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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(t) af følgende delmål skal eleven kunne angive indholdet af efter undervisningen i afsnit 

6.2.5 kategori C1? 

Svar 

1.  Ved læsning af forskelligt gods er hovedreglen, at det tungeste placeres 

forrest på ladet op ad forsmækken og så tæt som muligt til ladets 

midterlinje 

2.  Afmærkningen af udragende gods foretages med en hvid cylinder med 

mindst to røde reflekterende striber. Cylinderen skal være mindst 30 cm 

høj og have en diameter på mindst 10 cm 

3.  Ved transport af større dyr skal lastbilen altid være godkendt af en 

synsvirksomhed 

4.  I alle tilfælde skal det sikres, at mindst 20 % af den faktiske totalvægt 

hviler på de styrende aksler 

 

 

 

 

Spørgsmål 2 

Hvilke(t) af følgende udsagn skal eleven have kendskab til efter undervisning kategori C1? 

Svar 

1.  Såfremt lastbilen er forsynet med ESC vil betjening af lastbilen i 

forbindelse med en udskridning være den samme som lastbiler, der ikke er 

forsynet med ESC 

2.  Anvendelse af antispinregulering (ASR) 

3.  Ved bremsning med en lastbil uden ABS-bremsesystem er det 

føreren, der skal regulere trykket på bremsepedalen, så hjulene 

holdes i rotation og derved stadig bremser optimalt 

4.  På lastbiler med ABS-bremsesystem skal bremsepedalen trædes forsigtigt 

ned og blidt holdes nede for at opnå maksimal bremsning 
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Spørgsmål 3 

Hvilke(n) af følgende færdigheder skal eleven beherske efter undervisning i afsnittet om 

hastighed under ligeudkørsel kategori C1? 

Svar 

1.  Accelerere let ved udkørslen af svinget, samtidig med at lastbilen rettes op 

2.  Skarpe vejsving, der kræver nedsat hastighed på grund af vejgrebet eller 

lastens art 

3.  Bedømme bakkers stejlhed for korrekt tidspunkt til gearskift 

4.  Se efter bagfrakommende, især tunge køretøjer, der accelererer 

umiddelbart før kørsel nedad bakke 

 

 

Spørgsmål 4 

Hvilke(t) af følgende forhold skal eleven kunne kontrollere på et kategori C1 køretøj? 

Svar 

1.  Olietilsøling af ankerplade eller inderside af dæk kan være tegn på utæt 

hydraulisk hjulcylinder 

2.  Rør- og slangeforbindelser i servosystemet skal være tætte, bedømt på 

umiddelbart tilgængelige dele 

3.  At lovpligtig kontrolapparat er monteret 

 

4.  Sideruderne skal være i en sådan tilstand, at det er muligt at anvende de 

påbudte udvendige førerspejle 
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Spørgsmål 5 

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

til kategori C1? 

Svar 

1.  I visse særlige tilfælde fx beskadigelse eller tyveri af førerkortet kan det 

være nødvendigt at anvende en udskrift fra det digitale kontrolapparat til 

registrering af førerens aktiviteter 

2.  Opstår der driftsforstyrrelser eller mangelfuld funktion af kontrolapparatet, 

skal føreren på diagramarket eller på et særligt ark, der vedlægges enten 

diagramarket eller førerkortet anføre alle de oplysninger, som 

kontrolapparatet ellers ville have registreret 

3.  Ved skift af køretøj i arbejdsperioden skal 

registreringsnummeret for hver af de efterfølgende køretøjer 

anføres i rækkefølge på bagsiden af arket 

4.  Førerkortet kan udtages ved skift af køretøj, eller når førerkortet ikke 

forventes anvendt yderligere i samme køretøj 

 

 

Spørgsmål 6 

Hvilke(t) af følgende udsagn om undervisningens tilrettelæggelse er korrekt(e) for 

kategori C? 

Svar 

1.  Teoriundervisningen skal først og fremmest tjene til at give en baggrund 

for elevens forståelse og til at lette elevens indlæring af de praktiske 

færdigheder 

2.  Et emne/en manøvre, der ikke er gennemført tilfredsstillende, skal 

gentages/repeteres i et sådant omfang, at eleven kan gennemføre 

emnet/manøvren med tilfredsstillende resultat. Først herefter kan eleven 

fortsætte til næste emne/manøvre 

3.  Færdighed i kontrol af udstyret skal udføres som en praktisk 

handling 

4.  Det vil være mest hensigtsmæssigt at lade det praktiske 

undervisningsforløb være bestemmende for, hvordan den teoretiske 

undervisning skal tilrettelægges og gennemføres 
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Spørgsmål 7 

Hvilke(t) krav er der til indre indretning, udsyn og særligt udstyr kategori C? 

Svar 

1.  Hvert udvendigt førerspejl skal have en reflekterende flade på mindst 300 

cm², hvis det er plant 

2.  Alle nyere lastbiler skal være forsynet med frontspejl/kamera 

3.  Frontspejl/kamera skal give føreren af lastbilen udsyn umiddelbart foran 

lastbilen mindst 2 m ud fra 

lastbilens front og mindst 2 m ud fra lastbilens forreste venstre hjørne 

4.  Sprinklervæske skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde 

 

 

Spørgsmål 8 

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

undervisning i udvidede øvelser på vej kategori C? 

Svar 

1.  Lastbiler må i tættere bebygget område, på strækninger med højere lokal 

hastighedsgrænse følge den skiltede hastighed op til højest 80 km/t 

2.  Åbning af døre, ind- eller udstigning og af- eller pålæsning skal finde sted 

på en sådan måde, at der ikke opstår fare eller unødig ulempe 

3.  Der skal holdes tilstrækkelig sikkerhedsafstand til forankørende. Dette vil i 

de fleste tilfælde svare til ca. 2-3 sek. tidsafstand i normalt føre afhængigt 

af førerens rutine og færdselsforholdene 

4.  Bremselængden er det stykke vej, bilen kører, fra bremsningen 

påbegyndes, og indtil bilen står stille 
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Spørgsmål 9 

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

betydningen af efter undervisning til kategori C? 

Svar 

1.  Motorvejskryds  

2.  Anbefalet rute med køretøjer med farligt gods (over frimængden)  

3.  Totalvægt af vogntog  

4.  Anbefalet rute for modulvogntog 

 

 

Spørgsmål 10 

Hvilke(t) af følgende forhold om bremser til kategori C skal eleven kunne angive indholdet af? 

Svar 

1.  Nødbremsen er enten indeholdt i driftsbremsen eller parkeringsbremsen 

2.  Nyere lastbiler skal være forsynet med ABS-bremsesystem og AEBS-

system 

3.  Ved manglende trykluft vil bremserne være uden virkning 

4.  Bakbremse er et system, der automatisk bremser lastbilen ved hjælp af 

drifts- eller parkeringsbremsen, når lastbilen er sat i bakgear, og en 

føleliste bag på lastbilen berøres 
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Spørgsmål 11 

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

forbindelse med kategori D1? 

Svar 

1.  Undertavler 

2.  Nulemissionsbus 

3.  Bus forbudt 

4.  Ophør af overhalingsforbud 

 

 

 

Spørgsmål 12 

Hvilke(n) af følgende færdigheder skal eleven beherske efter undervisning i indledende øvelser 

på vej til kategori D1? 

Svar 

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

markeret mål og derpå standse med bussens bagende højst 2 m fra det 

markerede mål 

2.  Påbegynde højresvinget, hvis der er fri bane, men ved senere rat drejning 

end i almindelig bil 

3.  Sjældent orientere sig i spejlene langs bussens sider 

4.  Kørsel baglæns skal gennemføres med stor hastighed 
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Spørgsmål 13 

Hvilke(t) af følgende risikoforhold ved højresving i kryds skal eleven have kendskab til efter 

undervisning til kategori D1? 

Svar 

1.  Mangelfuld bedømmelse af fri manøvreplads i forhold til modkørende og 

bagfrakommende 

2.  Der sker en del ulykker under højresving i kryds 

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

ind på 

4.  Mangelfuld orientering om bagfrakommende cyklister og knallertkørere på 

højre side af bussen 

 

 

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, 

adresse og telefonnummer 

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 3 år og skal forevises politiet på 

forlangende 

 

 



 

juni 2021 

 

 

Spørgsmål 15 

Hvilke(n) af følgende orienterings-og manøvrefærdigheder skal eleven beherske efter 

undervisning i udvidede øvelser på vej til kategori D1? 

Svar 

1.  Bedømme om den henstillede bus vil frembyde nogen risiko eller væsentlig 

hindring for den øvrige færdsel 

2.  Bedømme vejsvings skarphed for korrekt valg af hastighed og gear 

3.  Hjælpe bagvedkørende til overhaling, når forholdene tillader det 

4.  Orientere sig grundigt om færdsel og andre hindringer ved fremkørsel for 

rødt lys 

 

 

 

Spørgsmål 16 

Hvilke(t) af følgende forhold skal eleven have kendskab til, når kørekortets gyldighedstid er 

udløbet til kategori D? 

Svar 

1.  Man skal altid aflægge en kontrollerende køreprøve for at få udstedt et nyt 

kørekort til kategori D 

2.  Man skal henvende sig til politiet for at gennemføre en vejledende 

helbredsmæssig køretest 

3.  Man skal henvende sig på den lokale politistation 

4.  Man skal henvende sig til kommunen 
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Spørgsmål 17 

Hvilke(n) af følgende lovbestemmelser og forhold skal eleven kunne angive indholdet af til 

kategori D?  

Svar 

1.  På motorvej med tre eller flere vognbaner i samme færdselsretning må 

busser med en tilladt totalvægt på over 3,5 tons og vogntog, hvis længde 

overstiger 7 m, kun køre i en af de to vognbaner længst til højre 

2.  Åbning af døre, på- eller afstigning og på- eller aflæsning skal finde sted på 

en sådan måde, at der ikke opstår fare eller unødig ulempe 

3.  Busser må i tættere bebygget område følge eventuel højere 

lokal hastighedsgrænse end 50 km/t. Det samme gælder for 

ledbusser 

4.  Der skal holdes tilstrækkelig sikkerhedsafstand til forankørende. Dette vil 

i de fleste tilfælde svare til ca. 3-4 sek. tidsafstand i normalt føre 

afhængigt af førerens rutine og færdselsforholdene 

 

 

 

Spørgsmål 18 

Hvilke(t) af følgende krav stilles der til lygterne på en bus kategori D? 

Svar 

1.  Supplerende bagudvendende røde reflekser skal være trekantede og skal 

være anbragt symmetrisk 

2.  Nummerpladelygter skal have hvidt lys, der kan belyse den foreste 

nummerplade 

3.  Alle lygter og reflekser skal være hele og rene, og alle lygter skal 

kunne lyse 

4.  Busser, der er længere end 6 m, skal være forsynet med godkendte og 

mærkede gule sidereflekser og sidemarkeringslygter 
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Spørgsmål 19 

Hvilke(n) af disse bestemmelser skal eleven kunne angive indholdet af til kategori D? 

Svar 

1.  Inden for ethvert tidsrum af 24 timer efter afslutningen af den foregående 

daglige eller ugentlige hviletid skal føreren have afholdt en regulær daglig 

hviletid på mindst 11 sammenhængende timer 

2.  Ved to-mandsbetjening kan hviletid afholdes i et kørende køretøj 

3.  En regulær daglig hviletid, der holdes, mens føreren ledsager et 

køretøj om bord på færge eller tog, må højst afbrydes tre 

gange af andre aktiviteter i sammenlagt højst én time 

4.  Den ugentlige køretid må ikke overstige 56 timer 

 

 

 

Spørgsmål 20 

Hvilke(t) af følgende forhold skal eleven kunne kontrollere ved den praktiske prøve til kategori 

D? 

Svar 

1.  Akslen skal være fastspændt til fjederen 

2.  Transformerens stempelvandring må ikke overstige de af bilfabrikanten 

foreskrevne grænser, bedømt ved målepindens vandring eller ved 

kontrollampe 

3.  Nødudgange skal være tydeligt afmærket 

4.  Driftsbremsen skal på busser have en sådan virkning, at bremselængden 

ved 30 km/t ikke overstiger ca. 10 m 
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Spørgsmål 21 

Hvilke(t) af følgende forhold vedrørende bremser skal eleven kunne kontrollere eller udpege 

ved den praktiske prøve til kategori C1/E?    

Svar 

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

dæmperen 

2.  For lang vandring i stødstangen kan skyldes manglende justering af 

hjulbremserne 

3.  Bremsesystemet skal have tilstrækkelig virkning 

4.  Stødstangen skal kunne trykkes til bundstilling 

 

 

 

Spørgsmål 22 

Hvilke(n) af følgende manøvrefærdigheder skal eleven kunne beherske efter undervisning til 

kategori C1/E? 

Svar 

1.  Vente med at åbne døre, indtil man har sikret sig, at det kan ske uden 

risiko for andre 

2.  Vente med at trække til højre på kørebanen efter overhalingen, indtil det 

er sikkert, at påhængskøretøjet ikke kommer for tæt på den overhalede 

3.  Hjælpe bagvedkørende til overhaling, når forholdene tillader 

det, ved at trække så langt til højre som muligt, eventuelt 

nedsætte hastigheden, vinke bagvedkørende frem og eventuelt 

give tegn med lys og lygter 

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

tilfælde svare til 2-3 sek. tidsafstand i normalt føre afhængigt af førerens 

rutine og færdselsforholdene 
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Spørgsmål 23 

Hvilke(t) af følgende udsagn om undervisningens tilrettelæggelse til kategori C1/E er 

korrekt(e)?  

Svar 

1.  Færdighed i kontrol af udstyret skal udføres som en praktisk handling 

2.  At føre vogntog er i sagens natur en praktisk handling. Derfor må 

køreuddannelsen også have sit tyngdepunkt i indøvelsen af praktiske 

færdigheder 

3.  Et gennemgående princip ved tilrettelæggelsen af den praktiske 

undervisning er, at eleven hele tiden skal føres fra en lettere 

(og grundlæggende) til en vanskeligere (udvidet) øvelse 

4.  Teoriundervisningen skal først og fremmest tjene til at give en baggrund 

for elevens forståelse og til at lette elevens indlæring af de praktiske 

færdigheder 

 

 

 

Spørgsmål 24 

Hvilke(t) af disse præstationskrav anvendes kun ved øvelser på køreteknisk anlæg til kategori 

C1/E?  

Svar 

1.  Ved øvelse opnå erfaring om 

2.  Ved øvelse opnå færdighed i 

3.  Have kendskab til 

4.  Opnå nogen færdighed i 
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Spørgsmål 25 

Hvilke(n) af følgende definitioner skal eleven have kendskab til ved kategori C1/E? 

Svar 

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

et stort påhængskøretøj 

2.  En påhængsvogn er et påhængskøretøj, der hovedsagelig er indrettet til 

befordring af personer eller gods 

3.  Påhængsredskab (registreringspligtigt) er et andet 

påhængskøretøj end påhængsvogn og sættevogn, fx en 

campingvogn 

4.  En bil med tilkoblet påhængskøretøj kaldes et vogntog 

 

 

 

Spørgsmål 26 

Hvilke(n) af disse færdigheder skal eleven kunne beherske ved baglænskørsel med 

målbremsning i følge undervisningsplanen for kategori C/E? 

Svar 

1.  Bedømme passende afstand til markeret mål for påbegyndelse af 

bremsning 

2.  Baglænskørsel foretages med meget lav hastighed 

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

alene ved hjælp af spejle og herunder skifte mellem flere spejle 

4.  Holde tilnærmelsesvis retlinet kurs 10-20 m under baglænskørsel 
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Spørgsmål 27 

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

sættevogn til kategori C/E? 

Svar 

1.  Aftage ABS-stik 

2.  Bakke og bringe sættevognsskammel og hovedbolt i indgreb 

3.  Tilslutte el-stik 

4.  Løsne parkeringsbremsen på lastbilen og køre frem 

 

  

Spørgsmål 28 

Hvilke(t) af følgende risikoforhold skal eleven have kendskab til efter undervisningen i 

udvidede øvelser på vej til kategori C/E? 

          Svar 

1.  Store vogntog kan virke skræmmende, især på cyklende og gående i 

vejkanten, og kan fremkalde panikreaktioner 

2.  Fejlbedømmelse af vogntogets accelerationsevne og tophastighed 

3.  Der sker sjældent ulykker under ligeudkørsel i kryds 

4.  Lastbil med påhængs- eller sættevogn har tendens til overraskende hurtig 

saksning ved bremsning, især i glat eller fedtet føre 
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Spørgsmål 29 

Hvilke(n) af disse påskrifter skal der være på en kærre til synsfri sammenkobling med lastbil til 

kategori C/E? 

Svar 

1.  Påhængsvogn skal være forsynet med en påskrift, der angiver tilladt last 

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

2.  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) 

3.  For kærre, som er begrænset til synsfri sammenkobling med 

mekanisk affjedret bil, skal, påskriften »V-værdi (luft)« 

erstattes med teksten »Kun mekanisk affjedret bil« 

4.  Påhængsvogn skal på trækstangen være forsynet med en påskrift, der 

angiver dens koblingslængde 

 

 

 

Spørgsmål 30 

Hvilke(n) af disse særregler skal eleven have kendskab til ifølge undervisningsplanen til 

kategori C/E? 

Svar 

1.  For modulvogntog gælder særlige regler for anvendelse herunder 

godkendte ruter 

2.  Kørsel med modulvogntog kræver deltagelse i særlig undervisning 

3.  For at føre lastbil tilkoblet blokvogn kræves et særligt 

kvalifikationsbevis 

4.  For modulvogntog gælder særlige regler for anvendelse herunder 

vogntogskombinationer 
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Spørgsmål 31 

Hvilke(t) af følgende forhold om belæsning skal eleven kunne angive indholdet eller 

betydningen af ved kategori C/E?  

Svar 

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

anført i registreringsattesten 

2.  Nyttelasten er forskellen mellem tilladt totalvægt og tjenestevægt 

3.  L angiver sættevognens tilladte last 

4.  Det skal sikres, at mindst 20 % af vogntogets faktiske totalvægt hviler på 

det trækkende køretøjs drivhjul 

 

 

 

Spørgsmål 32 

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

"Kontrollere"? 

Svar 

1.  Karrosseri, opbygning og dets fastgørelse 

2.  Registrerings- og koblingsattest 

3.  El-anlæggets funktion, lygter og reflekser 

 

4.  Lovbestemmelser om sammenkobling 
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Spørgsmål 33 

Hvilke(t) af følgende forhold om større påhængskøretøjer skal eleven kunne angive ved 

kategori D1/E? 

Svar 

1.  Nedsat bremsevirkning tyder på manglende justering af bremser eller 

forkert indstillet, eventuelt defekt ALB-ventil 

2.  Akutte reparationer undgås bedst, ved at følge fabrikantens serviceplan for 

køretøjet 

3.  På påhængskøretøj under 3.500 kg skal mønsterdybden være 

mindst 1 mm 

 

4.  Væsentligt slør i styreapparat (drejekrans) eller i dets enkelte dele må 

ikke forekomme 

 

 

Spørgsmål 34 

I hvilke(n) af følgende øvelser skal være udført i forbindelse med indledende øvelser på vej til 

kategori D1/E? 

Svar 

1.  Baglæns højresving  

2.  Forlæns venstresving 

3.  Forlæns højresving 

4.  Baglænskørsel med målbremsning 
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Spørgsmål 35 

 

Hvilke(n) regler om kørekortkategori og førerret skal eleven have kendskab til i forbindelse 

med kategori D1/E? 

Svar 

1.  Stort påhængskøretøj i forbindelse med kategori B 

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

18 år og har erhvervet et chaufføruddannelsesbevis til bus 

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) udsagn om kugletryk ved kategori D1/E er korrekt(e)? 

Svar 

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

2.  Normalt er påhængskøretøjer godkendt med et maksimalt koblingstryk på 

75 - 150 kg afhængig af tilladt totalvægt 

3.  Normalt er påhængskøretøjer godkendt med et maksimalt 

koblingstryk på 50 - 100 kg afhængig af tilladt totalvægt 

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

på kuglen, dog højst hvad bussen, tilkoblingsanordningen og 

påhængskøretøjet er beregnet til 

 



 

juni 2021 

 

 

Spørgsmål 37 

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

påhængskøretøj (kategori D1/E) kan delmålene indgå i teoriprøven? 

Svar 

1.  Større påhængskøretøjer 

2.  Kontrol af bremser 

3.  Vogntogets vægt 

4.  Driftsbremser 

 

 

 

Spørgsmål 38 

Hvilke(n) af følgende orienterings- og manøvrefærdigheder skal eleven beherske efter 

undervisningen i udvidede øvelser på vej ved kategori D/E? 

Svar 

1.  Under forberedelse og udførelse af manøvren til stadighed være orienteret 

om trafiksituationen langs med og bag ved vogntoget 

2.  Aktivere parkeringsbremsen, slukke lyset, fjerne tændingsnøglen og sikre 

sig, at eventuel tyverisikring er i funktion 

3.  Altid køre med den højst lovlige hastighed 

4.  Uden for tættere bebygget område, skal der holdes så kort en afstand til 

forankørende, at man kan spare brændstof ved at begrænse 

luftmodstanden 

 



 

juni 2021 

Spørgsmål 39 

Hvad giver kørekortet til kategori D/E ret til at føre ifølge undervisningsplanen? 

Svar 

1.  Vogntog bestående af et trækkende køretøj omfattet af kategori D1 og et 

påhængskøretøj med en tilladt totalvægt over 750kg 

2.  Vogntog bestående af et trækkende køretøj omfattet af kategori D og et 

påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 750 kg 

3.  Stort påhængskøretøj i forbindelse med kategori C1 

4.  Stort påhængskøretøj i forbindelse med kategori B 

 

 

Spørgsmål 40 

 

Hvad er formålet med undervisningen i indledende øvelser på vej til kategori D/E? 

 

Svar 

1.  At give eleven færdighed i sikker og hensynsfuld kørsel 

2.  At gøre eleven bekendt med vogntogets længde og bredde  

3.  At give eleven færdighed i energi-og miljørigtigkørsel 

4.  At gøre eleven bekendt med førerens orienteringsmuligheder ved brug af 

spejle 
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Spørgsmål 41 

Hvilke(t) udsagn vedrørende holdningsbearbejdning er korrekte i forbindelse med undervisning 

til kategori D/E? 

Svar 

1.  Køreeleverne skal være på samme undervisningsmæssige niveau i 

køreuddannelsen. Hermed menes, at eleverne skal være nået til den 

samme lektion i undervisningsforløbet 

2.  Holdningsbearbejdning forudsætter en aktiv dialog mellem kørelæreren og 

køreeleverne og køreeleverne imellem på holdet 

3. Holdningsbearbejdning kræver, at eleven aktivt tager stilling til 

de enkelte emneområder 

4.  Bearbejdning af elevens holdninger er væsentlig såvel i den teoretiske 

som i den praktiske undervisning 

 

 

Spørgsmål 42 

Hvilke(t)af følgende forhold skal eleven kunne angive efter undervisningen i delmålet større 

påhængskøretøjer afsnit 1.10.2 til kategori D/E? 

Svar 

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

koblingsdele 

2.  Driftsbremsen på større påhængskøretøjer er sædvanligvis trykluft-

mekaniske bremser, indrettet som et to-ledersystem 

3.  Nedsat bremsevirkning tyder på slidte bremser 

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

mm 
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Spørgsmål 43 

Hvilke(n) af disse lygter og reflekser er ifølge undervisningsplanen påbudte på et 

påhængskøretøj til kategori B/E?  

Svar 

1.  Ikke-registreringspligtigt påhængsredskab skal være forsynet med 

afmærkning for langsomt kørende køretøj (rød trekant) 

2.  Mindst to nummerpladelygter 

3.  To godkendte og mærkede røde bagudvendende trekantede 

reflekser anbragt med spidsen opad 

 

4.  To lygter med positionslys, såfremt påhængskøretøjets bredde overstiger 

1,5m 

 

 

 

Spørgsmål 44 

Hvilke(n) af disse lovbestemmelser og forhold skal eleven kunne angive indholdet af til 

kategori B/E? 

Svar 

1.  Tilkoblingsanordningen skal være forsynet med automatisk sikring, der 

hindrer, at koblingen utilsigtet kan udløses 

2.  Boltforbindelser skal være sikret mod adskillelse 

3. Det skal være registret i SKAT, at bilen har en 

tilkoblingsanordning 

4.  Bilens koblingsdel er udformet som en kugle 
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Spørgsmål 45 

Hvilke(n) af følgende orienterings-og manøvrefærdigheder skal eleven beherske efter 

undervisning til kategori B/E? 

Svar 

1.  Ved venstresving placere vogntoget så langt til højre som muligt for at give 

bedre plads til manøvren 

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.  Tjekke blinde vinkler i det omfang, der er muligt 

4.  Højst køre med den angivne hastighed i område med fartdæmpning og 

om nødvendigt nedsætte hastigheden yderligere under passage af 

fartdæmpende foranstaltninger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


