninger  
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Spørgsmål 17 

Hvad giver kørekortet til kategori D ret til at føre?   

Svar 

1.  Lille lastbil Kategori C1 

2.  Lille Bus kategori D1 og et påhængskøretøj på over 750kg 

3.  Vogntog bestående af en stor bus og et påhængskøretøj med 

en tilladt totalvægt på ikke over 750 kg 

4.  Personbil indrettet til befordring af over otte personer foruden føreren 

 

 

 

Spørgsmål 18 

Hvad er det overordnede mål med køreuddannelsen til kategori D? 

Svar 

1.  At give eleverne indsigt i og forståelse for de farer, de som førere af busser 

møder i færdslen 

2.  At give eleverne viden om og færdighed i energi- og miljørigtig kørsel 

3.  At give eleverne færdighed i at bedømme færdslen kritisk 

4.  At give eleverne en sådan viden om bussen og dens betjening, at de 

kan konstatere opståede mangler af betydning for sikkerheden og 

miljøet 
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Spørgsmål 19 

Hvilke(t) af følgende forhold og funktioner skal eleven kunne ”angive indholdet af eller årsager 

til” efter undervisningen i afsnit 1.5.1 til kategori D? 

Svar 

1.  Sørge for at bussens motor er driftsvarm inden kørslen påbegyndes 

2.  Ved kørsel med for lavt dæktryk stiger energiforbruget 

3.  Nyere busser skal være forsynet med hastighedsbegrænser 

4.  Koblingen skal kunne overføre motorens fulde trækkraft uden at glide, 

når der er koblet til 

 

 

 

Spørgsmål 20 

Hvilke(n) af følgende lygter må en bus kategori D være udstyret med? 

Svar 

1.  Baklygter 

2.  Ekstra nærlyslygter 

3.  Tilladte lygter 

4.  Ekstra baglygter 
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Spørgsmål 21 

Hvilke(n) af følgende lovbestemmelser om sammenkobling skal eleven kunne ”angive 

indholdet af” til kategori C1/E?    

Svar 

1.  Variabel kombination vil sige, at lastbilen er registreret til at trække et 

bestemt påhængskøretøj 

2.  Til en lastbil må kobles ét påhængskøretøj, såfremt lastbilen er registreret 

til dette 

3.  Ved den praktiske sammenkobling kan føreren afgøre, om 

vogntogets længde og påhængskøretøjets bredde opfylder 

bestemmelserne 

4.  Synsfri sammenkobling vil sige, at lastbil og påhængskøretøj kan 

sammenkobles uden forudgående samlet syn hos en synsvirksomhed 

 

 

 

Spørgsmål 22 

Hvilke(n) af følgende manøvrefærdigheder skal eleven kunne ”beherske” efter undervisningen i 

kørsel foran og efter andre til kategori C1/E? 

Svar 

1.  Øge afstanden til den forankørende, hvis føret gør det nødvendigt 

2.  Holde tilstrækkelig sikkerhedsafstand til forankørende. Dette vil i de fleste 

tilfælde svare til 1 sek. tidsafstand i normalt føre afhængigt af førerens 

rutine og færdselsforholdene 

3.  Bedømme bagvedkørende, der afventer overhalingsmulighed 

4.  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 
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Spørgsmål 23 

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

kursus) kategori C1/E?  

Svar 

1.  Hvis førerretten er frakendt som følge af spirituskørsel, narkokørsel 

2.  Hvis man har kørt med en hastighed på over 200km/t 

3.  Hvis man får 3 klip inden for 3 år 

4.  Hvis førerretten er frakendt som følge af kørsel under påvirkning af 

sygdom mv. 

 

 

 

Spørgsmål 24 

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

undervisning i afsnit 6.2.1, 6.2.2 og 6.2.3 til kategori C1/E?  

Svar 

1.  Et påhængskøretøj må med eller uden læs ikke være højere end 4m 

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

lastbilen (35 cm til hver side) 

3.  Et påhængskøretøj må med eller uden læs ikke være bredere end 2,55 m 

4.  En påhængsvogn må med eller uden læs ikke være længere end 10 m 
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Spørgsmål 25 

Hvilke(n) af følgende lovbestemmelser om lygter og reflekser skal eleven have kunne ”angive 

indholdet af” til kategori C1/E? 

Svar 

1.  På påhængskøretøj, der er bredere end 2,1 m, skal der desuden være to 

fremadrettede markeringslygter henholdsvis med hvidt lys 

2.  Tre lygter med stoplys 

3.  Stoplygterne skal give væsentligt kraftigere lys end baglygterne 

4.  Et påhængskøretøj må kun være forsynet med påbudte eller tilladte lygter 

og reflekser 

 

 

 

Spørgsmål 26 

Hvilke(n) manøvrefærdigheder skal eleven ”beherske” ved baglæns højresving i følge 

undervisningsplanen for kategori C/E? 

Svar 

1.  Ved baglæns højresving anvendes haveriblink for at advare bagfra 

kommende 

2.  Overholde eventuel vigepligt for krydsende færdsel 

3.  Give tegn til højresving i passende afstand før sving 

4.  Baglænskørsel foretages med meget lav hastighed 
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Spørgsmål 27 

Hvilke(n) af følgende definitioner skal eleven ”have kendskab til” ifølge undervisningsplanen til 

kategori C/E? 

Svar 

1.  Et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 500 kg anses her som 

et stort påhængskøretøj 

2.  Ved linktrailer forstås en sættevogn, der er beregnet til at være trækkraft 

for sættevogn 

3.  Ved dolly forstås en påhængsvogn med stiv trækstang, der er 

beregnet til at være trækkraft for sættevogn 

4.  Ved modulvogntog forstås vogntog bestående af lastbil og 1 eller 2 

påhængskøretøjer 

 

  

Spørgsmål 28 

Hvilke(n) af følgende øvelser skal gennemføres med lastbil tilkoblet sættevogn kategori C/E? 

          Svar 

1.  9.2.4 

2.  9.3.3 

3.  9.4.3 

4.  9.3.2 
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Spørgsmål 29 

Hvilke(n) af disse påskrifter skal der være på en sættevognstog til synsfri sammenkobling til 

kategori C/E? 

Svar 

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

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

2.  En sættevognstog skal på hver side være forsynet med en påskrift, der 

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

nyttelast (NL) 

3.  Lastbil med forskydelig sættevognsskammel skal, ud over de 

almindelige påskrifter, være forsynet med påskrift med 

angivelse af tilladt skammelbelastning 

4.  På sættevogn skal der være en påskrift, der angiver køretøjets V-værdi 

(V-værdi (mek.)) og (V-værdi (luft)) 

 

 

Spørgsmål 30 

Hvilke(t) af følgende forhold og funktioner skal eleven ”have kendskab til” ved bærende deles 

funktioner mv. til kategori C/E? 

Svar 

1.  Påhængskøretøjers bærende dele omfatter hjul 

2.  Hovedbolten er fastmonteret under sættevognens forreste del 

3.  Drejekransen muliggør forhjulenes drejning 

4.  Sættevognsskamlen kan være forskydelig i længderetningen 
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Spørgsmål 31 

Hvilke(t) af følgende delmål kan indgå i teori- og køreprøve til kategori C/E?  

Svar 

1.  6.4.2 

2.  1.2.5 

3.  7.3.2 

4.  1.1.1 

 

 

 

Spørgsmål 32 

I hvilke(t) af følgende præstationskrav anvendes i den praktiske undervisning til kategori C/E? 

Svar 

1.  Opfatte og bedømme 

2.  Opnå nogen færdighed i 

3.  Angive årsager til 

4.  Udpege 
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Spørgsmål 33 

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

”angive indholdet af”? 

Svar 

1.  1.10.2 

2.  1.6.1 

3.  1.3.1 

4.  1.9.2 

 

 

 

Spørgsmål 34 

I hvilke(n) af følgende lovbestemmelser og forhold om bremser skal eleven kunne ”angive 

indholdet af” til kategori D1/E? 

Svar 

1.  Driftsbremsen skal være således indrettet at påhængskøretøjet automatisk 

bremser i tilfælde af fejl ved bremserne 

2.  På påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på 1500 kg, der ikke er 

forsynet med bremser, kræves der ingen sikkerhedskæde/sprængwire 

3.  Parkeringsbremsen på bussen skal kunne holde vogntoget 

standset på hældende vej (12 %) 

4.  Visse mindre påhængskøretøjer kan dog være uden bremser 
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Spørgsmål 35 

 

Hvilke(t) af følgende vogntog giver kørekort kategori D1/E ret til at føre? 

Svar 

1.  Personbil kategori B med tilkoblet stort påhængskøretøj  

2.  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 

3.  Vogntog i forbindelse med kørekort til kategori D bestående af 

et trækkende køretøj af kategori D og et påhængskøretøj med 

tilladt totalvægt på over 750 kg 

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. Vogntogets samlede tilladte totalvægt må ikke 

overstige 12.000 kg 

 

 

Spørgsmål 36 

Hvilke(t) af følgende udsagn om karrosseri, opbygning og dets fastgørelse skal eleven ”have 

kendskab til” ved kategori D1/E? 

Svar 

1.  At eventuel last er placeret og fastgjort forsvarligt 

2.  Et påhængskøretøj med høj opbygning (fx en campingvogn) er særlig 

sidevindsfølsom 

3.  Karrosseri og opbygning skal være uden skarpe kanter eller 

udragende dele 

4.  Karrosseri og opbygning omfatter det, der er monteret ovenpå 

chassisrammen 
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Spørgsmål 37 

Hvilke(n) af disse retningslinjer vedrørende den praktiske prøve til kategori D1/E skal eleven 

”have kendskab til”? 

Svar 

1.  Ansøgeren skal starte prøven med at sammenkoble køretøjerne 

2.  Færdighed i kontrol af påhængskøretøjets lovpligtige udstyr indgår som led 

i den praktiske prøve 

3.  Den kørselstid, der afsættes til bedømmelse af ansøgerens 

færdigheder og adfærd i trafikken, må ikke være under 35 

minutter 

4.  Under prøven anses den prøvesagkyndige som vogntogets fører med 

deraf følgende ansvar og forpligtelser 

 

 

 

 

Spørgsmål 38 

Hvilke(n) af følgende bestemmelser og forhold om større påhængskøretøjer skal eleven ”have 

kendskab til” ved kategori D/E? 

Svar 

1.  Bremsesystemet kan være opbygget som ABS-bremser 

2.  Mærkbare stød under kørsel kan være tegn på væsentligt slør i 

koblingsdele 

3.  Påhængskøretøjer over 3.500 kg skal uanset bredden være 

forsynet med 2 positionslygter samt refleksplanke 

4.  På påhængskøretøjer over 3.500 kg skal mønsterdybden være mindst 1 

mm 
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Spørgsmål 39 

Hvilke(t) udsagn omhandlende afsnit 6.1.3 er korrekt(e) ifølge undervisningsplanen til kategori 

D/E? 

Svar 

1.  Kørekort til kategori D/E kan udstedes til personer, der er fyldt 21 år 

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

3.  Stort påhængskøretøj i forbindelse med lille bus (D1/E) 

4.  Der gælder særlige alderskrav for personer, der er frivillige i 

hjemmeværnet 

 

 

Spørgsmål 40 

 

I hvilke(t) af disse delmål i undervisningsplanen for køreuddannelsen til stor bus med stort 

påhængskøretøj (kategori D/E) er der delmål der kan indgå i teoriprøven? 

 

Svar 

1.  7.9.3 

2.  1.6.1 

3.  7.8.3 

4.  1.2.1 
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Spørgsmål 41 

Hvad er det overordnede mål med køreuddannelsen til kategori D/E?  

Svar 

1.  At give eleverne en sådan viden om vogntog og deres betjening, at de kan 

reparere opståede mangler på vogntoget 

2.  At give eleverne færdighed i at bedømme færdslen kritisk og føre vogntog 

uden fare for sig selv og andre 

3. At give eleverne indsigt i og forståelse for de farer og 

vanskeligheder, de som førere af vogntog møder i færdslen 

4.  At give eleverne indgående viden om færdselsloven, så de kan bedømme 

om andre trafikanter overholder færdselsloven 

 

 

Spørgsmål 42 

Hvilke(n)af følgende lovbestemmelser og forhold vedrørende gods skal eleven kunne ”angive 

indholdet af” til kategori D/E? 

Svar 

1.  Jo tungere påhængskøretøjet er, des større bør kugletrykket være 

2.  Gods må ikke slæbe eller falde ned på vejen 

3.  Det anbefales, at 15-20 % af påhængskøretøjets faktiske 

totalvægt hviler på kuglen 

4.  Gods må ikke være til hindring eller fare for færdslen 

 

 



december 2021 

 

 

Spørgsmål 43 

Hvilke(t) af følgende vogntog giver kørekort kategori B+ ret til at føre?  

Svar 

1.  Varebil, kategori B, og et påhængskøretøj på over 750 kg, når den 

samlede tilladte totalvægt overstiger 3.500 kg, men ikke 4.500 kg 

2.  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.  Varebil, kategori B, og et påhængskøretøj på over 750 kg, når den 

samlede tilladte totalvægt overstiger 3.500 kg, men ikke 4.750 kg 

4.  Personbil, kategori B, og et påhængskøretøj på over 750 kg, når den 

samlede tilladte totalvægt overstiger 3.500 kg, men ikke 4250 kg 

 

 

 

Spørgsmål 44 

I hvilke(t) af disse delmål indgår præstationskravet ”angive indholdet af” i kategori B/E? 

Svar 

1.  1.2.5 

2.  7.18.4 

3. 6.3.1 

4.  1.2.6 

 

 



december 2021 

 

 

Spørgsmål 45 

Hvilke(n) af følgende færdigheder ved svingning skal eleven ”beherske” efter undervisning til 

kategori B/E? 

Svar 

1.  Afslutte manøvren med tilnærmelsesvist strakt vogntog i passende afstand 

fra kørebanekanten 

2.  Orientere sig bagud langs vogntogets sider ved hjælp af bilens spejle 

3.  Overholde eventuel vigepligt for krydsende færdsel 

4.  Give tegn til højresving i passende afstand 

 

 

 

  


