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Temperaturmåler Speedometer Benzinmåler 

Du skal have kendskab til bilens indretning, udstyr og funktioner, så du kan behandle 
bilen sikkert, korrekt og skånsomt. Du skal selv kunne konstatere og tage stilling til 
mangler eller fejl, der har betydning for færdselssikkerheden. 

Bilens indretning, udstyr, betjening og dokumenter 

Kontakt til 
positionslys, 
nærlys, 
fjernlys og 
blinklys 

Horn 

Tågelygter 

El-bagrude 

Rudevisker/ 
rudevasker 

Horn 

Kontrollys og førerens/ejerens ansvar  

Kontrollys 

Mange af kontrollamperne 
lyser, når tændingen sæt-
tes til, så du kan se, at de 
virker. Efter få sekunder 
skal de slukke. 
 

Kølervæskens tem-
peratur er for høj, 
eller væskestanden 
for lav. 
 

Der mangler motor-
olie, oliepumpe er 
defekt, eller andet 
er galt. 
 
Batteriet gen-
oplades ikke. 
 
Håndbremsen er 
trukket, eller der 
mangler bremse-
væske. 

 
Fjernlys. 
 
 
 
 

Der er noget galt 
med airbag-
systemet.  
 
Bilen kan stadig 
bremse, men sand-
synligvis uden hjælp 
fra ABS. 
 
Et af dækkene har 
for lavt lufttryk. 
 
 

Problemer med  
motoren. Ring til 
værkstedet. 
 

ESC-systemet rea-
gerer på begynden-
de udskridning. 

Førerens og ejerens  
ansvar 

Ejeren, eller den registre-
rede bruger, har ansvaret 
for, at bilen er i lovlig 
stand. 
   Føreren har ansvaret 
for, at bilen er i sikker-
hedsmæssig, forsvarlig 
stand. Især skal styre-
apparat, bremser, lygter 
og horn fungere sikkert  
og efter lovens krav. 

Betjeningsudstyr og instrumenter 

Kapitel 1:  Bilens indretning, udstyr, betjening og dokumenter 
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Bilen skal kunne styres 
let, sikkert og hurtigt.  
 Styreapparatet fungerer 
således, at en drejning på 
rattet overføres til forhju-
lene gennem forskellige 
forbindelser og led.  
 Styreapparatet er nor-
malt forsynet med en ser-
vostyring, der gør det let-
tere at dreje rattet. Svig-
ter servostyringen, skal 
køretøjet stadig kunne 
styres, men styringen vil 
være tung, og fortsat kør-
sel vil være uforsvarlig og 
ofte ulovlig.  
 Styreapparatet skal ef-
terses, hvis der er for lidt 
væske i servosystemet. 

Biler er ofte forsynet med 
et Elektronisk Stabilitets 
Program (ESP), som ned-
sætter risikoen for vælt-
ning og udskridning, ved 
hjælp af afbremsning af et 
eller flere hjul. Hvis kon-
trollampen til ESC-
systemet lyser konstant, 
kan der være fejl i ESC-
systemet, og bilfabrikan-
tens anvisninger skal    
følges. 
 Styreapparatet er nor-
malt selvoprettende, så 
forhjulene selv drejer til-
bage mod ligeudstilling, 
når grebet om rattet slip-
pes under kørsel. 
  

Der må ikke på grund af 
slid eller lignende fore-
komme væsentligt slør i 
styreapparatet som hel-
hed, eller i dets enkelte 
dele. Hvis hjulene ikke 
straks følger rattets bevæ-
gelser, kan det være tegn 
på slør i styreforbindelser. 
Styreapparatet skal efter-
ses, hvis der er væsentligt 
ratslør. 
 Ved kørsel med lav ha-
stighed skal rattet let kun-
ne drejes fra side til side, 
uden at møde ujævn mod-
stand eller fremkalde mis-
lyde. 
  

Styreapparat 

Du skal kunne kontrollere følgende til 
køreprøven: 
 

• Der må normalt ikke være ratslør. 
Hjulene skal præcis følge rattets bevæ-
gelse, ellers kan der være slør i styre-
forbindelserne. I biler med servostyring 
kontrolleres dette med tændt motor. 

 

• Servobeholderens væskestand:  
        1.  Skal være mellem min.- og max. 

mærket. 
        2.  Kontrollampen må ikke være 

tændt. 

Slidt eller knækket drivrem til  
servostyringen, fejl i det elektriske 
servostyringssystem eller mang-
lende væske på servobeholderen 
kan gøre styringen tung.  

Bremser 

Når du træder på fod-
bremsen, presses bremse-
væske fra hovedcylinde-
ren gennem bremserør og 
slanger til hjulcylinderne. 
Her vil væsketrykket pres-
se en bremsebelægning 
mod en tromle eller skive 
på bilens hjul, så hjulet 
bremses. 
   Fodbremsen er normalt 
suppleret med en bremse-
forstærker, der forstærker 
det hydrauliske tryk, når 
du træder på fodbremsen. 
Hvis forstærkeren svigter, 

vil fortsat kørsel kunne 
være uforsvarlig og    
ulovlig. 
 Blokeringsfri bremser 
(ABS) hindrer hjulene i at 
blokere under bremsning. 
Dette muliggør i en vis 
udstrækning, at du sam-
tidig kan styre bilen.  
Særlige følere registrerer 
hjulets omdrejninger  
mange gange i sekundet 
og sender impulser til en 
elektronisk styreboks. 
Hvis et  eller flere hjul un-
der opbremsning blokerer, 

regulerer den elektroniske  
styreboks trykket til 
bremserne, så det/de   
pågældende hjul igen   
roterer. Denne regulering 
giver vibrationer i bremse-
pedalen.  
 Nogle biler har en 
"bremseassistent", som 
registrerer, hvis føreren 
træder hurtigt og hårdt på 
bremsepedalen. Bremse-
assistenten øger straks 
trykket til det maksimale, 
så ABS-systemet træder i 
funktion. 

Kapitel 1:  Bilens indretning, udstyr, betjening og dokumenter 
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To-kreds bremser er indrettet med særskilt 
forbindelse til hver sin kreds. Hvis den ene 
kreds bliver utæt, fungerer den anden kreds 
stadig som nødbremse, men fortsat kørsel er 
ulovlig. Hvis bremsepedalen pludselig kan 
trædes længere ned end sædvanligt, er det 
tegn på, at den ene bremsekreds er defekt. 

Parkeringsbremsen virker på 
hjulbremserne gennem særlige 
forbindelser og skal være ind-
rettet således, at den kan blive 
stående tilspændt. Parkerings-
bremsen kan være elektrisk  
betjent. 

Skal virke på alle hjul og kunne bremse bilen sikkert, hurtigt 
og virksomt ved alle hastigheder og belastninger. 
 

Skal kunne holde bilen standset på hældende vej. 
 

Skal kunne bremse bilen sikkert og virksomt, hvis fodbrem-
sen svigter. Nødbremsen er indbygget i fodbremsen i et to-
kreds bremsesystem. På meget gamle biler kan parkerings-
bremsen være nødbremse. 

Driftsbremsen: 
(fodbremsen) 
 

Parkeringsbremsen: 
 

Nødbremsen: 

Skævtrækning af bilen under let op-
bremsning på vandret vej tyder på 
fugt eller snavs på bremsebelægnin-
gerne eller på fejl i bremsesystemet. 
Efter bilvask bør bremserne afprøves.  
   Ujævn bremsning eller pludselige 
hugninger fra et eller flere hjul tyder 
på fejl i bremsetromler, bremseskiver 
eller bremsebelægninger. 
    
Bremser skal umiddelbart efterses, 
hvis 
• der er for lidt væske i bremse-

væskebeholderen, 
• kontrollampen til bremsesystemet  

lyser under kørslen, 
• bremsepedalen kan trædes længe-

re ned end normalt, 
• bremsningen er ujævn, eller 
• bilen under bremsning trækker til 

siden. 
 
Hvis kontrollampen for ABS-
bremsesystemet ikke slukkes kort 
efter igangsætning, er det tegn på 
fejl i ABS-bremsesystemet, og kun 
kørsel til nærmeste værksted er    
tilladt.  

Du skal kunne kontrollere følgende 
til køreprøven: 
 

• Bremsepedalen må ikke kunne træ-
des i bund, når der trædes hårdt på 
pedalen. Pedalvandringen er i øvrigt 
afhængig af bilfabrikatet. 

• Bremsepedalen skal føles hård og 
fast og må normalt ikke synke, mens 
den holdes nedtrådt ved konstant 
tryk. 

• Væskestanden i bremsevæskebehol-
deren skal være mellem min. og 
max., og kontrollampen, for bremse-
væske, må ikke være tændt.  

• Kontrol af vakuumbremseforstærker: 
1. Sluk motoren. 
2. Træd 5 gange på fodbremsen. 
3. Hold fodbremsen hårdt nedtrådt. 
4. Start motoren.  
5. Nu skal fodbremsen synke en lille 

smule, ellers er vakuumbremse-
forstærkeren defekt. 

Kapitel 1:  Bilens indretning, udstyr, betjening og dokumenter 
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Lygter, reflekser og horn 

To positionslyslygter,  
der tydeligt skal kunne ses i 
mindst 300 m's afstand, uden 
at blænde.  

To asymmetriske nærlyslyg-
ter, der skal kunne oplyse   
vejen, mindst 30 m foran    
bilen, uden at blænde. 

To fjernlyslygter  
(det lange lys), der skal kunne 
oplyse vejen mindst 100 m 
foran bilen.  

Påbudte lygter foran.  
 

Forlygterne skal lyse med hvidt eller gulligt lys. Alle forlygter kan være indbygget i 
samme lygtepar. 

Påbudte lygter bagpå 
 

To baglygter, der skal  
lyse rødt og tydeligt kunne 
ses i en afstand af 300 m, 
uden at blænde. 

Tre stoplyslygter (ældre 
biler kan nøjes med to 
stoplyslygter), der lyser 
rødt, når du træder på 
bremsepedalen.  
   Mindst én nummer-
pladelygte. 
   To røde, godkendte og 
mærkede, bagudvendende 
reflekser, som ikke må 
være trekantede. Trekan-
tede røde reflekser bagpå 
er forbeholdt påhængs-
køretøjer. 
   To blinklygter foran og 
bagpå bilen, samt én på 
hver side af bilen. Blinklys-
lygterne vil normalt blinke 
hurtigere, hvis en af blink-
lyslygterne ikke virker. 
  
Biler, der er længere end  
6 m, skal være forsynet 
med godkendte og mær-
kede gule sidereflekser og 
sidemarkeringslygter, der 
skal være fordelt på bilens 
sider. Sidemarkeringslyg-
ter skal tydeligt kunne ses 
i mindst 300 m’s afstand, 
uden at blænde. 
 
På biler, der er bredere 
end 2,10 m, skal der desu-

den være 
to frem-
adrettede 
og to 
bagudret-
tede mar-
kerings-
lygter, 
der skal 
kunne ses 
i 300 m’s 

afstand, uden at blænde.  
 
Pærer skal være sat rigtigt 
i fatningerne. Dette kan 
kontrolleres ved at belyse 
en væg, og her bedømme 
lys/mørke-grænsen. 

 
Bilen må kun være udsty-
ret med påbudte eller til-
ladte lygter og reflekser. 
 
 
 
De tilladte lygter og   
reflekser omfatter: 
 

Ekstra fjernlyslygter, køre-
lyslygter, ekstra stoplyg-
ter, ekstra baglygter,    
tågeforlygter, baklygter, 
tågebaglygter, søge- og 
arbejdslygter, afmærk-
nings- og markeringslyg-
ter, parkeringslygter samt 
overhalingsblink, for hvilke 
der gælder særlige regler. 

Desuden må bilen være 
udstyret med hvide reflek-
ser foran, gule reflekser på 
siderne og supplerende 
røde reflekser bagpå. 
 
  

Du skal kunne kontrol-
lere følgende til        
køreprøven: 
 

• Alle lygter og reflekser 
skal være hele, rene og 
ubeskadigede, og alle 
lygter skal kunne lyse. 

• Nærlyset må ikke 
blænde, bedømt på, at 
overkanten af lysgræn-
sen falder 1 cm pr. m. 

• Stoplyslygterne skal 
give væsentligt krafti-
gere lys end baglygter-
ne. 

• Blinklygterne skal blin-
ke med gult lys, der ty-
deligt kan ses i sollys. 

• Havariblinket skal kun-
ne tænde alle blinklyg-
ter samtidig. 

• Nummerpladelygter 
skal have hvidt lys, der 
kan belyse den bageste 
nummerplade, så den 
tydeligt kan læses i en 
afstand af 20 meter. 

• Lygter i et lygtepar skal 
have ens farve og lys-
styrke. 

• Hornet skal have en 
klar, konstant tone. 

Kapitel 1:  Bilens indretning, udstyr, betjening og dokumenter 
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Motor og udstødningssystem mv. 

 

Motoren startes ved at 
dreje tændingsnøglen,  
eller ved at trykke på 
startknappen. Herefter 
hjælpes motoren i gang af 
en elektrisk startmotor, 
der får strøm fra batteriet. 
Når motoren er startet, 
skal du slippe tændings-
nøglen, eller startknap-
pen, for ikke at ødelægge 
startmotoren. 

  
Motoren fungerer i prin-
cippet på den måde, at 
stemplerne sættes i be-
vægelse, når en brænd-
stofblanding antændes. 
 Stemplernes bevægelse 
omsættes til en roterende 
bevægelse af krumtappen. 
Denne bevægelse føres 
videre gennem kobling og 
gear til bilens hjul. 
 Motorens omdrejninger 
reguleres med speederen. 

   
Elbiler har en elmotor som 
drivkraft. Hvis den er 
kombineret med en for-
brændingsmotor, kaldes 
det en hybrid-bil. Elbilers 
motorer får strøm fra bat-
terier. 

 
For lidt olie på motoren 
eller for lidt vand i køle-
systemet kan medføre, at 
motoren ødelægges. 
 Motoren må ikke være 
tilsølet af udsivende olie. 

Udstødning 
 

Utætheder i udstødnings-
systemet, eller kørsel med 
åben bagklap, kan medfø-
re, at kulilte, som er lugt-
fri og farlig selv i små 
mængder, trænger ind i 
bilen.  

 
Er udstødningssystemet 
forsynet med katalysator, 
vil forsøg på at skubbe  
eller slæbe bilen i gang 
kunne medføre, at kataly-
satoren ødelægges. 
 Parkering af en bil med 
katalysator på tørt græs, 
visne blade og lignende 
bør undgås på grund af 
brandfaren. 
  
Sort udstødningsrøg tyder 
på dårlig forbrænding på 
grund af fejl i motoren  
eller i luftfilteret. 
 Støj i unormalt omfang 
ved gasgivning tyder på 
fejl i udstødningssyste-
met. 
 
Kobling 
 

Hvis du under kørslen 
træder på speederen, 

uden at hastigheden for-
øges, tyder det på fejl i 
koblingen. Vanskelig gear-
skiftning med kraftige 
mislyde, tyder på fejl i 
gear eller kobling.  
 Langsom bevægelse af 
bilen i 1. gear, selv om 
koblingspedalen er trådt i 
bund, tyder på fejl i kob-
lingen. 
 

Kapitel 1:  Bilens indretning, udstyr, betjening og dokumenter 

Batteri 
 

Støddæmper 
 

Oliepåfyldning 
 
 

Kølervæske 

Bremsevæske 
 
Koblingsvæske 
 
Støddæmper 
 
Oliepind 

Du skal kunne kontrol-
lere følgende til        
køreprøven: 
 

• Motoren må ikke udvik-
le unødig røg og støj. 

• Udstødningssystemet 
skal være tæt og sidde 
fast. 

• Motorolie skal være på-
fyldt i tilstrækkelig 
mængde. Dette kon-
trolleres ved at tjekke 
oliepindens max.- og 
minimumsmærker, ved 
at aflæse bilens instru-
menter eller ved at føl-
ge instruktionsbogens 
anvisninger. 

• Kølervæske skal være 
påfyldt i tilstrækkelig 
mængde, bedømt efter 
instruktionsbogens   
anvisninger. 

• Sprinklervæske skal 
være påfyldt i tilstræk-
kelig mængde. 
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Gear 

Gearkassen regulerer 
overførslen af den rote-
rende bevægelse fra mo-
toren til bilens hjul. 
 Gearkassen fungerer i 
princippet på den måde, 
at tandhjul af forskellig 
størrelse bringes til at gri-
be ind i hinanden. Dette 
sker ved at betjene gear-
stangen. I biler med auto-
matgear, sker det auto-
matisk. 

De lavere gear bruges, 
hvor du ønsker stor træk-
kraft, som ved igangsæt-
ning, acceleration eller 
kørsel op ad en stejl bak-
ke, samt ved kørsel med 
lav hastighed. 
 De højere gear bruges 
ved kørsel med høj ha-
stighed. Dette skåner  
motoren og begrænser 
brændstofforbruget. 
  

Et bakgear 
er nødven-
digt for at 
få bilen til 
at køre 
baglæns. 

Energi- og miljørigtig kørsel 

Motoren bør først startes, 
umiddelbart før du skal 
køre. For at mindske luft- 
og støjforurening bør du 
ikke lade motoren gå i 
tomgang i længere tid. 
 Din køremåde har stor 
betydning for energifor-
bruget. Energiforbruget 
reduceres, hvis motoren 
slukkes automatisk i for-
bindelse med standsning, 
fx ved rødt lys mv.  
 
For at køre så energirigtigt 
som muligt, så 
• undlad unødvendige og 

gentagne hastigheds-
ændringer, 

• sluk motoren, hvis du 
holder standset i læn-
gere tid, fx ved jernba-
neoverkørsel, 

• slip speederen og und-
gå så vidt muligt at 
koble ud, hvis du ned-
sætter hastigheden, 

• skift gear tidligt, 
• vælg et så højt gear 

som muligt, 
• accelerer kvikt med 

speederen ca. halvt 
nedtrådt og foretag 
korrekt gearvalg, 

• skift eventuelt fra fx 2. 
til 4. eller fra 3. til 5. 
gear, 

• kør ikke med unødig 
vægt i bilen, 

• undgå korte og unød-
vendige køreture, og 

• nogle biler har indikator 
for, hvornår det er mest 
økonomisk at skifte 
gear. 

Følgende vil forøge    
energiforbruget 
• kørsel med for lavt 

dæktryk, 
• kørsel med tagboks   

eller lignende, 
• kørsel med tændt air-

condition eller klima-
anlæg og andet el-
forbrugende udstyr, og 

• kørsel medhøje ha-
stigheder og aggressiv 
kørsel med kraftige ac-
celerationer, fx i forbin-
delse med overhalinger. 

 
 
 
Energirigtig køreteknik i 
almindelighed kan give    
5-10 % besparelse af 
brændstof og i mange til-

Kobling 

Koblingens funktion er at 
sammenkoble og frakoble 
forbindelsen mellem mo-
tor og gearkasse. 
 Koblingen fungerer i 
princippet på den måde, 
at en plade presses mod 
et roterende hjul på krum-
tappen, hvorved bevægel-
sen føres videre til gear-
kassen. 
 Forbindelsen til gearkas-
sen afbrydes, når kob-
lingspedalen trædes i 
bund. 

Koblingspedalen bør træ-
des i bund under start af 
motoren for at skåne 
startmotoren, og den skal 
trædes i bund under gear-
skift for ikke at ødelægge 
gearkassen. 
 
Når du sætter i gang i 1. 
gear, skal koblingen løftes 
langsomt, så den roteren-
de bevægelse fra motoren 
overføres blødt til bilens 
hjul. 
 

For personbiler, hvor der 
indgår hydraulik til koblin-
gen, skal væskestanden 
være tilstrækkelig. 
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Dæk, fælge og hjullejer 
skal være ubeskadigede. 
Dæk skal være af samme 
type på alle hjul, bortset 
fra reservehjul. Dæk kan 
opdeles i radialdæk og  
diagonaldæk. De kan igen 
opdeles i almindeligt dæk 
(uden »M+S«-mærkning), 
terræn- og vinterdæk 
(med »M+S«-mærkning) 
og dæk til midlertidigt 
brug (nødreservehjul). 

 
Dæk skal være pumpet op 
til et lufttryk efter bilfabri-
kantens forskrifter. Even-
tuelle retningsbestemte 
dæk skal være monteret i 
korrekt omløbsretning.  
Pigdæk må kun bruges i 

tiden 1. november - 15. 
april og skal i så fald være 
monteret på alle hjul, her-
under eventuelt tilkoblet 
påhængsvogn. 
 
Ujævnt eller skævt slid på 
dæk tyder på fejl i dæk-
tryk, hjul eller hjulindstil-
ling, bremser eller stød-
dæmpere. 
 Unormal tendens til  
over- eller understyring af 
bilen, dvs. at bilen drejer i 
en skarpere henholdsvis 
blødere bue, end hvad der 
svarer til ratdrejningen, 
tyder på forkert dæktryk. 
Øget følsomhed for side-
vind tyder også på forkert 
dæktryk. 
  
Forkert dæktryk kan også 
vise sig ved ujævnt eller 
skævt slid på dæk eller 
ved skævtrækning under 
let opbremsning og skal 
umiddelbart afhjælpes. 
 Knirkende lyde under 
kørslen kan tyde på fejl i 
hjulophæng, fjedre eller 

støddæmpere. Unormal 
støj eller rystelser fra hjul-
leje eller hjulophæng kan 
være tegn på fejl. 
 

Bærende dele 

Kapitel 1:  Bilens indretning, udstyr, betjening og dokumenter 

Du skal kunne kontrol-
lere følgende til        
køreprøven: 
 

• Dæk skal have mindst 
1,6 mm dybde i hoved-
mønstret på alle hjul, 
eventuelt bedømt ved 
slidindikatorer. 

• Dæk og fælge skal   
være ubeskadigede. 

• Støddæmpere skal  
være virksomme ved 
alle hjul, bedømt ved, 
at bilen straks går i ro 
efter en kraftig påvirk-
ning af støddæmperne. 

fælde helt op til 25 %    
besparelse. 
 Hvis du kører på en vej 
med mange lyskryds, bør 
du tilpasse hastigheden, så 
du kommer ind i en grøn 
bølge og dermed sparer 
brændstof. 
 
Hvis det er muligt, så skån 
miljøet ved at planlægge 
kørslen uden for myldre-
tiden eller planlæg samkør-
sel. Vælg det mest brænd-

stoføkonomiske og mindst 
forurenende køretøj, hvis 
dette er muligt. 
 
 
Lovbestemmelser og 
forhold vedrørende   
miljørigtig kørsel 
 

 

Bilen skal betjenes således, 
at den ikke støjer unødven-
digt eller udvikler røg og 
gasarter i unødvendigt  
omfang. 

Unødvendig og forstyrren-
de kørsel må ikke finde 
sted ved bebyggelse. Hvis 
kørslen er nødvendig, skal 
føreren køre på en sådan 
måde, at andre forstyrres 
mindst muligt.  
 Vær opmærksom på 
eventuelle lokale forbud 
mod at lade motoren køre i 
tomgang ud over en vis tid. 
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For at en bil kan anven-
des, skal den være regi-
streret, og der skal være 
udstedt en registrerings-
attest. 
 Af registreringsattesten 
fremgår bilens egenvægt/
køreklare vægt, dens til-
ladte totalvægt samt væg-
ten af et eventuelt på-
hængskøretøj, der må 
kobles til den. 
 På grundlag af registre-
ringsattester kan føreren 
afgøre, om bil og på-
hængskøretøj må sam-
menkobles. 

Ved kørsel med påhængs-
køretøj skal bilens og på-
hængskøretøjets registre-
ringsattester medbringes. 
 Ved kørsel i udlandet, 
skal de originale attester, 
eller en af SKAT udstedt 
genpart, medbringes. 
Mange lande kræver dog, 
at der medbringes original 
registreringsattest.  
 Ved kørsel i Danmark 
kan medbringes kopier. 

Kapitel 1:  Bilens indretning, udstyr, betjening og dokumenter 

Særlige køretøjer 

For varebil samt på-
hængskøretøj til person- 
og varebil, quadricykel,    
3-hjulet motorcykel, ATV, 
stor knallert, traktor og 
motorredskab, der alle 

kan føres med kørekort til 
almindelig bil (kategori B), 
gælder særlige regler for 
køretøjets indretning og 
udstyr. Disse regler ved-
rører især køretøjernes 

længde og bredde, på-
skrifter om tilladt last og 
tilladt totalvægt, bremser, 
lygter, dæk, spejle samt 
tilkobling til påhængskøre-
tøj. 

Køretøjets dokumenter - registreringsattest  

Karosseri og særligt udstyr 

Forruden skal kunne hol-
des ren med viskere og 
vasker. Forruden skal som 
hovedregel være hel og 
uden skader. 
 Bilen skal være forsynet 
med et indvendigt fører-
spejl og et udvendigt fø-
rerspejl i venstre side. 
Hvis der ikke er tilstræk-
keligt udsyn bagud, skal 
der desuden være et ud-
vendigt førerspejl i højre 

side. Spejlene skal være 
rene, hele og korrekt ind-
stillede. 
 Under kørsel bør du 
medbringe en godkendt 
advarselstrekant, så du 
har den i situationer, hvor 
du har pligt til at sætte 
den op. Døre, motorhjelm 
og bagageklap skal være 
forsynet med låse, så de 
kan holdes lukkede under 
kørslen. 

Karrosseriet skal være uden skarpe kanter eller udragende dele, der kan 
være til unødig fare for andre trafikanter. Karrosseriet må ikke være 
beskadiget eller tæret af rust i en sådan grad, at det er til fare for færd-
selssikkerheden. 

Bilen skal nor-
malt være forsy-
net med sikker-
hedsseler på alle 
siddepladser. Sik-
kerhedsselerne 
skal være god-
kendte og uden 
beskadigelser. 
Bilens påbudte 

nakkestøtter må ikke  
fjernes, hvis siddepladsen 
benyttes. 
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Manøvrer på lukket øvelsesplads 

Kapitel 2:  Manøvrer på lukket øvelsesplads 

 

Du skal starte køreunder-
visningen på en godkendt, 
lukket øvelsesplads, hvor 
du vil lære at igangsætte, 
standse, køre forlæns og 
baglæns, svinge, vende, 
parkere ved vejkant og i 
parkeringsbås.  
 Du vil hele tiden blive 
ført fra en lettere til en 
vanskeligere øvelse, indtil 
du kan udføre hver af 
øvelserne fejlfrit mindst   
to gange efter hinanden. 
   Øvelserne gennemføres 
med én elev i hver bil, og 
kørelæreren må højst un-
dervise 3 elever ad gan-
gen. Kurset vil normalt 
vare 3 timer. 

Efter en kortvarig instruk-
tion fra kørelæreren vil du 
befinde dig alene i bilen 
under øvelserne. Herefter 
vil kørelæreren overvåge 
jer forsvarligt. 
  

Husk hensigtsmæssigt 
fodtøj til at betjene peda-
lerne. 

Inden du starter på 
øvelserne, skal du: 

1. Rengøre ruder, spejle 
og lygteglas. Daglig 
brug af bilen efterlader 
et tyndt lag film på ru-
dernes inderside, som 
kan være vanskelig at 
se i gråvejr. Manglen-
de indvendig rengøring 
af ruder og spejle gi-
ver nedsat udsyn, som 
i visse modlyssituatio-
ner giver dårligt ud-
syn. 

2. Fjerne eventuelle løst 
liggende genstande i 
bilen. 

3. Kunne åbne og låse 
dørene. 

4. Indstille førersædet for 
at opnå bekvem køre-
stilling og kunne betje-
ne bilens udstyr og af-
læse instrumenter. 

5. Spænde og justere 
sikkerhedsselen samt 
nakkestøtten. 

6. Indstille spejle, så 
godt udsyn opnås. 

7. Være opmærksom på 
de blinde vinkler og 
kontrollere disse ved 
hoveddrejning. 

8. Kunne frigøre dig hur-
tigt fra sikkerheds-
selen. 

9. Betjene kobling, spee-
der og bremsepedal. 

10. Betjene gearstang og 
parkeringsbremse. 

11. Betjene kontakter til 
lys, tegn- og signal-
givning, vinduesvisker 
og -vasker, blæser,   
el-bagrude samt     
solskærm mv. 

 
 
Igangsætning og 
standsning 

Således sætter du i gang: 
 

1. Tryk koblingen i bund 
og drej nøglen, til mo-
toren starter.   

2. Slip nøglen så snart 
motoren er gået i gang, 
ellers ødelægger du 
startmotoren. 

3. Skift fra frigear til       
1. gear. 

4. Orientér dig fremad, til 
siderne og bagud. 

5. Slæk parkeringsbrem-
sen. 

6. Sæt blødt i gang ved at 
trykke speederen lidt 

ned og løfte koblingen 
langsomt op. 

7. Tryk koblingen ned, 
brems blødt op og prøv 
igen. 

8. Hvis forholdene tillader 
det, skal du også øve 
igangsætning på hæl-
dende vej. 

 
Kørsel i 8-tal 

Du skal holde hænderne 
på rattet med tommelfing-
rene på indersiden af rat-
kransen og hænderne i en 
position svarende til urvi-
serstillingen »et kvarter i 
tre«. 
 Du skal i 1. gear køre 
forlæns i stor 8-talskurve 
og udføre ratdrejninger 
ved krydsning af armene 
under skift af håndstilling 
på ratkransen. 
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Forlæns og baglæns 
kørsel med mål- 
bremsning 
 

 
 
 

 

1. Forlæns- og baglæns-
kørsel udføres mellem 
to markeringskegler, 
ca. 10 m foran og  
bagved bilen.  

2. Du skal køre langsomt 
frem og røre keglen 
foran bilen, uden at 
vælte den.   

3. Herefter skifter du  til 
bakgear, orienterer dig 
gennem bagruden med 
venstre hånd øverst på 
ratkransen. 

4. Så bakker du langsomt 
og rører keglen 
bagved, uden at 
vælte den. 

 
 
Baglæns kørsel med 
svingning 

I denne øvelse skal du kø-
re baglæns i retlinet kurs 
med jævn hastighed et 
længere stykke, mens du 
orienterer dig gennem 
bagruden.  
 Herefter skal du svinge 
baglæns skiftevis til ven-
stre og højre omkring 
markerede hjørner med 
nogen præcision, mens du 
orienterer dig gennem 
sideruderne.  
 Du skal rette hurtigt op 
efter svingning om hjørne, 
så kursen på ny bliver ret-
linet. Spejlene anvendes 
også under denne øvelse. 

Forlæns og baglæns 
slalom 

I denne øvelse skal du kø-
re forlæns og baglæns sla-
lom mellem 5-6 kegler, 
der står med ca. 10 me-
ters mellemrum.  
Øvelsen udføres både med 
og uden brug af spejle. 
 
 
Parkering ved vejkant 

I denne øvelse skal du 
parkere forlæns ind til 
markeret vejkant i højre 
side, så det højre hjulpar 
højst er 20 cm fra vejkan-
ten, og at bilen står paral-
lelt med vejkanten.   
 Øvelsen udføres både 
med meget og med lidt 
manøvreplads og både 
med og uden brug af  
spejle. 
 
 
Kørsel i 2. gear, højre- 
sving og eventuel hård  
opbremsning uden 
hjulblokade 

I denne øvelse skal du  
gøre følgende: 
 

1. Fra standset position 
accelererer du hurtigt 
op til 20-25 km/t, og 
herefter skifter du fra 
1. til 2. gear. 

2. Hold målrettet kurs og 
jævn hastighed. 

3. Sving til højre i 2. gear 
om markerede, skarpe 
gadehjørner tæt ved 
vejkanten. 

4. Efter omstændigheder-
ne bremses op uden 

hjulblokade på den 
kortest mulige    
strækning. 

 
 

Vending 

I denne øvelse skal du øve 
U-vending på tilstrækkelig 
bred, markeret kørebane, 
tilpasset den benyttede 
skolevogn. 
 Herefter skal du lave en 
trepunktsvending på en 
markeret kørebane, der er 
tilpasset det konkrete  
køretøj. 
 
 
Parkering i båse 

I denne øvelse skal du 
parkere forlæns og bag-
læns ind i markeret parke-
ringsbås, vinkelret på kør-
selsretningen. Bilen skal 
være placeret nogenlunde 
midt i båsen.  
 
Herefter skal du parkere 
baglæns ind til vejkant i 
markeret "parkerings-
lomme". Højre hjulpar må 
højst være 30 cm fra   
vejkanten. 
 
 
 
Øvelserne  
udføres både 
med og uden 
brug af spejle. 

Kapitel 2:  Manøvrer på lukket øvelsesplads 
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Fartegenskaber 
 

Person- og varebiler hører 
til de hurtigste køretøjer 
med hensyn til både acce-
lerationsevne og top-
hastighed, og de har des-
uden den bedste bremse-
evne. 
 Særlig hurtige biltyper 
kan kendes på stor dæk-
bredde, stor sporvidde og 
lav karrosserihøjde i for-
hold til bredden. 
 Forskelle i tophastighed 
mellem bilerne indbyrdes 
har mindre betydning med 
de gældende generelle  
hastighedsgrænser, mens 
forskelle i accelerations-
evne fortsat har betyd-
ning. 

Du skal kunne bedømme 
din egen accelerations-
evne i forhold til bagfra 
kommendes hastighed, fx 
ved igangsætning og over-
haling. Du skal kunne be-
dømme din egen accelera-

tionsevne i forhold til    
andre kørendes accelera-
tionsevne, fx ved valg af 
vognbane før kryds, hvor 
der skal standses for rødt 
lys. 
 

 
 
 
 
Her kan du med 
fordel vælge den 
venstre vogn-
bane, fordi din 
accelerationsevne 
er bedre end  
lastbilens. 

Manøvreegenskaber 

Person- og varebiler 

Fartegenskaber Orienteringsvilkår Styreegenskaber 

 
 
 
 
 
 
 

Styreegenskaberne afhænger især af, hvorledes køretøjets vægt er fordelt på for– 
og baghjulene. Ved belæsning kan disse tendenser forstærkes. 
 

Køretøjer med størst vægt på baghjulene er som regel meget styrevillige 
(overstyringstendens) og sidevindsfølsomme og dermed mindre retningsstabile.  
 

Køretøjer med størst vægt på forhjulene er mindre styrevillige (understyrings-
tendens) og mindre sidevindsfølsomme og dermed mere retningsstabile.  

Kapitel 3:  Manøvreegenskaber 

Manøvreegenskaber 

 

Accelerationsevne,  
dvs. hvor hurtigt køre-
tøjet kan komme op i 
fart. 
 

Tophastighed,  
dvs. hvor hurtigt køre-
tøjet kan  køre i højeste 
gear. 
 

Bremseevne,  
dvs. hvor hurtigt køre-
tøjet kan komme ned i 
fart. 

Styrevillighed,  
dvs. hvor hurtigt køretøjet 
reagerer, når rattet eller 
styret drejes. 
 

Retningsstabilitet,  
dvs. hvor støt køretøjet 
holder kursen under lige-
udkørsel. 
 

Sidevindsfølsomhed, 
dvs. hvor meget køretøjet 
påvirkes af sidevind. 

Orienteringsvilkårene bestemmes af  
køretøjernes vinduesrammer, spejle, 
karrosseri, førerens styrthjelm, motor-
briller eller visir, som danner »blinde 
vinkler« i forskellige retninger. 
 Orienteringsvilkårene forværres af 
dårligt rengjorte ruder og spejle eller 
lygteglas. Anvendelse af briller eller 
uhensigtsmæssig hovedbeklædning, der 
væsentlig begrænser synsfeltet, nedsæt-
ter muligheden for at orientere sig. 
 Styrthjelm, motorstøj og eventuel  
radio nedsætter førerens mulighed for 
at orientere sig efter lyd. 
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Kapitel 3:  Manøvreegenskaber Kapitel 3:  Manøvreegenskaber 

Styreegenskaber 

Person- og varebilers   
styreegenskaber er efter-
hånden udviklet så godt, 
at der ikke er afgørende 
forskel på deres styre-
villighed.  
 Retningsstabiliteten og 
sidevindsfølsomheden kan 
variere afhængig af karos-
seriets opbygning og    
køretøjets belæsning. 
 
 
Orienteringsvilkår 

Alle biler har blinde vinkler 
på grund af vinduesram-
mer, spejle og karrosseri. 
 De forreste vinduesstol-
per danner på flere bilty-
per blinde vinkler, der er 
store nok til at skjule et  

 
tværgående køretøj, der 
nærmer sig et vejkryds. 
 De bageste vinduesram-
mer danner på alle biler 
blinde vinkler, der kan 
skjule en bagvedkørende 

tæt på i venstre og højre 
side. 
 De udvendige spejle kan 
ikke afsløre alt, hvad der 
befinder sig i de blinde 
vinkler bagude. 
 Varebiler uden bagrude 
eller med blændede side-
ruder giver dårlige orien-
teringsvilkår. 
 Vær opmærksom på an-
dre bilisters orienterings-
vilkår. Se efter de blinde 
vinklers placering, under 
kørsel i kolonner, før 
vognbaneskift, overhaling, 
krydsning og svingning. 
Ruder, der er mere eller 
mindre dækket af snavs, 
dug, is, sne eller mærka-
ter, nedsætter førerens 
udsyn alvorligt. 

Fartegenskaber 

Belæssede lastbiler har i 
forhold til personbiler en 
ringere accelerationsevne. 
Alle lastbiler har lavere 
tophastighed og ringere 
bremseevne.  
 Så hvis der kører en 
lastbil bagved, som er tæt 
på dig, skal du så vidt 
muligt undgå at bremse 
hårdt op. 
 

 
 
 
Styreegenskaber 

Lastbiler er normalt ud-
præget retningsstabile og 
mindre sidevindsfølsomme 
på grund af den store 
vægt og lange aksel-
afstand. 
 Høje lastbiler med sær-
lig let last og tomme last-
biler med høj kasse kan 
blive sidevindsfølsomme. 
Det skal du tage hensyn 
til ved møde eller overha-
ling i kraftig sidevind. 

Mellemstore og meget 
store lastbiler kræver 
særlig stor plads til sving-
ning og andre manøvrer, 
og dette pladsbehov for-
øges ved udragende læs. 

 

Lastbiler, herunder busser 

Den røde bil er tungt belæsset 
bagi, hvilket vil gøre den side-
vindsfølsom, overstyret og 
mindre retningsstabil. 

Lastbiler har tendens til at 
samles i klynger på lande-
vejen med kort afstand på 
grund af deres ringere acce-
lerationsevne. Dette kan i 
nogle tilfælde gøre det van-
skeligt at overhale. 

Vær opmærksom på last-
bilens (i bakspejlet) ringere 
bremseevne. 

Tag hensyn til bussens store 
pladsbehov. 
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Orienteringsvilkår 

Lastbiler har flere og stør-
re blinde vinkler end per-
sonbiler. 
 De store udvendige 
spejle forøger de blinde 
vinkler fremefter. 
 Læs eller varekasse, 
som dækker førerhusets 
bagrude, hindrer udsynet 
bagud. 

Lastbilers lydisolerede   
førerhuse kan gøre det 
svært for føreren at høre 
lydsignaler. 
 
 
 
 
 

Biler med påhængskøretøj 

Fartegenskaber 

Fartegenskaberne for biler 
med påhængskøretøj min-
der om lastbilers fartegen-
skaber.  
  
Biler med påhængskøretøj 
har ofte ringere accelera-
tionsevne, lavere top-
hastighed og ringere 
bremseevne end biler 
uden påhængskøretøj. 
 

Styreegenskaber 

Biler med påhængskøretøj 
har tendens til slingrende 
kørsel. Det kan have be-
tydning ved møde eller 
overhaling. 
 Lastbilers store ret-
ningsstabilitet kan forrin-
ges, hvis de kører med et 
påhængskøretøj bagpå. 
 
Påhængskøretøjer kan  
under særlige omstændig-
heder let skride ud og 
svinge helt på tværs af 
kørebanen. Det kan ske i 
glat føre eller ved en kraf-

tig opbremsning ned ad 
bakke. 
 Biler med stort på-
hængskøretøj kan have 
lige så stort pladsbehov til 
manøvrer som store last-
biler. 
 
 
Orienteringsvilkår 

Orienteringsvilkårene er 
stærkt begrænsede for 
især personbiler med 
campingvogn. 

Traktorer, herunder motorredskaber 

Fartegenskaber 

Traktorer har god accele-
rationsevne, men lav top-
hastighed. Godkendte og 
registrede traktorer må 
højst køre 40 km/t. De 
skal derfor bagpå være 
afmærket med en rød tre-
kant for langsomtkørende 
køretøjer.  
 Traktorer og traktor-
vogntog har ofte ringere 

bremseevne end andre  
køretøjer, fordi en del 
traktorer kun bremser på 
to hjul, og fordi ikke alle 
påhængskøretøjer til trak-
tor skal være forsynet 
med bremser. 
 Hård opbremsning,    
under svingning, af en 
traktor med påhængs-
køretøj kan medføre, at 
traktoren vælter. 

Kapitel 3:  Manøvreegenskaber 

 

Tæt langs 
lastbilens 
sider dannes 
blinde vink-
ler, der kan 
være store 
nok til helt 
at skjule 
mindre køre-
tøjer. 

Biler med påhængskøretøj må 
normalt ikke køre over  
80 km/t. 

Vær opmærksom på om 
bagvedkørende overhaler. 
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Pas på traktorers lave top-
hastighed. 

Vær opmærksom på trak-
torens ringe bremseevne. 
 
Traktorer og især trakto-
rer med påhængskøretøj 
forveksles let med last-
biler. På afstand kan for-
skellen kun bedømmes på 
trekanten og hastigheden, 
som i forvejen er svær at 
bedømme. 
 
Styreegenskaber 

Traktorer med forskelligt 
redskabsudstyr er temme-
lig ustabile og kan slingre 
under kørslen. Pas derfor 
på ved møde og overha-
ling. 

Traktorer med påhængs-
køretøj kan have samme 
mindre heldige styreegen-
skaber som biler med 
stort påhængskøretøj. 
 
Orienteringsvilkår 

Påhængsredskab eller på-
hængskøretøj med stort 
læs kan nedsætte traktor-
førerens udsyn bagud   
betydeligt. 
 Traktorens motorstøj 
gør det vanskeligt for  
føreren at høre lydsig-
naler. 
 
Andre forhold 

Traktorer kan have op til 
to tilkoblede påhængs-
køretøjer. 
 Traktorer med udragen-
de læssegrabbe eller lig-
nende foran og eventuelt 
også bagved kan vippe så 
meget under kørslen, at 
forhjulene slipper vejen, 
og styringen derved ned-
sættes alvorligt. 
  

 
 
 
 

Motorcykler 

Fartegenskaber 

Motorcykler har en accele-
rationsevne, der ofte er 
betydelig større end per-
sonbilers. Motorcyklers 
tophastighed er på højde 
med personbilers.  
 Motorcykler vil under 
opbremsning i glat eller 
fedtet føre ofte skride ud 
eller vælte. 
 Motorcykler forveksles 
ofte med de betydelig 
langsommere knallerter. 
Synlige kendetegn på mo-

torcykler sammenlignet 
med knallerter kan være 
bredere dæk, kraftigere 
stel og nummerpladens 
størrelse og farve. 
 Nogle motorcykler er 
dog ikke større end knal-
lerter, og det kan derfor 
være vanskeligt at skelne 
mellem dem. 
   
 
 
Styreegenskaber 

Store og tunge motorcyk-
ler er mere retningsstabile 

Kapitel 3:  Manøvreegenskaber 

Påhængsredskaber er ofte 
bredere end andre køretøjer 
og kan derfor være vanske-
lige at overhale. 

Holder traktoren tilbage? 

Her skal du blive i den højre 
vognbane, fordi motorcyklen 
har en god accelerationsevne. 
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end små og lette motor-
cykler. 
 Alle motorcykler er uan-
set størrelsen udpræget 
sidevindsfølsomme. 

 
Orienteringsvilkår 

Styrthjelm, visir, motor-
brillers stel og eventuel 
vindskærm, kan nedsætte 
motorcyklistens oriente-
ringsmuligheder. 
 Snavs, regn eller dug på 
motorbriller eller visir 
nedsætter motorcyklistens 
udsyn. 
 Motorcyklister, der kører 
uden motorbriller, er tilbø-
jelige til at knibe øjnene 
sammen eller vende an-
sigtet delvis bort fra ve-
jen, hvorved orienteringen 
let bliver mangelfuld. 
 Motorcyklister, der kører 
på motorcykel uden spejl, 
vil ofte undlade grundig 
orientering bagud, fordi 
det kræver en ubekvem 
drejning af hovedet og 
kroppen. 

Motorcyklister har på 
grund af styrthjelmen 
vanskeligt ved at høre  
lydsignaler. 
 Pas på motorcyklisters 
tendens til pludselige 
vognbaneskift. 
 
 
MC med sidevogn 

 Motorcykel med sidevogn 
er mindre retningsstabil 
end solomotorcykel.  
 Ved acceleration træk-
ker motorcyklen til højre. 
Ved bremsning trækker 
motorcyklen til venstre. 
 Ved svingning til højre 
er der risiko for, at side-
vognen løfter sig. Ved 
svingning til venstre er 
der risiko for, at motor-
cyklens baghjul løfter sig. 

 
 
 
Motorcykel med 
påhængskøretøj 

Motorcykel, med eller 
uden sidevogn, med til-
koblet påhængskøretøj 
kan have slingretendens 
som ved biler med på-
hængskøretøj. 

Motorcykel med påhængs-
vogn har ofte ringere ac-
celerationsevne, lavere 
topfart og ringere bremse-
evne end motorcykler 
uden påhængskøretøj. 
 
 
 
Passager på motorcykel 

En bagsædepassager, som 
undlader at læne sig til 
samme side som føreren 
under kørsel i sving, kan 
gøre det vanskeligt for  
føreren at dreje motor-
cyklen. 

Kapitel 3:  Manøvreegenskaber 

Fartegenskaber 

Knallerter kan have en ac-
celerationsevne, der ligger 
på højde med små motor-
cyklers, men den højest 
tilladte hastighed er me-
get mindre. 
 Knallerter kan nemt for-
veksles med små motor-
cykler og kan kun skelnes 
fra disse ved nummer-
pladen. Selv om knallerter 

hører til de langsomme 
køretøjer, er der som re-
gel klar indbyrdes forskel 
på dem. Store knallerter 
må køre 45 km/t og små 
knallerter må kun køre 30 
km/t. 
 Nogle knallerter er ulov-
ligt ændrede, så de kan 
køre betydelig hurtigere 
end de tilladte hastighe-
der. Knallerter har ofte en 

dårlig bremseevne. 
Ved enhver kraftig op-
bremsning af en knallert, 
er der stor risiko for ud-
skridning eller væltning. 
 Hvis du svinger til ven-
stre foran en modkørende 
knallert, så vær opmærk-
som på deres højere top-
hastighed i forhold til de 
fleste cykler. 
 

Knallerter 

Her skal du forudse, at mo-
torcyklen kommer over i din 
bane. 
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Styreegenskaber 

Knallerter er ikke ret-
ningsstabile og er desuden 
udpræget sidevindsføl-
somme. 
 Retningsstabiliteten er 
mindst ved igangsætning 
og ved lav hastighed, men 
øges ved højere hastig-
hed. 
 Knallertkørerens hoved- 
og kropsbevægelser påvir-
ker øjeblikkeligt køretøjet 
og giver slingrende kørsel. 
 Sidevindsfølsomheden 
og slingretendensen for-
øges betydeligt på knaller-
ter, der medbringer stor 
eller tung bagage. 

Orienteringsvilkår 

Knallertkørernes oriente-
ringsvilkår svarer til mo-
torcyklisternes oriente-
ringsvilkår. 
 Knallertkørere uden visir 
eller motorbriller er lige-
som motorcyklister tilbø-
jelige til at knibe øjnene 
sammen eller vende an-
sigtet delvis bort fra ve-
jen. Det gælder især i 
regn- og snevejr, hvorved 
orienteringen let bliver 
mangelfuld. 
 
 

Kapitel 3:  Manøvreegenskaber 

Cykler 

Fartegenskaber 

Cykler hører til de lang-
somme køretøjer, men 
der er ofte stor forskel på 
dem.  
 Elcykler kører ofte lige 
så hurtigt som knallerter 
og racercykler endnu hur-
tigere. Vær opmærksom 
på elcyklers  høje top-
hastighed, trods førerens 
normale siddestilling. 
 
Cykler har en ringe brem-
seevne. Ved enhver kraf-
tig opbremsning af en cy-
kel, er der stor risiko for 
udskridning eller væltning. 

Styreegenskaber 

Cykler er ikke retningssta-
bile og er desuden udpræ-
get sidevindsfølsomme. 
Retningsstabiliteten er 
mindst ved igangsætning 
og ved lav hastighed, men 
øges ved højere hastig-
hed. Cyklistens hoved- og 
kropsbevægelser påvirker 
øjeblikkeligt cyklen og gi-
ver slingrende kørsel. 
 Sidevindsfølsomheden 
og slingretendensen for-
øges betydeligt på cykler 
der medbringer stor eller 
tung bagage, eller børn. 
 
Orienteringsvilkår 

Cyklisternes orienterings-
vilkår er de bedst tænke-
lige, men deres oriente-
ring bagud kræver en 
ubekvem drejning af ho-
ved og krop, som derfor 
ofte undlades, bl.a. fordi 
det også påvirker styrin-
gen mærkbart. 

Cyklisters orientering bag-
ud kan i øvrigt nedsættes 
betydeligt ved uhensigts-
mæssig påklædning, fx 
vindjakke med stor hætte. 
 Cyklister er ligesom  
motorcyklister og knallert-
kørere tilbøjelige til at  
knibe øjnene sammen  
eller vende ansigtet delvis 
bort fra vejen, især i regn- 
og snevejr, hvorved orien-
teringen let bliver mangel-
fuld. 

Store knallerter har en lille 
hvid nummerplade, mens 
små knallerter har en lille gul 
nummerplade. Små knaller-
ter, der er indregistreret før 
2006, behøver ingen num-
merplade. 


