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Ændringer i indholdsfortegnelsen: 

Nyt tilføjet: 

7.21 Kørsel ved letbane 

7.21.1 Kendskab til ulykker 

7.21.2 Kendskab til risikoforhold 

7.21.3 Orienteringsfærdigheder 

7.21.4 Manøvre-færdigheder 

 

Ændringer i indhold: 

1.1.6 Styreapparat, punkt 4 er ændret fra:  

4) Biler er ofte forsynet med en Elektronisk Stabilitets Kontrol (ESC), som nedsætter risikoen for væltning 

og udskridning ved hjælp af afbremsning af et eller flere hjul. 

Til: 

4) Nyere biler skal være forsynet med Elektronisk Stabilitets Kontrol (ESC), som nedsætter risikoen for 
væltning og udskridning ved hjælp af afbremsning af et eller flere hjul. 

 

1.2.1 Førerens og ejerens ansvar, nyt punkt 3 er tilføjet: 

3) Føreren af et motordrevet køretøj skal til enhver tid være opmærksom på, at køretøjet er i lovlig stand, 
for så vidt angår køretøjets afgivelse af støj, og for så vidt angår forhold ved køretøjets motor og 
køretøjets forureningsbegrænsende udstyr, der har betydning for det motordrevne køretøjs udledning 
af luftforurenende stoffer. 

 

1.2.5 Motor og udstødningssystem mv., nyt punkt 13 er tilføjet: 

Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser: 

13) Føreren af et motordrevet køretøj skal til enhver tid være opmærksom på, at køretøjet er i lovlig stand, 
for så vidt angår køretøjets afgivelse af støj, og for så vidt angår forhold ved køretøjets motor og 
køretøjets forureningsbegrænsende udstyr, der har betydning for det motordrevne køretøjs udledning 
af luftforurenende stoffer. 

 
1.2.9 Særligt udstyr, nyt punkt 9 er tilføjet: 

9) Viskerne skal kunne holde forruden ren. 



2.2.1 Start, gearbetjening, igangsætning og bremsning, punkt 8 er ændret fra: 

8) Slække parkeringsbremsen. 

Til: 

8) Slække/løsne parkeringsbremsen. 

 

4.6.2 Særligt udsatte trafikanters typiske fejl, nyt punkt 6 er tilføjet: 

6) Førerne af små motoriserede køretøjers (fx el-løbehjul og segways) manglende rutine, som medfører 
uforudsete handlinger eller risiko for pludselig væltning under den almindelige kørsel. Der er desuden en 
tendens til at undervurdere de små motoriserede køretøjers hastighed, som derfor kræver en særlig 
opmærksomhed. Køretøjerne er desuden ofte lydløse og deres lygter og reflekser sidder lavt, hvilket gør 
at de er nemme at overse i trafikken. 

 

7.3.5 Lovbestemmelser i øvrigt, punkt 2 er ændret fra: 

2) Ved kørsel med tilkoblet registreringspligtigt påhængskøretøj må man højst køre 70 km/t, dog på 
motorvej højst 80 km/t. 

Til:  

2) Ved kørsel med tilkoblet registreringspligtigt påhængskøretøj må man højst køre 80 km/t. 

 

7.9.5 Lovbestemmelser i øvrigt, punkt 4 er ændret fra: 

4) Man må kun overhale på en bakke eller i et vejsving med nedsat oversigt, medmindre kørebanen i 
kørselsretningen har 2 vognbaner, hvor modkørende ikke må forekomme. 

Til: 

4) Man må kun overhale på en bakke eller i et vejsving med nedsat oversigt, hvis kørebanen i 
kørselsretningen har 2 vognbaner, hvor modkørende ikke må forekomme. 

 

7.10.3 Orienteringsfærdigheder, punkt 9 er ændret fra: 

9) Ophør af cykelgade (E 48). Kørende har ubetinget vigepligt ved udkørsel fra en gågade. 

Til: 

9) Ophør af cykelgade (E 48). Kørende har ubetinget vigepligt ved udkørsel fra en cykelgade. 

 

7.17.3 Orienteringsfærdigheder, punkt 9 er ændret fra: 

9) »Bussymbol« (V 42). Teksten BUS i en bane, der er afgrænset med ubrudt kantlinje, angiver, at banen 
kun må benyttes af busser i rute. 

Til: 

9) »Bussymbol« (V 42). Teksten BUS i en bane, der er afgrænset med ubrudt kantlinje (Q 46) eller dobbelt 
spærrelinje (Q 44), angiver, at banen kun må benyttes af busser i rute. 

 



7.17.3 Orienteringsfærdigheder, nye punkter 10, 11 og 12 er tilføjet: 

10) »Taxisymbol« (V 44). Symbolet TAXI i en bane, der er afgrænset med ubrudt kantlinje (Q 46) eller dobbelt 
spærrelinje (Q 44) angiver at banen kun må benyttes af taxi. Symbolet kan anvendes sammen med 
bussymbol (V 42) og angiver, at taxi kan vælge at benytte banen. 

11) »Taxisymbol for nulemissionsbil« (V 45). Symbolet TAXI NULEMISSION i en bane, der er afgrænset med 
ubrudt kantlinje (Q 46) eller dobbelt spærrelinje (Q 44), angiver at banen kun må benyttes af taxi som 
nulemissionsbil. 

12) »Bilsymbol for nulemissionsbil« (V 46). Symbolet NULEMISSION BIL i en bane, der er afgrænset med 
ubrudt kantlinje (Q 46) eller dobbelt spærrelinje (Q 44), angiver at banen kun må benyttes af 
nulemissionsbiler. Symbolet kan anvendes sammen med bussymbol (V 42) og angiver, at 
nulemissionsbiler kan vælge at benytte busbanen. 

 

7.18.3 Orienteringsfærdigheder, punkt 4 er ændret fra: 

4) Tekst eller symbol for bestemte køretøjer angiver, at båsen er forbeholdt disse køretøjer. »« (V 33) 
angiver, at arealet er beregnet til parkering. 

Til:  

4) Tekst eller symbol for bestemte køretøjer angiver, at båsen er forbeholdt disse køretøjer. 
»Parkeringssymbol« (V 33) angiver, at arealet er beregnet til parkering. 

 

7.21 Kørsel ved letbane, nyt: 

Hovedmål 

Eleven skal lære at køre i trafikken, hvor orienterings- og manøvre-færdigheder er mere krævende på grund 
af letbaners særlige udformning og trafikkens særlige karakter. 

Eleven skal endvidere lære om afmærkninger på kørebanen og om færdselstavler, der har betydning ved 
kørsel ved letbane. 

Kørsel ved letbane er obligatorisk, hvor en undervisningslektion af mindst 45 minutters varighed tillader 
kørsel både frem og tilbage til letbanen og kørsel ved letbanen. 

Der skal anvendes en af følgende letbaner: 

1. Århus Letbane. 

2. Odense Letbane (fra 2021) 

Hvis der ikke skal køres ved letbane, skal der i stedet i teorilokalet undervises i de praktiske færdigheder ved 
kørsel ved letbane. 

 

Delmål 

  



7.21.1 Kendskab til ulykker 

Eleven skal have kendskab til følgende omstændigheder ved ulykker ved letbanen: 

1) Der sker ulykker ved letbanen, hvor trafikanter misforstår eller overser det røde lyssignal. 

2) Der sker ulykker med fodgængere, der overser letbanens tog ved krydsning af sporet. 

3) Der sker ulykker med trafikanter, der under manøvrer med bilen overser letbanens tog. 

4) Der sker ulykker med trafikanter, der misforstår eller fejlfortolker de særlige trafikforhold omkring 
letbanen 

 

7.21.2 Kendskab til risikoforhold 

Eleven skal have kendskab til følgende risikoforhold ved kørsel ved letbane: 

1) Manglende opmærksomhed på lyssignaler og tavler, således at vigepligten ikke overholdes og der sker 
påkørsel af letbanen. 

2) Manglende opmærksomhed på letbanen under udførelse af andre trafikale manøvrer, hvorved der sker 
påkørsler med letbanens tog. 

3) Letbanekøretøjers bremselængde er lang, og derfor er det vigtigt, at øvrige trafikanter er særlig 
opmærksomme på letbanekøretøjer. 

 

7.21.3 Orienteringsfærdigheder 

Eleven skal kunne opfatte og bedømme faremuligheder ved kørsel ved letbanen, som nævnt under 
delmålene 7.2 – 7.14, og reagere hensigtsmæssigt over for dem, men i øvrigt køre med skærpet 
opmærksomhed over for de mulige faretegn under hensyn til de særlige trafikforhold ved letbanen. 

Eleven skal kunne opfatte og bedømme følgende faremuligheder ved letbanen og reagere hensigtsmæssigt 
over for dem: 

1) Muligheden for, at man overser eventuelt rødt lyssignal ved letbanen. 

2) Muligheden for, at andre trafikanter har deres opmærksomhed på letbanen og ikke på de øvrige 
trafikanter. 

3) Letbanekøretøjer kører efter forholdene, signalerne og trafikken. Det indebærer, at et letbanekøretøj 
kører efter de hastighedsgrænser, der gælder i og uden for tættere bebygget område. Letbanekøretøjers 
hastighed må dog som udgangspunkt ikke overstige hastighedsgrænsen for busser (maks. 80 km/t). 

4) Være opmærksom på letbanens fortsatte forløb, når der foretages en overhaling eller forbikørsel af et 
letbanekøretøj. 

 

  



Eleven skal kunne genkende og angive betydningen af følgende vejafmærkning: 

Færdselstavler mv.: 

Kørebanestriber 

1) »Symbol for letbanekøretøj« (V 43). Symbol for letbanekøretøj (V 43). Symbolet LETBANEKØRETØJ i en 
bane, der er afgrænset med ubrudt kantlinje (Q 46) eller dobbelt spærrelinje (Q 44), angiver, at banen 
kun må benyttes af letbanekøretøjer. 

Færdselstavler 

2) »Letbane« (UB 11,3). Undertavlen angiver, at der på den krydsende vej er anlagt en letbane, hvor færdsel 
med letbanekøretøjer i begge retninger er tilladt. Tavlen kan bruges sammen med »Ubetinget vigepligt 
« (B 11). 

Signaler 

3) »Bus- og letbanesignal samt signal for nulemissionsbil« (X 19). Signalet har hvidt lys i alle tre lysåbninger. 
Lys i øverste, øverste og midterste, midterste og nederste åbning har samme betydning som henholdsvis 
rødt, rødt og gult, gult og grønt lys. Den hvide bjælke i nederste åbning kan vise skråt opad til højre eller 
skråt opad til venstre. Lys i nederste åbning har da samme betydning som grønt pilsignal henholdsvis til 
højre eller til venstre, jf. »Pilsignal« (X 12). Bus- og letbanesignal gælder for busser i rutekørsel og for 
letbanekøretøjer samt for nulemissionsbiler. 

Øverste lysåbning kan udelades, når signalerne opsættes sammen med »Hovedsignal« (X 11). Signalet kan 
være suppleret med cifre, der angiver tid til skift til grønt for rutebusser og for letbanekøretøjer samt for 
nulemissionsbiler. 

Lokalt kan der forekomme anden afmærkning. 

 

7.21.4 Manøvre-færdigheder 

Eleven skal beherske følgende manøvre-færdigheder ved kørsel ved letbane: 

Kørsel ved letbane  

1) Tilpasse hastigheden ved kørsel ved letbane, så man får tid til at vænne sig til de ændrede trafikforhold. 

 

8.2.3 Egne kørselskompetencer, nyt punkt 4 tilføjet: 

4) Et motordrevet køretøj må endvidere ikke føres eller forsøges ført af nogen, som på grund af sygdom, 
svækkelse, overanstrengelse, mangel på søvn, påvirkning af opstemmende eller bedøvende midler eller 
af lignende årsager befinder sig i en sådan tilstand, at han eller hun er ude af stand til at føre køretøjet 
på fuldt betryggende måde. 

 

10.1.2 Indstilling til køreprøve, punkt 5 stk. c er ændret fra: 

c) Vellignende fotografi (portræt uden hovedbeklædning) i størrelse 35 x 45 mm og uden stempler, men 
med en læges påtegning på bagsiden. 

Til: 

c) Vellignende fotografi (portræt uden hovedbeklædning) i størrelse 35 x 45 mm. 

 



10.3.2 Inddragelse og generhvervelse/gengivelse af kørekort, punkt 5 er ændret fra: 

5) Kørekortindehavere får ved visse overtrædelser af færdselsloven ud over en bøde også et »klip i 
kørekortet «. Fx hvis man kører over 30 pct. for stærkt, kører over for rødt, eller hvis børn under 15 år 
ikke er spændt fast i bilen. 3 klip inden for 3 år medfører en betinget frakendelse af kørekortet. 
Klippekortet gælder for grove overtrædelser af færdselsloven, som ikke i sig selv medfører frakendelse 
af kørekortet, men som udsætter andre for fare. 

Til:  

5) Kørekortindehavere får ved visse overtrædelser af færdselsloven ud over en bøde også et »klip i 
kørekortet «. Fx hvis man kører over 30 pct. for stærkt, kører over for rødt, bruger håndholdt telefon 
eller hvis børn under 15 år ikke er spændt fast i bilen. 3 klip inden for 3 år medfører en betinget 
frakendelse af kørekortet. Klippekortet gælder for grove overtrædelser af færdselsloven, som ikke i sig 
selv medfører frakendelse af kørekortet, men som udsætter andre for fare. 

 


