
december 2022 

 

  

 

 

 

 

SKRIFTLIG FORPRØVE 

TIL 
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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 

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

"reagere hensigtsmæssigt"? 

Svar 

1.  7.1.3 

2.  7.11.2 

3.  7.7.3 

4.  7.3.3 

 

 

 

 

Spørgsmål 2 

Hvilke(t) af følgende forhold skal eleven alene ”have kendskab til” efter undervisning i afsnit 

1.6.1 til kategori C1? 

Svar 

1.  Læssekran anvendes til af- og pålæsning 

2.  At eventuel presenning er tilspændt 

3.  Opbygning til container omfatter containerlåse i chassis eller 

hjælperammen 

4.  At eventuel læssemekanisme (fx læssebagsmæk eller kran) er forsvarlig 

fastgjort 
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Spørgsmål 3 

I hvilke(t) af disse afsnit kan nogle af delmålene i undervisningsplanen til kategori C1 indgå i 

den praktiske prøve? 

Svar 

1.  Nødbremse 

2.  Ruder, spejle, udsyn mv. 

3.  Motorens og transmissionens funktion samt energi- og 

miljørigtig kørsel 

4.  Kontrolapparatets (fartskriverens) funktion 

 

 

Spørgsmål 4 

Hvilke(t) af følgende forhold vedrørende ”bremselængder” skal eleven alene ”have kendskab 

til” ved kategori C1? 

Svar 

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

højst være 7 m for en almindelig lastbil 

2.  Bremselængden afhænger desuden af vejgrebets størrelse 

3.  Bremselængden kan formindskes i kraftig modvind 

4.  Bremselængden afhænger af hastigheden 
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Spørgsmål 5 

Hvilke(n) af følgende manøvrefærdigheder skal eleven ”beherske” efter undervisning i afsnit 

2.3.1 ved kategori C1? 

Svar 

1.  Slukke lyset 

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

3.  Tænde lyset 

4.  Tilpasse hastigheden med skift til passende gear 

 

 

Spørgsmål 6  

Hvilke(t) af følgende forhold vedrørende ”Kontrol af bremser” skal eleven kunne 

”kontrollere” til kategori C? 

Svar 

1.  Vand i trykluftbeholdere kan være tegn på uvirksomt lufttørreanlæg 

2.  Rør og slanger skal være fastspændte og uden tæring, revner eller 

utætheder 

3.  Bremsegrebet må ved øvrige mekaniske parkeringsbremser 

ikke kunne trækkes i bundstilling 

4.  Trykregulatoren skal regulere trykket, så det holdes inden for de af 

bilfabrikanten foreskrevne grænser 
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Spørgsmål 7 

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

efter undervisning i afsnit 6.1.2 ved kategori C? 

Svar 

1.  Hovedvej (B 16) 

2.  Miljøzone (UC 23) 

3.  Højresving (C 11,1) 

4.  Køretøjshøjde (C 42) 

 

 

Spørgsmål 8 

Hvilke(t) af følgende udsagn vedrørende ”anvendelse af kontrolapparat” er korrekte ved 

kategori C?  

Svar 

1.  Diagramark/førerkort skal anvendes hver dag fra det øjeblik kørslen 

påbegyndes 

2.  Diagramarket må dog udtages, når diagramarket ikke forventes anvendt 

yderligere i samme køretøj 

3.  I visse særlige tilfælde fx beskadigelse af førerkortet, kan det være 

nødvendigt at anvende en udskrift fra det digitale kontrolapparat til 

registrering af førerens aktiviteter 

 

4.  Kontrolapparatet skal være digitalt  
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Spørgsmål 9 

I hvilke(t) af følgende afsnit kan et eller flere af delmålene indgå i den praktiske prøve til 

kategori C? 

Svar 

1.  Nødbremse 

2.  Registreringsattest 

3.  Kvalifikationsbeviser mv 

4.  Ruder, spejle, udsyn mv 

 

 

Spørgsmål 10 

Hvilke(n) af følgende generelle retningslinjer for sikker anbringelse og transport af gods skal 

eleven kunne ”angive indholdet af” efterundervisning i afsnit 6.2.5 til kategori C? 

Svar 

1.  Transport af farligt gods skal gennemføres efter særlige regler 

2.  Monterede sikkerhedsseler skal anvendes 

3.  Ved transport af større dyr skal lastbilen sædvanligvis være 

godkendt af en synsvirksomhed 

4.  Personer og gods skal være anbragt, så føreren har frit udsyn og 

tilstrækkelig mulighed for at manøvrere lastbilen 
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Spørgsmål 11 

I hvilke(t) af følgende afsnit indgår præstationskravet ”angive årsager til” i kategori C? 

Svar 

1.  1.9.1 

2.  1.5.1 

3.  1.3.1 

4.  6.2.4 

 

 

 

Spørgsmål 12 

I hvilke(t) af disse underafsnit kan nogle af delmålene indgå i den teoretiske prøve til kategori 

D1?  

Svar 

1.  7.8.3 

2.  1.6.1 

3.  1.1.1 

4.  1.4.1 

 

 

 



december 2022 

Spørgsmål 13 

Hvilke(t) af disse krav stilles der til eleven i undervisningen i afsnit 7.3.4 i undervisningsplanen 

til kategori D1? 

Svar 

1.  Eleven skal alene have kendskab til alle de omtalte forhold 

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

teoriprøven 

3.  Eleven skal forberede sig på, at alle de omtalte forhold kan 

indgå i den praktiske prøve 

4.  Eleven skal opnå erfaring om de omtalte forhold 

 

 

 

Spørgsmål 14 

Hvilke(n) af følgende færdigheder skal eleven ”beherske” vedrørende ”Anvendelse af spejle” til 

kategori D1?  

Svar 

1.  Tjekke de skjulte områder (blinde vinkler), ved at flytte sig frem og til 

siden 

2.  Især i højresving orienterer sig flere gange efter svingningen er fuldført 

3.  Være opmærksom på blinde vinkler 

4.  Jævnligt orientere sig bagud via det indvendige førerspejl 
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Spørgsmål 15 

Hvilke(t) af følgende udsagn skal eleven kunne ”angive indholdet af” i afsnit 6.4.2 ved kategori 

D1?  

Svar 

1.  Alle busser der anvendes til transport af passagerer, skal være forsynet 

med tilladelsesindehaverens eller den registrerede brugers navn 

2.  International pendulkørsel med indlogering til EU-lande og lejlighedsvis 

kørsel i øvrigt udføres på grundlag af et kontroldokument 

3.  Udførelse af international rutekørsel, pendulkørsel til ikke EU-

lande samt visse former for lejlighedsvis kørsel kræver ingen 

tilladelse 

 

4.  Udførelse af rutekørsel kræver en særlig tilladelse, med mindre denne 

kørsel udføres af eller for offentlige selskaber eller myndigheder, der 

samtidig er tilladelsesudstedende myndighed 

 

 

 

 

Spørgsmål 16 

Hvilke(n) af følgende færdigheder skal eleven ”beherske” efter undervisning i ”Færdigheder 

ved svingning” til kategori D1? 

Svar 

1.  Orientere sig bagud langs bussens sider ved hjælp af spejle 

2.  Overholde eventuel vigepligt for krydsende færdsel 

3.  Påbegynde højresvinget, hvis der er fri bane, på samme måde 

som i almindelig bil 

4.  Se fremad, til siderne og bagud efter færdsel eller andre hindringer 
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Spørgsmål 17 

Hvilke(n) af følgende lovbestemmelser og forhold om ”Personer, bagage og gods” til kategori D 

skal eleven ”kunne angive indholdet af”?   

Svar 

1.  For busser til erhvervsmæssig personbefordring og for busser med 

sikkerhedsseler samt for transport af børn gælder særlige regler 

2.  Afmærkningen af bagagen/godset foretages altid med en hvid klud eller 

lignende 

3.  Afmærkningen af bagagen/godset foretages altid med en hvid 

cylinder med mindst to røde reflekterende striber 

4.  Afmærkningen skal anbringes på den del af bagagen/godset, der rækker 

længst ud over bussen, og så lavt som muligt, dog ikke lavere end 1 

meter 

 

 

 

 

Spørgsmål 18 

Hvilke(n) af følgende øvelser på køreteknisk anlæg skal eleven ”opnå nogen færdighed i” til 

kategori D? 

Svar 

1.  Vejgrebets udnyttelse 

2.  Kørsel i kurve 

3.  Bremselængder 

4.  Forhjulsudskridning 
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Spørgsmål 19 

Hvilke(n) af følgende bestemmelse(r) om ”Køre og hviletidsbestemmelser” skal eleven kunne 

”angive indholdet af” til kategori D? 

Svar 

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

timer 

2.  En køretid uden pauser må højst være 4 timer 

3.  Hvil, der tages som kompensation for reduceret ugentlig 

hviletid, skal afholdes i forlængelse af en anden hviletid på 

mindst 9 timer 

 

4.  Hviletiden kan nedsættes til mindst 9 sammenhængende timer op til 2 

gange ugentlig 

 

 

 

Spørgsmål 20 

Hvilke(t) af følgende forhold og lovbestemmelser skal eleven kunne ”angive årsager til” i afsnit 

1.1.1 til kategori D? 

Svar 

1.  Styreapparatet skal være således indrettet, at bussen kan styres let, 

sikkert og hurtigt 

 

2.  Væsentligt slør i styreapparatet som helhed eller i dets enkelte dele må 

ikke forekomme 

3.  Bussen må ikke trække til siderne under ligeudkørsel på jævn 

vej 

4.  Mindre slør kan være tilladt i styrekugler 
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Spørgsmål 21 

Hvilke(t) af disse præstationskrav anvendes kun ved bedømmelsen af teoriprøven eller i den 

teoretiske undervisning til kategori D?  

Svar 

1.  Angive årsager til 

2.  Opfatte og bedømme 

 

3.  Genkende 

4.  Angive betydning af 

 

 

 

Spørgsmål 22 

Hvilke(n) af følgende orienteringsfærdigheder vedrørende ”Højresving i kryds” skal eleven 

”beherske” ved kategori D? 

Svar 

1.  Eventuelt standse op før krydsning af cyklisternes bane for at give sig 

ekstra tid til orientering 

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

3.  Overholde eventuel vigepligt for krydsende færdsel 

4.  Bedømme bagfrakommendes hastighed, afstand og hensigt 
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Spørgsmål 23 

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

indholdet af” til kategori C1/E?  

Svar 

1.  Til en lastbil må altid kobles ét påhængskøretøj 

2.  Ved den praktiske sammenkobling kan føreren afgøre, om vogntogets 

længde og påhængskøretøjets bredde opfylder bestemmelserne 

3.  Fast kombination vil sige, at lastbilen er registreret til at trække 

flere bestemte påhængskøretøjer 

4.  På grundlag af registreringsattesterne kan føreren afgøre om lastbil og 

påhængskøretøj lovligt kan kobles sammen 

 

 

 

Spørgsmål 24 

Hvilke(t) af disse krav stilles der til kørelærerens undervisning i afsnit 2.3.1 i 

undervisningsplanen til kategori C1/E?   

Svar 

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

prøve 

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

prøve 

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

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

prøve 
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Spørgsmål 25 

Hvilke(n) af følgende øvelser er omfattet af de udvidede øvelser på vej til kategori C1/E? 

Svar 

1.  Kørsel i tunnel 

2.  Hastighed under ligeudkørsel 

3.  Kørsel ved letbane 

4.  Kørsel i trafiksanerede områder 

 

 

 

 

Spørgsmål 26 

Hvilke(t) af følgende udsagn vedrørende ”Den praktiske prøve” skal eleven alene ”have 

kendskab til” kategori C1/E? 

Svar 

1.  Den samlede prøvetid må normalt ikke være under 45 minutter 

2.  Prøvetiden kan afbrydes, hvis ansøgerens kørefærdighed er meget ringe 

3.  Under prøven anses den prøvesagkyndige som vogntogets fører med deraf 

følgende ansvar og forpligtelser 

4.  Ansøgeren skal starte prøven med at sammenkoble køretøjerne 
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Spørgsmål 27 

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

afsnittet "Kørsel foran eller efter andre" til kategori C1E? 

Svar 

1.  Øge afstanden til den forankørende, hvis vej- og færdselsforholdene, vejret 

eller føret gør det nødvendigt 

2.  Vurdere overhalingsmulighed forude for bagvedkørende 

3.  Holde tilstrækkelig sikkerhedsafstand til forankørende. Dette vil 

i de fleste tilfælde svare til 4-5 sek. tidsafstand i normalt føre 

afhængigt af førerens rutine og færdselsforholdene 

 

4.  I god tid forberede manøvrer 

 

  

Spørgsmål 28 

Hvilke(n) af følgende færdigheder skal ”beherske” ved sammenkobling af lastbil og sættevogn 

(sættevognstog) til kategori C/E? 

          Svar 

1.  Efterse, at alle lygter kan lyse 

2.  Sikre, at sættevognsskamlen er åben 

3.  Aftage ABS-stik 

4.  Sænke støttebenene på sættevognen 
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Spørgsmål 29 

Hvilke(n) af følgende manøvre indgår altid i ”Den praktiske prøve” til kategori C/E? 

Svar 

1.  Bakning med målbremsning 

2.  Parallel parkering 

3.  Parkere sikkert ved en læsserampe 

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

 

 

Spørgsmål 30 

Hvilke(t) af følgende forhold skal eleven kunne ”kontrollere” efter undervisning i afsnit 1.2.5 i 

undervisningsplanen til kategori C/E? 

Svar 

1.  Mekanisk bremsekraftregulator (ALB-ventil) skal have intakt mekanisk 

forbindelse 

2.  For lang oppumpningstid kan være tegn på utæthed i bremseanlægget 

3.  Bremseanlægget skal have det nødvendige arbejdstryk efter 

bilfabrikantens anvisninger 

4.  Skævtrækning under bremsning eller uens bremsning tyder på fugt eller 

snavs på bremsebelægninger 
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Spørgsmål 31 

Hvilke(n) af følgende øvelser skal gennemføres med både påhængsvogn og sættevogn på 

køreteknisk anlæg til kategori C/E?  

Svar 

1.  9.3.1  

2.  9.2.4 

3.  9.4.4 

4.  9.3.2 

 

 

 

Spørgsmål 32 

Hvilke(t) af følgende udsagn vedrørende afsnit 1.4.1 skal eleven kunne ”angive indholdet af 

eller årsager til” ved kategori C/E?  

Svar 

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

chassisramme eller fjedre kan skyldes brud 

2.  Drejekransen muliggør forhjulenes drejning, og gennem en træktriangel 

 

3.  Dæk skal på alle hjul have mindst 1 mm dybde i slidbanens 

hovedmønster 

4.  Dæk kan være opbygget som radialdæk 
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Spørgsmål 33 

I hvilke(t) af disse afsnit i undervisningsplanen er der indhold, der anvendes i den teoretiske 

og i den praktiske prøve til kategori D1/E?  

Svar 

1.  2.5.1 

2.  7.9.3 

3.  1.4.1 

4.  1.2.6 

 

 

 

Spørgsmål 34 

Hvilke(n) af følgende definition(er) skal eleven ”have kendskab til” ved kategori D1E?  

Svar 

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

påhængskøretøj end påhængsvogn og sættevogn, fx skurvogn 

2.  Påhængskøretøj er et køretøj, der efter sin indretning er bestemt til at 

blive trukket af et andet køretøj 

3.  Påhængsredskab (registreringspligtigt), der er et andet 

påhængskøretøj end påhængsvogn og sættevogn, fx en 

campingvogn 

 

4.  Et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 750 kg anses her 

som et stort påhængskøretøj 
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Spørgsmål 35 

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

Svar 

1.  Vogntog bestående af Køretøj kategori C1 tilkoblet påhængsvogn med en 

tilladt totalvægt på 750 kg 

2.  Vogntog bestående af Køretøj kategori D tilkoblet påhængsvogn med 

en tilladt totalvægt på 750 kg 

3.  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 

 

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

 

 

Spørgsmål 36 

Hvilke(t) af følgende afsnit i undervisningsplanen skal der være undervist i før den praktiske 

prøve til kategori D1/E kan aflægges?? 

Svar 

1.  Afsnit 1 i undervisningsplanen til kategori D1/E 

2.  Afsnit 7 i undervisningsplanen til kategori D1/E 

3.  Afsnit 9 i undervisningsplanen til kategori D1/E 

4.  Afsnit 10 i undervisningsplanen til kategori D1/E 
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Spørgsmål 37 

Hvilke(n) af følgende færdigheder skal eleven ”beherske” efter undervisning i afsnit 2.4.1 til 

kategori D1/E?  

Svar 

1.  Afslutte manøvren med strakt vogntog i en afstand på ikke over 10cm fra 

kørebanekanten 

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

3.  Give tegn til højresving i mindst 50 meters afstand før sving 

4.  Orientere sig bagud langs vogntogets sider ved hjælp af bussens spejle 

 

 

 

Spørgsmål 38 

Hvilke(t) af følgende lovbestemmelser og forhold om bremser skal eleven kunne ”angive 

indholdet af” til kategori D/E? 

Svar 

1.  Driftsbremsen skal virke på alle hjul 

2.  Parkeringsbremsen på bussen skal kunne holde vogntoget standset på 

hældende vej (18 %) 

3.  Alle påhængskøretøjer skal være forsynet med driftsbremse og 

parkeringsbremse 

4.  Driftsbremsen skal være således indrettet, at påhængskøretøjet 

automatisk bremser i tilfælde af brud på tilkoblingsanordningen mellem 

bus og påhængskøretøj 
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Spørgsmål 39 

Hvilke(t) af følgende afsnit indgår præstationskravet ”beherske” i kategori D/E? 

Svar 

1.  1.10.2 

2.  6.2.5 

3.  1.9.1 

4.  7.15.4 

 

 

Spørgsmål 40 

 

Hvilke(t) af disse krav stilles til kørelærerens undervisning i afsnittet "Sammenkobling" i 

undervisningsplanen D/E? 

 

Svar 

1.  For nogle af delmålene er det tilstrækkeligt, at kørelæreren giver eleven 

kendskab til dem 

2.  Kørelæreren skal forberede eleven på, at alle delmålene kan indgå i 

teoriprøven 

3.  Kørelæreren skal forberede eleven på, at alle delmålene kan indgå i den 

praktiske prøve 

4.  Kørelæreren skal forberede eleven på, at nogle af delmålene kan indgå 

i den praktiske prøve 
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Spørgsmål 41 

Hvad er Formålene/formålet med undervisningen i afsnit 6 til kategori D/E?  

Svar 

1.  Formålet er at gøre eleven bekendt med lovbestemmelserne for vogntogs 

dimensioner 

2.  Formålet er at udnytte elevens viden om teoretisk stof i praksis, hvor der 

er lejlighed til det under øvelser i kørsel på vej 

3. Formålet er at gøre eleven bekendt med lovbestemmelserne for 

vogntogs vægt og belæsning 

4.  Formålet er at gøre eleven bekendt med alle lovbestemmelser for kørsel 

med vogntog 

 

 

Spørgsmål 42 

Hvilke(n)af følgende lovbestemmelser om ”Køreundervisning” skal eleven kunne ”have 

kendskab til” til kategori D/E? 

Svar 

1.  Undervisningen til kategori D/E må først påbegyndes, når eleven har 

bestået den teoretiske prøve til kategori D 

2.  Under øvelseskørsel på almindelig vej skal en godkendt kørelærer være 

med i vogntoget ved siden af eleven 

3.  Efter afslutningen af hver enkel lektion skal kørelærer og 

køreelev med deres underskrifter i kørelærerens eksemplar af 

lektionsplanen bekræfte gennemførelsen af lektionen 

 

4.  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 
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Spørgsmål 43 

I hvilke(t) af følgende afsnit i undervisningsplanen til kategori B/E anvendes præstationskravet 

”genkende”?  

Svar 

1.  1.3.1 

2.  7.9.3 

3.  6.1.2 

4.  7.7.2 

 

 

 

Spørgsmål 44 

Hvilke(t) af disse krav stilles der til eleven i undervisningen i afsnit 1.3.1 i undervisningsplanen 

til kategori B/E? 

Svar 

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

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

eller i den praktiske undervisning 

3. Eleven skal forberedes på at alle delmål indgår i den praktiske 

prøve 

4.  Eleven skal forberedes på at alle delmål indgår i den teoretiske prøve 
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Spørgsmål 45 

Hvilke(n) af følgende bestemmelser om kontrolapparat skal eleven ”have kendskab til” efter 

undervisning i afsnit 6.3.2 til kategori B/E? 

Svar 

1.  Et digitalt kontrolapparat registrerer førerens aktiviteter på et diagramark 

2.  Et analogt kontrolapparat registrerer førerens aktiviteter dels på et 

førerkort, dels i kontrolapparatet 

3.  Føreren skal betjene kontrolapparatets indstillingsknapper sådan, at alle 

tidsgrupper (køretid, andet arbejde, rådighedstid og hvil) registreres 

4.  Førerkortet må først udtages ved afslutningen af den daglige 

arbejdsperiode 

 

 


