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INDLEDNING

Kørekort til lille knallert

Fra den 19. januar 2013 skal alle, der er 15*, 16 og 17 år og ønsker at køre på lille knallert, have  
erhvervet et kørekort til lille knallert. Unge under 18 år i Danmark tager kørekortet til lille knallert i  
ungdomsskolen.  Ungdomsskolernes undervisning med henblik på erhvervelse af kørekort til lille  
knallert skal foregå i overensstemmelse med disse ’Retningslinjer for knallertundervisning og  
afholdelse af køreprøver’.

Personer, der fylder 18 år efter 19. januar 2013, og som ønsker at tage kørekort til lille knallert og ikke alle-
rede har kørekort til stor knallert, motorcykel eller bil, skal tage en teoriprøve hos politiet. Personer over 
18 år er selv ansvarlige for at tilegne sig den viden, de færdigheder og den forståelse i forhold til at kunne 
køre på lille knallert, som fremgår af disse retningslinjer. 

Teoriprøven er den samme, uanset om man tager den på ungdomsskolen eller hos politiet.

*Fra 1. oktober 2016
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Retningslinjer for knallertundervisning og afholdelse af køreprøver
Retningslinjerne definerer mål og rammer for køreuddannelsen til lille knallert. De beskriver køreuddan-
nelsens overordnede mål og de emner, som eleverne skal igennem for at nå det overordnede mål. Hvert 
emne har detaljerede delmål, og det er nøje præciseret i præstationskravene, hvad eleverne skal vide, 
kunne og forstå efter endt undervisning i emnet. Disse præcise beskrivelser er således styrende for både 
undervisningen og indholdet i henholdsvis teoriprøven og den praktiske prøve. Undervisningen skal i 
høj grad orienteres mod det overordnede mål med køreuddannelsen og ikke snævert mod beståelse af 
køreprøven.

Det er vigtigt, at eleverne forstår, at selv om de har bestået køreprøven og dermed har fået ret til at føre 
lille knallert, så mangler de stadig den erfaring og rutine, som er med til at gøre dem til dygtige trafikanter. 
Risikoen for at komme ud for en trafikulykke er særlig stor for dem, der lige har fået kørekort til et køretøj, 
hvad enten det er til lille eller stor knallert, motorcykel eller bil. Det skyldes netop den manglende erfaring 
og rutine, som kan betyde, at de nye trafikanter indenfor en kategori er tilbøjelige til at overvurdere egne 
evner og undervurdere risikoen. Det er vigtigt, at eleverne forstår, at de første år som motoriseret trafikan-
ter kræver, at de kører mere forsigtigt end mere erfarne bilister, så de gradvist udvider deres erfaring om 
risikoforhold og faremuligheder.

Trafikken kan være en dårlig læremester. For især unge mennesker er der en tendens til, at de hurtigt 
vænner sig til en risikobetonet køremåde, fordi den ikke nødvendigvis får ubehagelige følger. Det handler 
ikke om dygtighed, men om heldige omstændigheder. Det er vigtigt, at undervisningen bidrager til, at 
eleverne bliver gode til realistisk selvvurdering. 

God køreuddannelse kan forebygge ulykker
Den knallertlov, som disse retningslinjer bygger på, betyder at ungdomsskolernes undervisning er blevet 
udvidet, så der er mere risikoforståelse i undervisningen, og undervisningsforløbet afsluttes med en teo-
retisk og en praktisk prøve, som skal bestås.

Samme knallertlov skærper sanktionerne for at køre ulovligt på knallert. Hovedformålet med disse to æn-
dringer i knallertloven (krav om grundigere køreundervisning og skærpede sanktioner for ulovlig knallert-
kørsel) er at forbedre færdselssikkerheden og minimere antallet af unge, som kommer til skade i trafikken 
på knallert. 

INDLEDNING
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Det overordnede  
mål med køreuddannelsen
Formålet med undervisningen er, at eleverne opnår sikkerhed i at færdes på lille knallert i trafikken uden 
risiko for sig selv eller andre.  

Undervisningen skal bidrage til, at 
   eleverne bliver opmærksomme, hensynsfulde og ansvarlige trafikanter. Eleverne skal forstå, at deres 

adfærd i trafikken er led i en sammenhæng, som giver dem muligheder, men også medansvar og 
forpligtelser.

   eleverne kender, forstår og handler korrekt efter de færdselsregler og anvisninger, som har betydning 
for, at de kan færdes sikkert på knallert.

   eleverne opnår færdighed i kørsel på knallert. 

   eleverne tilegner sig viden om og forståelse for de farer og vanskeligheder, som de møder i trafikken.

   eleverne opnår færdighed i at bedømme trafiksituationer og handle sikkert ud fra dem.

   eleverne opnår en realistisk selvvurdering af egne evner i forhold til risiko ved forskellige manøvrer.

DET OVERORDNEDE MÅL
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Undervisningens  
omfang og tilrettelæggelse

Undervisningen til kørekort til lille knallert for unge under 18 omfatter i alt mindst 30 lektioner a 45 
minutter, som er fordelt på mindst 16 teoretiske lektioner (inklusive teoriprøven) og mindst 14 lektioner 
i praktisk køreundervisning (inklusive den praktiske prøve). 

Af de 16 teoretiske lektioner afsættes 1 lektion til teoriprøve, og 5 lektioner afsættes til almen risikofor-
ståelse. Af de 14 praktiske lektioner afsættes mellem 2 og 4 lektioner til øvelser på lukket øvelsesområ-
de, mellem 8 og 10 lektioner til manøvrer på vej, og 2 lektioner til praktisk prøve.

Eleverne skal deltage i mindst 23 af de 27 undervisningslektioner, og kan kun gå til prøve, hvis følgende 
betingelser er opfyldt:

   En elev, der er fraværende i højst 4 teoretiske lektioner, skal selv gennemgå den manglende teori, og 
underviseren skal sikre sig i den efterfølgende undervisning, at eleverne har gjort det i et tilfredsstil-
lende omfang. 

   Hvis fraværet sker under de praktiske lektioner på lukket øvelsesområde, skal underviseren enten 
tilbyde eleven at følge timerne på et andet hold eller kræve, at eleven skal starte forfra på et nyt hold. 

   Hvis det er de praktiske lektioner på vej, som en elev mangler, skal underviseren sørge for, at de 
manøvrer, som de mangler undervisning i, bliver gentaget i et tilstrækkeligt omfang i efterfølgende 
lektioner, eller at eleverne modtager undervisningen i de manglende emner på anden vis. 

Underviseren har ansvaret for at føre protokol med elevernes fremmøde og dermed indstille dem til 
køreprøve. Såfremt det fremgår af protokollen, at en elev har været fraværende i op til 4 lektioner, skal un-
derviseren notere i denne, hvilke lektioner det drejer sig om, og han skal beskrive, hvordan han har taget 
hånd om det, i forhold til de gældende regler som beskrevet ovenfor.

Risikoforståelse
Emnet risikoforståelse er dels et selvstændigt emne på 5 lektioner, dels indgår det som et væsentligt ele-
ment under alle de øvrige emner. 
At risikoforståelse fylder forholdsvis meget, skyldes, at menneskelige fejl (overvurdering af egne evner 
kombineret med undervurdering af risiko ved for høj fart, alkohol i blodet, manglende anvendelse af 
styrthjelm, vanskelige vejforhold, andre trafikanter mm.) spiller en afgørende rolle ved størstedelen af alle 
ulykker med lille knallert (i ca. 8-9 ud af 10 ulykker med lille knallert). Regler, forhold og manøvrefærdig-
hed er vigtigt at kunne, men det skal altid sættes i relation til risikoforståelse. 

Det er handling, der tæller
Når vi færdes i trafikken, er vi aktive medspillere i et socialt samspil. Vores adfærd kan få konsekvenser 
for andre mennesker, ligesom andres adfærd kan få konsekvenser for os. En vigtig del af undervisningen 
handler derfor om, hvordan eleverne undgår at bringe sig selv i farlige situationer. Det betyder, at de skal 

UNDERVISNINGENS OMFANG OG TILRETTELÆGGELSE
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lære at træffe deres egne forholdsregler, at være forudseende og handle hensigtsmæssigt. Adfærd og 
holdninger skal være i fokus i køreuddannelsen. Det er det, vi gør i en konkret valgsituation, der får kon-
sekvenser for os selv eller andre. Og det vi gør, afhænger bl.a. af vores holdninger. Det, der har indflydelse 
på vores adfærd, er blandt andet:

     Viden – om regler, udstyr og teknik.

   Færdigheder – om vi behersker køretøj, teknik, os selv, og om vi er i stand til at analysere trafik-
situationer og handle hensigtsmæssigt herudfra.

     Risikoforståelse – om forståelse for og holdning til risiko, konsekvens og ansvar, og om vi kan 
omsætte denne forståelse til hensigtsmæssig handling.

Begrebernes relation til undervisningen og prøverne (præstationskravene)
Undervisningen er opdelt i 7 emner fra A til G. Hvert emne er inddelt i tre til fire delemner. Se oversigt på 
side 12. 

Den viden, de færdigheder og den risikoforståelse, som eleverne skal tilegne sig i løbet af undervisningen 
inden for hvert emne og delemne, og som de skal kunne til henholdsvis den teoretiske og praktiske prøve, 
er yderligere beskrevet gennem nogle uddybende præstationskrav (præciseret med  beskrivende verber). 

Præstationskravene, som relaterer sig direkte til teoriprøven, beskriver, hvad det er eleverne skal vide, kun-
ne opfatte og bedømme, vurdere, angive årsager til, angive indholdet af og angive betydningen af.

Præstationskravene, som relaterer sig direkte til den praktiske prøve, beskriver, hvad det er eleverne skal 
kunne udpege, kontrollere, aflæse og forstå betydningen af, beherske, opfatte og bedømme, genkende 
og reagere hensigtsmæssigt på.

Præstationskravene, som relaterer sig indirekte til prøverne, beskriver, hvad det er eleverne skal have 
kendskab til og opnå færdighed i. Det er et kendskab og en færdighed, som eleverne ikke vil blive testet i 
direkte, men som de skal benytte i de øvrige præstationskrav. 

De præstationskrav, som hvert delemne er inddelt efter, er præciseret på følgende måde: 

Viden
Eleverne skal:

     vide: vil sige, at eleverne skal være orienteret om emnet i en sådan grad, at de kan finde de korrek-
te svar blandt flere mulige på spørgsmål om de pågældende emner. (Direkte prøverelevant i den 
teoretiske prøve)

     have kendskab til: vil sige, at eleverne skal kunne stoffet på en måde, så det kan understøtte og 
lette forståelsen af en efterfølgende undervisning. (Indirekte prøverelevant)

UNDERVISNINGENS OMFANG OG TILRETTELÆGGELSE
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Færdigheder
Eleverne skal:

     opnå færdighed i: vil sige, at eleverne under kørsel på knallert på lukket øvelsesområde skal kunne 
udføre manøvrer korrekt. (Indirekte prøverelevant)

     kunne udpege: vil sige, at eleverne i praksis skal kunne lokalisere bestemte dele ved knallerten 
(betjeningsudstyr, instrumenter mm.). (Direkte prøverelevant i den praktiske prøve)

     kunne aflæse og forstå betydningen af: vil sige, at eleverne i praksis skal kunne anvende in-
strumenter og kontrollys på køretøjet, forstå betydningen af disse og reagere hensigtsmæssigt på 
indikationerne. (Direkte prøverelevant i den praktiske prøve)

     kunne kontrollere: vil sige, at eleverne i praksis skal kunne undersøge og tage stilling til, om krave-
ne til knallerten er opfyldt, og de skal kunne forklare, hvordan kontrollen udføres. (Direkte prøvere-
levant i praktisk prøve)

     kunne beherske: vil sige, at eleverne i praksis skal kunne orientere sig kritisk, håndtere knallertens 
betjeningsudstyr korrekt, udføre manøvrer fejlfrit samt udføre andre færdigheder korrekt. (Direkte 
prøverelevant i praktisk prøve)

     kunne opfatte og bedømme: vil sige, at eleverne skal kunne bemærke bestemte forhold i en 
færdselssituation eller på billeder, forstå forholdenes betydning og i praksis vise, hvordan de reage-
rer hensigtsmæssigt på dem, eller finde de korrekte svar blandt flere mulige på spørgsmål om de 
pågældende forhold. (Direkte prøverelevant i både teoretisk og praktisk prøve)

     kunne genkende: vil sige, at eleverne i praksis skal kunne genkende betydningen af anvisninger 
for færdslen, og efterleve dem. (Direkte prøverelevant i praktisk prøve)

     kunne reagere hensigtsmæssigt: vil sige, at eleverne i praksis skal kunne føre knallerten og æn-
dre hastighed, placering eller kørselsretning i overensstemmelse med færdselsreglerne, hensynet til 
sikkerheden og trafikafviklingen. (Direkte prøverelevant i praktisk prøve)

Risikoforståelse
Eleverne skal kunne:

     vurdere: vil sige, at eleverne skal kunne vise, at de har forståelse for sammenhængen mellem en 
trafikal handling og dennes konsekvens, ved at kunne finde de korrekte svar blandt flere mulige på 
spørgsmål om handling og konsekvens. (Direkte prøverelevant i teoretisk prøve)

     angive årsager til/angive indholdet af/ angive betydningen af: vil sige, at eleverne skal kunne 
finde de korrekte svar blandt flere mulige på spørgsmål om lovgivning, vejafmærkning, politiets 
funktion samt andre forhold af væsentlig betydning. (Direkte prøverelevant i teoretisk prøve)

Præstationskravene ”have kendskab til” og ”opnå færdighed i” er ikke direkte relevante i forhold til prø-
verne, men har den indirekte betydning, at de beskriver noget viden og nogle færdigheder, som eleverne 
skal benytte i de øvrige præstationskrav. Præstationskravet ”opfatte og bedømme” er relevante for begge 
prøver. Det vil fx sige, at eleverne både kan få teoretiske spørgsmål indenfor dette præstationskrav og kan 
blive bedømt på dem i praksis.

UNDERVISNINGENS OMFANG OG TILRETTELÆGGELSE
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De øvrige præstationskrav er enten direkte relateret til teoriprøven eller til den praktiske prøve. Det bety-
der imidlertid ikke, at der i undervisningen skal skelnes skarpt mellem teoretisk og praktisk undervisning. 
Underviseren kan fx vælge at gennemgå betydningen af vejafmærkning i forbindelse med nogle stop 
under øvelseskørslen i trafikken, men eleverne kan også få spørgsmål i vejafmærkning i teoriprøven, selv-
om det er indlært i en praktisk situation. Det er præstationskravene, som afgør, om eleven vil blive prøvet i 
stoffet i teoretisk prøve, i praktisk prøve eller i begge prøver. 

Der kan være eksempler på, at flere præstationskrav kombineres. Et eksempel fra ’Ligeudkørsel i kryds’: 
”Eleverne skal kunne genkende og kunne angive betydningen af de forskellige færdselstavler, kørebane-
striber, færdselssignaler mv., som har betydning for deres placering i kryds og for deres vigepligt.” Her er 
både brugt præstationskravet ”genkende”, som relaterer sig til praktisk prøve, og præstationskravet ”an-
give betydningen af”, som relaterer sig til teoretisk prøve. Det betyder, at eleverne skal vise, at de kender 
betydningen af fx vigepligtstavlerne både i teorien og i praksis.

Læring over tid
Al læring er en proces, der foregår over tid. Og det tager tid, når ny viden skal blive til nye kompetencer. 
Derfor er det vigtigt at give eleverne et undervisningsforløb, hvor de får mulighed for at tilegne sig den 
nye faglige viden, de nye færdigheder og den nye forståelse for risiko, i et tempo, som rummer mulighed 
for, at det de lærer, kan modnes og omsættes til reelle kompetencer. 

Undervisningen skal derfor tilrettelægges således, at eleverne har maximalt 4 lektioner på en hverdag og 
maximalt 6 lektioner på en fridag/weekenddag. Dog må undervisningen på én enkelt hverdag forlænges 
med op til 2 lektioner. Der skal minimum være 14 kalenderdage fra og med første undervisningsgang til 
og med den praktiske prøve. Samtidig skal kravet, om at teoriundervisningen skal følges af relevant prak-
tik, tilgodeses.

Vekslen mellem teori og praktik
Undervisningen skal tilrettelægges, så der i størst muligt omfang finder en integration sted mellem 
teori og praksis. Det øger de fleste elevers forståelse væsentligt, når teori følges umiddelbart af relevant 
praktik. Teoriundervisning finder ikke nødvendigvis sted i et teorilokale, men kan sagtens foregå foran 
knallerten, på det lukkede øvelsesområde eller på udvalgte sikre steder i trafikken. Underviseren vurderer 
ud fra elevernes forudsætninger og undervisningssituationen i øvrigt, hvornår det er relevant at bringe de 
forskellige emner og delemner ind i undervisningen, under ansvarlig hensyn til progressionen. 

Progression
I undervisningsemnerne ligger der implicit en naturlig rækkefølge: 
Eleverne bliver nødt til at kunne de helt elementære regler for kørsel på knallert, før de kan modtage 
praktisk køreundervisning i trafikken. 

Eleverne bliver også nødt til at kunne manøvrere knallerten på en sikker måde (på det lukkede øvelses-
område), før det er forsvarligt at køre med dem i trafikken.

UNDERVISNINGENS OMFANG OG TILRETTELÆGGELSE



11

I undervisningen af de forskellige emner ligger der også en progression fra det konkrete til det mere ab-
strakte.  Det kræver abstraktionsevne at kunne overføre læring fra én situation til en anden, eller at kunne 
overføre læring fra en teoretisk situation til en praktisk situation.

Det er vigtigt, at underviseren hele tiden er bevidst om at hjælpe eleverne med at bevæge sig fra den 
konkrete trafiksituation, altså det som eleven faktisk kan registrere, til det som situationen kan udvikle sig 
til (forudseenhed), og endelig til at kunne handle hensigtsmæssigt herudfra. Altså en bevægelse fra: 

Hvad kan jeg 
registrere?

Hvad er mine  
handlemuligheder? 

Hvilke konsekvenser  
kan handlingerne  få? 

Hvad gør 
jeg så?

Denne bevægelse skal være et gennemgående element i undervisningen, så elevernes evne til at forudse 
trænes. 

Eksempel 1 Hvor trafikanten selv har direkte indflydelse på sin risiko:

Jeg har glemt  
min hjelm

1. Jeg henter min hjelm

2. Jeg trækker

3. Jeg kører alligevel

1. Jeg bliver forsinket

2.  Jeg bliver forsinket,  
og det er besværligt.

3.  Jeg kan slå hovedet  
alvorligt.

Jeg henter min hjelm  
- og kommer for sent 

Eksempel 2  Hvor trafikanten har indirekte indflydelse på sin risiko:

Et barn står mellem to 
parkerede biler og skal til 
at krydse vejen

1.  Jeg sætter farten  
ned

2.  Jeg fortsætter med  
samme hastighed

1.  Giver mig tid til at sikre, 
at barnet bliver, til jeg er 
kørt forbi

2.  Jeg kan risikere, at barnet 
går lige ud foran mig

Jeg sætter farten ned  
- og stopper helt op  
om nødvendigt

Alle undervisningens emner er obligatoriske
Den enkelte underviser kan vælge at undervise i emnerne/delemnerne i en anden rækkefølge end den, 
der umiddelbart er lagt op til i disse retningslinjer. Fx vil nogle måske vælge at lægge nogle af risikofor-
ståelseslektionerne imellem de øvrige lektioner, eller der er udvalgte delemner, som det måske falder 
underviseren mere naturligt at inddrage under et andet emne, end hvor det fremgår af undervisningens 
emner. Dette hører under underviserens metodefrihed, men det er dennes ansvar, at eleverne kommer 
igennem samtlige obligatoriske emner i en rækkefølge som tilgodeser progressionen (se ovenfor) og 
tilegner sig den viden, de færdigheder og den risikoforståelse, som er præciseret gennem præstations-
kravene under hvert emne. Det er også underviserens ansvar, at fordelingen mellem teoretiske og praktiske 
lektioner bliver overholdt.

UNDERVISNINGENS OMFANG OG TILRETTELÆGGELSE
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Oversigt over undervisningens  
emner og delemner 
Undervisningen er opdelt i 7 emner fra A til G (hver inddelt i 3-4 delemner) samt teoriprøve og  praktisk 
prøve, H og I.  Under hvert delemne er det præciseret gennem præstationskravene, hvad det er eleverne 
skal vide, kunne og forstå.

UNDERVISNINGS EMNER

A .  Risikoforståelse
 A1.  Ansvar og forsikring
 A2.  Knallertulykker og årsager
 A3.  Lovgivning og sanktioner
 A4.  Holdninger og adfærd 

B . Knallertens og førerens udstyr
 B1.  Styretøj, bremser og belæsning
 B2.  Lys og reflekser
 B3.  Horn, lyddæmper, udstødning og motor
 B4.  Styrthjelm og beklædning

C . Knallertens funktioner, håndtering og indledende manøvrer
 C1.  Trækning af knallert, korrekt kørestilling og spejlindstilling
 C2.  Igangsætning og standsning, tænding, gashåndtag og koblingspunkt
 C3.  Styreteknik, bremseteknik og undvigelsesmanøvre
 C4.  Reaktionstid, bremselængde og standselængde

D . Placering, orientering og tegngivning
 D1.  Placering
 D2.  Orientering
 D3.  Tegngivning

E . Manøvrer i kryds og rundkørsler
 E1.  Ligeudkørsel i kryds
 E2.  Højresving
 E3.  Venstresving
 E4.  Rundkørsel

F . Møde, kørsel forbi og overhaling
 F1.  Møde
 F2.  Kørsel forbi
 F3.  Overhaling

G . Kørsel i tæt og blandet trafik
 G1.  Kørsel i tæt trafik
 G2.  Kørsel foran og efter andre
 G3.  Kørsel i trafiksanerede områder og opholds- og legeområder

H . Teoriprøve

I . Praktisk prøve
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EKSEMPLER PÅ UNDERVISNINGSFORLØB

Eksempler på undervisningsforløb
Forløbene på de følgende sider er eksempler på, hvordan undervisningen kan gennemføres ud fra kriteri-
erne om, at der maximalt kan læses 4 lektioner på en hverdagsundervisningsdag (dog må undervisningen 
på én enkelt hverdag forlænges med op til 2 lektioner) og maximalt 6 lektioner på en fri-/weekendunder-
visningsdag. 

Der skal være minimum 14 kalenderdage fra og med første undervisningsgang til og med den praktiske 
prøve. Samtidig skal kravet om, at teoriundervisningen skal følges af relevant praktik, tilgodeses. I skemaet 
nedenfor fraviges dette princip dog under emnet D, da en stor del af den teori, der hører til dette emne 
relaterer sig meget til den efterfølgende kørsel i trafikken.
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UNDER-
VISNINGSGANG

EMNE LEKTIONER/
TEORI

LEKTIONER/
PRAKTIK

FØR  TRAFIKKEN – I TEORILOKALE OG PÅ LUKKET ØVELSESOMRÅDE

1
Hverdag/fridag

A . Risikoforståelse 4

2
Hverdag/fridag

B . Knallertens og førerens udstyr og C . Knal-
lertens funktioner, håndtering og indledende 
manøvrer:  Teori gennemgås

2

B . Knallertens og førerens udstyr og  
C .Knallertens funktioner, håndtering og  
indledende manøvrer:   
Kontrol af udstyr, Igangsætning og standsning

2

3
Hverdag/fridag

D . Placering, orientering og tegngivning: 
Øvelser på lukket øvelsesområde 

2

D . Placering, Orientering og tegngivning: 
Teori gennemgås 

2

I TRAFIKKEN – I TEORILOKALE OG I TRAFIKKEN

4
Hverdag/fridag

E . Manøvrer i kryds og rundkørsler: 
Teori gennemgås

2

E . Manøvrer i kryds og rundkørsler: 
Krydsøvelser, placering, højrevigepligt, højresving, 
venstresving og rundkørsler mm. på vej

2

5
Hverdag/fridag

E . Manøvrer i kryds og rundkørsler: 
Teori gennemgås

2

E . Manøvrer i kryds og rundkørsler: 
Krydsøvelser, placering, højrevigepligt, højresving, 
venstresving og rundkørsler mm. på vej

2

6
Hverdag/fridag

F . Møde, kørsel forbi og overhaling og  
G . Kørsel i tæt og blandet trafik: 
Teori gennemgås

2

F . Møde, kørsel forbi og overhaling:  
I praksis i trafikken

2

7
Hverdag/fridag

G . Kørsel i tæt og blandet trafik: 
I praksis i trafikken

2

A . Risikoforståelse: 
Repetition forud for teoriprøven

1

H . Teoriprøve 1

PRAKTISK PRØVE – I TRAFIKKEN

8  
Hverdag/fridag

I . Praktisk prøve 2

16 14

Dette forløb består af 8  undervisningsgange i alt:

EKSEMPLER PÅ UNDERVISNINGSFORLØB
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UNDER-
VISNINGSGANG

EMNE LEKTIONER/
TEORI

LEKTIONER/
PRAKTIK

FØR  TRAFIKKEN – I TEORILOKALE OG PÅ LUKKET ØVELSESOMRÅDE

1
Hverdag

A . Risikoforståelse 4

2
Fridag

B . Knallertens og førerens udstyr og  
C . Knallertens funktioner, håndtering og  
indledende manøvrer: Teori gennemgås

2

B . Knallertens og førerens udstyr og  
C . Knallertens funktioner, håndtering og indle-
dende manøvrer: 
Kontrol af udstyr, igangsætning og standsning

2

D . Placering, orientering og tegngivning: 
Øvelser på lukket øvelsesområde

2

3
Fridag

D . Placering, orientering og tegngivning: 
Teori gennemgås

2

I TRAFIKKEN – I TEORILOKALE OG I TRAFIKKEN

E . Manøvrer i kryds og rundkørsler: 
Teori gennemgås

2

E . Manøvrer i kryds og rundkørsler: 
Krydsøvelser, placering, højrevigepligt, højresving, 
venstresving og rundkørsler mm. på vej

2

4
Fridag

E . Manøvrer i kryds og rundkørsler: 
Teori gennemgås

2

E . Manøvrer i kryds og rundkørsler: 
Krydsøvelser, placering, højrevigepligt, højresving, 
venstresving og rundkørsler mm. på vej

2

F . Møde, kørsel forbi og overhaling og  
G . Kørsel i tæt og blandet trafik: Teori gennemgås

2

5
Fridag

F . Møde, kørsel forbi og overhaling : 
I praksis i trafikken

2

G . Kørsel i tæt og blandet trafik:
I praksis i trafikken

2

A . Risikoforståelse 
– repetition forud for teoriprøven

1

H . Teoriprøve 1

PRAKTISK PRØVE – I TRAFIKKEN

6  
Hverdag/fridag

I . Praktisk prøve 2

16 14

Dette forløb består af 6  undervisningsgange i alt:

EKSEMPLER PÅ UNDERVISNINGSFORLØB
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UNDER-
VISNINGSGANG

EMNE LEKTIONER/
TEORI

LEKTIONER/
PRAKTIK

FØR  TRAFIKKEN – I TEORILOKALE OG PÅ LUKKET ØVELSESOMRÅDE

1
Fridag

A . Risikoforståelse 4

B . Knallertens og førerens udstyr og  
C . Knallertens funktioner, håndtering og  
indledende manøvrer: Teori gennemgås

2

2
Fridag

B . Knallertens og førerens udstyr og  
C . Knallertens funktioner, håndtering og  
indledende manøvrer: 
Kontrol af udstyr, igangsætning og standsning

2

D . Placering, orientering og tegngivning: 
Øvelser på lukket øvelsesområde

2

D . Placering, orientering og tegngivning: 
Teori gennemgås

2

I TRAFIKKEN – I TEORILOKALE OG I TRAFIKKEN

3
Fridag

E . Manøvrer i kryds og rundkørsler: 
Teori gennemgås

2

E . Manøvrer i kryds og rundkørsler: 
Krydsøvelser, placering, højrevigepligt, højresving, 
venstresving og rundkørsler mm. på vej

2

E . Manøvrer i kryds og rundkørsler: 
Teori gennemgås

2

4
Fridag

E . Manøvrer i kryds og rundkørsler: 
Krydsøvelser, placering, højrevigepligt, højresving, 
venstresving og rundkørsler mm. på vej

2

F . Møde, kørsel forbi og overhaling og  
G . Kørsel i tæt og blandet trafik: Teori gennemgås

2

F . Møde, kørsel forbi og overhaling: 
I praksis i trafikken

2

5
Hverdag/Fridag

G . Kørsel i tæt og blandet trafik: 
I praksis i trafikken

2

A . Risikoforståelse 
– repetition forud for teoriprøven

1

H . Teoriprøve 1

PRAKTISK PRØVE – I TRAFIKKEN

I . Praktisk prøve 2

16 14

Dette forløb består af 5  undervisningsgange i alt:

EKSEMPLER PÅ UNDERVISNINGSFORLØB
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Delmål for emnet
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig viden, færdigheder og forståelse, 
der sætter dem i stand til at:

     kende, hvad der er knallertførerens ansvar, og hvad der er knallertejerens ansvar.

     kende og vurdere de særlige risikoforhold ved kørsel på lille knallert og vise, at de ved, hvor-
dan de kan handle hensigtsmæssigt herudfra. 

     afkode andre trafikanters adfærd, forudse de andres mulige fejl eller tankeløshed og reagere 
hensigtsmæssigt over for dem.

     udvikle  en realistisk forståelse af egen formåen.

     udvikle en færdselssikker holdning og adfærd.

     undgå at bringe sig selv og andre i kritiske situationer pga. hastighed, alkohol, narkotika og 
trafikfarlig medicin eller anden ulovlig kørsel.

     udvikle en forståelse for, at færdselsloven er et regelsæt, som skal være med til at skabe 
effektiv fremkommelighed og sikkerhed for alle trafikanter. Derfor er alle forpligtet til at 
overholde loven.

     respektere, at bøder og frakendelsesregler er metoder, der kan være med til at regulere trafi-
kanternes adfærd i en ønskelig retning. 

     forstå og respektere, at politiets rolle er at sørge for, at loven bliver overholdt. Hvis alle over-
holder loven, er det med til at sikre, at alle trafikanter kan færdes sikkert i trafikken.

     kende hvilken betydning de sociale relationer og psykologiske faktorer (normer og gruppe-
pres) kan have i forhold til at træffe  de mest sikre valg i trafikken.

Undervisningens emner og delemner 

A     Risikoforståelse  
5 teoretiske lektioner

UNDERVISNINGENS EMNER OG DELEMNER
A. RISIKOFORSTÅELSE
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A1    Ansvar og forsikring

Eleverne skal vide: 
     Betingelsen for at køre lille knallert er at, de er fyldt 15 år og har taget kørekort til lille knallert. Det 

tager de ved at deltage i ungdomsskolens knallertundervisning og bestå først den teoretiske prøve, 
dernæst den praktiske prøve. De kan først gå til prøve, når de har gennemført et færdselsrelateret 
førstehjælpskursus.

     Undervisningen er fastsat til mindst 30 lektioner, hvoraf 3 af lektionerne er teoriprøve og praktisk prø-
ve. De skal deltage i mindst 23 af de 27 undervisningslektioner, der går forud for prøverne. (De nær-
mere kriterier, som skal være opfyldt, fremgår af ”Undervisningens omfang og tilrettelæggelse” side 7)

     Undervisningen forbereder dem på at blive opmærksomme, hensynsfulde og ansvarsfulde trafi-
kanter generelt og knallertkørere i særdeleshed. 

     Det er lovpligtigt at tegne en knallertansvarsforsikring. De kan vælge at tegne en kaskoforsikring og 
en ulykkesforsikring.

     De skal altid have kørekortet på sig, når de kører knallert. 

     Hvis de kører på en ikke-registreringspligtig knallert, skal de altid medbringe kvittering for, at deres 
ansvarsforsikring er betalt.

Eleverne skal kunne vurdere: 
     At køre på knallert betyder, at de kommer til at høre blandt de motoriserede trafikanter. Det bety-

der, at de har et særligt ansvar for at passe på sig selv og andre. Særligt følger der et stort ansvar 
over for de gående og cyklende på fællesstier, delte stier og cykelstier.

     Hvis de har en ansvarsforsikring og kommer ud for en ulykke, fordi de kører ulovligt på knallert, kan 
de risikere, at forsikringsselskabet kræver, at de alligevel skal betale alle omkostninger. 

     Har de ikke en ansvarsforsikring og bliver involveret i en ulykke, kan det blive meget dyrt. Det  
betyder, at de selv skal betale alle omkostningerne og erstatninger til de tilskadekomne. 

Eleverne skal angive indholdet af:
     Den lovpligtige ansvarsforsikring dækker de skader, som de kan komme til at påføre andre ved en 

færdselsulykke. 

     En kaskoforsikring dækker knallerten, hvis den bliver beskadiget eller stjålet.

     En ulykkesforsikring dækker, hvis de selv kommer til skade.

     Hvem der har ansvaret, hvis der sker en ulykke på deres knallert, som de har lånt ud til en ven. 

Eleverne skal angive betydningen af:
     De skal altid kunne dokumentere, at de har kørekort til at føre den knallert, de kører på, og at knal-

lerten er forsikret.

UNDERVISNINGENS EMNER OG DELEMNER
A. RISIKOFORSTÅELSE
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A2    Knallertulykker og årsager

Eleverne skal vide: 
     Knallerten er det farligste transportmiddel, vi har. Hvis man ser på antal ulykker pr. kørt kilometer,  

er det omkring 10 gange farligere at køre på knallert end det er at køre på cykel. Det er omkring  
100 gange farligere at køre knallert, end det er at køre bil.

     De fleste ulykker med knallerter er eneulykker. Det vil sige, at det går galt for knallertkøreren, uden 
at der er en anden trafikant involveret.

     Hovedskader er de skader, som har de mest alvorlige konsekvenser. 

     En tredjedel af alle knallertulykker skyldes, at føreren har været alkoholpåvirket.

Eleverne skal kunne vurdere: 
     De kan selv gøre meget for at mindske risikoen for selv at komme til skade eller skade andre i en 

knallertulykke. Det kan de gøre ved aldrig at køre for stærkt, aldrig at køre, når de har drukket  
alkohol og aldrig at køre uden hjelm, for det er faktorer, der har betydning for, hvor galt det går i  
en stor del af knallertulykkerne.

     Hvad de selv kan gøre for at forhindre, at andre kører fulde eller stofpåvirkede på knallert.

     De kan mindske risikoen væsentligt for selv at komme til skade eller skade andre i en knallertulykke 
ved at være realistiske og særligt forsigtige i bedømmelsen af egen hastighed i forhold til et svings 
skarphed, vejgreb og trafikken i øvrigt.

     Hvis man blander alkohol og euforiserende stoffer eller medicin, kan virkningen være uforudsigelig, 
og risikoen for trafikulykker er stærkt forøget.

Eleverne skal kunne angive årsager til:
     Eneulykker sker, fordi føreren mister kontrollen med knallerten - for det meste pga. for høj fart, at 

føreren er fuld, er uopmærksom eller overvurderer egen kørefærdighed eller knallertens fysik.

     Trafiksituationer og manøvrer, hvor det oftest går galt for knallertkøreren.

Eleverne skal kunne angive betydningen af:
     Alkohol og euforiserende stoffer påvirker evnen til at køre knallert (påvirkning af reaktionstiden, 

koordinationen, balancen, synet, opmærksomheden, trætheden, virkelighedsopfattelsen) samt 
dømmekraft, risikovillighed og vurdering af egne evner til at køre knallert. 

UNDERVISNINGENS EMNER OG DELEMNER
A. RISIKOFORSTÅELSE
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A3    Lovgivning og sanktioner

Eleverne skal vide: 
     Det er forbudt at benytte håndholdt mobiltelefon under kørsel. 

     Promillegrænsen for at køre på knallert er 0,5 promille for alkoholkoncentration i blodet/0,25 mg. 
pr. liter udåndingsluft. De kan også blive straffet for spirituskørsel ved en lavere alkoholkoncentrati-
on. Det sker, hvis politiet vurderer, at de ikke kan køre forsvarligt.

     De må ikke køre knallert, hvis de er for trætte, syge eller påvirkede af medicin, alkohol og stoffer til 
at køre sikkert. Selv små mængder alkohol påvirker opfattelsesevnen og evnen til at reagere hurtigt 
og sikkert i trafikken.

     Der er nulgrænse for ulovlige/euforiserende stoffer i trafikken. Det gælder fx hash, amfetamin, ko-
kain, ecstasy, heroin, morfin, LSD, visse svampe mv.

     Politiet kan til enhver tid kræve, at en knallertkører blæser i et alkometer, afleverer en spyt- eller 
svedprøve, eller får undersøgt øjnene for tegn på påvirkning af ulovlige stoffer. 

     Det er strafbart at overlade sin knallert til en person, der er påvirket af alkohol eller ulovlige stoffer.

     Det er strafbart at overlade sin knallert til en person, der ikke har førerret til knallerten.

     Politiet kan bruge et såkaldt ”rullefelt” til at måle knallertens maximale hastighed. Resultatet fra 
målingen på rullefeltet kan bruges som bevis i retten.

Eleverne skal kunne vurdere:
     De kan miste retten til at føre lille knallert, enten betinget eller ubetinget. Det sker, hvis de kører 

ulovligt og/eller uforsvarligt.

     De får udskudt tidspunktet, hvor de må tage kørekort til bil, hvis de får en ubetinget frakendelse af 
førerretten til lille knallert, inden de er fyldt 18 år.

     Første gang, de bliver stoppet på en lille knallert, der kan køre 40 km/t eller mere, får de en bøde. 
Kan den køre 43 km/t eller mere, får de også en betinget frakendelse af retten til køre lille knallert.
Anden gang bliver knallerten konfiskeret. Knallerten kan også konfiskeres, hvis de overtræder loven 
groft flere gange.

     Hvis de ejer en ulovlig knallert og låner den ud, får de selv en bøde for at eje et køretøj, der ikke er  
i lovlig stand, hvis personen, der har lånt den, bliver stoppet.  

     Det er ulovligt at køre mere end én på en knallert, fordi det påvirker vægtfordeling, styreegen-
skaber og bremselængde.

     Hvis de kører ulovligt på knallert (fx for fulde, for stærkt eller uden hjelm), kan det have store konse-
kvenser for dem selv og andre, både på kort og lang sigt: Risikoen for at blive involveret i en trafik-
ulykke er højere, de risikerer at skulle betale store bøder, de kan miste både knallerten og kørekortet, 
og de risikerer samtidig at ødelægge deres mulighed for at tage kørekort til bil, når de fylder 18 år.

     Man kan stadig have for høj promille til at køre næste dag, hvis man har drukket meget aftenen før.

     Hvem der har ansvaret, hvis de har lånt en vens ulovlige knallert og bliver stoppet af politiet.

UNDERVISNINGENS EMNER OG DELEMNER
A. RISIKOFORSTÅELSE
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A4    Holdninger og adfærd

Eleverne skal vide: 
     Unge er overrepræsenteret i trafikulykker. De 15-24-årige udgør ca. 10 % af befolkningen, men de er 

involveret i ca. 30 % af ulykkerne.

     Det er vigtigt at sige fra over for ulovlig kørsel. Det kan redde liv. 

     Færdselsreglerne har Folketinget bestemt ud fra et ønske om at gøre det både enkelt, effektivt og 
sikkert for alle at færdes i trafikken.

     Politiets rolle er at kontrollere, at vi alle følger de fælles definerede regler.

Eleverne skal kunne vurdere: 
     De fleste unge kender til risikoen ved at køre på knallert og ved, hvad de skal gøre for at passe på 

sig selv og andre, og vil gerne gøre det rigtige. 

     Hvordan de passer på sig selv og andre i de forskellige trafiksituationer. Risikoen for at komme til 
skade reduceres væsentligt ved: Altid at køre med hjelm, aldrig at køre, når de har drukket alkohol 
og altid køre højst 30 km/t. 

     De er en god kammerat, hvis de er med til at forhindre en ven i at køre fuld på knallert.

     De er en god kammerat, hvis de forhindrer, at en af deres kammerater sætter sig bag på en knallert, 
hvor chaufføren har drukket.

     De kan stå i nogle rigtig svære dilemmaer, hvor de skal vælge mellem den mest sikre, lovlige løs-
ning og den farlige, ulovlige løsning. 

     Det er i orden at tage nøglerne fra en kammerat, hvis han har til hensigt at køre ulovligt, fx hvis han 
sætter sig fuld op på en knallert. I sådan et tilfælde vil hensynet til hans og andres sikkerhed veje 
tungest.

     Rigtig mange voksne vil gerne hjælpe dem med at træffe de gode, sikre valg – fx at hjælpe dem 
med at køre lovligt og ved at hente dem efter fest. 

Eleverne skal kunne angive årsager til: 
  Hvad det er, der gør, at unge oftere kommer ud for trafikulykker end andre aldersgrupper: Overvur-

dering af egne evner, undervurdering af risiko, manglende erfaring, påvirkning fra kammerater osv.

UNDERVISNINGENS EMNER OG DELEMNER
A. RISIKOFORSTÅELSE
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Eleverne skal kunne angive betydningen af: 
  At træffe de mest sikre løsninger i en lang række dilemmaer, som de uvilkårligt vil komme til at stå i: 

Fx at ville køre to på en knallert, at sætte sig bag på en knallert hvor chaufføren har drukket, at have 
glemt sin hjelm, at låne en knallert, der kan køre for stærkt osv.

  At skelne mellem det lovlige, mest sikre valg og det ulovlige, mest usikre valg.

  Det bliver nemmere at sige fra i situationer, hvor de føler sig presset, hvis de ved, at de fleste af 
deres kammerater også gerne vil passe på sig selv og andre (det vil flertallet gerne).

  At alle trafikanter kan komme enkelt, effektivt og sikkert frem i trafikken, hvis alle følger færdsels-
reglerne. Hvis de eller andre overtræder loven, kan de sætte både eget og andres liv på spil.

  Når politiet griber ind over for ulovlig kørsel på knallert, er det, fordi den ulovlige kørsel koster liv 
og førlighed.

  Gode ”hjem-fra-fest-aftaler”.

  At de holder sig selv og hinanden fast i at køre lovligt og sikkert.

UNDERVISNINGENS EMNER OG DELEMNER
A. RISIKOFORSTÅELSE
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B     Knallertens og førerens udstyr  
1 teoretisk lektion + 1 praktisk lektion på lukket øvelsesområde

UNDERVISNINGENS EMNER OG DELEMNER
B. KNALLERTENS OG FØRERENS UDSTYR

Delmål for emnet
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig viden, færdigheder og forståelse, 
der sætter dem i stand til at:

     lokalisere og kende betydningen af knallertens vigtigste og lovpligtige udstyr/funktioner og 
vise, at de kan betjene det.

     registrere og forstå tegn på fejl, der har særlig betydning for færdselssikkerheden.

     tjekke, om udstyret på en knallert er lovligt, og påvise eventuelle fejl eller mangler.

     kende til, hvilke risici der er, hvis knallerten ikke er lovlig og eller har defekt udstyr.

     passe godt på sig selv og andre ved altid at bære fastspændt styrthjelm, at klæde sig i tøj,  
der beskytter ved styrt, og ved at sørge for at gøre sig så synlig i trafikken som mulig.
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B1    Styretøj, bremser og belæsning

Eleverne skal vide og kunne udpege: 
  En tohjulet knallert  må ikke have større bredde end 1 meter. 

  En knallert skal være forsynet med to uafhængige bremsesystemer: En bremse, der virker på  
henholdsvis forhjul og baghjul.

  Forhjulsbremsen er altid en håndbetjent bremse placeret på styrets højre side. Baghjulsbremsen 
kan være fod- eller håndbetjent.

  Hvor på knallerten beholderen til bremsevæsken er, hvis der er hydrauliske bremser. 

  De må ikke transportere bagage eller andet, som er længere end 2 meter og/eller 70 cm brede.

  De må kun transportere bagage eller andre genstande, hvis de stadig har fuld kontrol over knallerten, 
har det fulde udsyn og kan styre, dreje, give tegn eller bremse knallerten på en fuldt forsvarlig måde. 

  De må kun transportere bagage eller andre genstande, hvis den ikke er til væsentlig ulempe for  
de andre trafikanter.

UNDERVISNINGENS EMNER OG DELEMNER
B. KNALLERTENS OG FØRERENS UDSTYR
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Eleverne skal have kendskab til:  
  Færdselslovens begreber fare, ulempe, unødig ulempe og væsentlig ulempe, og de skal kunne 

skelne mellem deres betydning.

  Det er tilladt at montere andre og/eller ekstra lygter og reflekser på knallerten end de lovpligtige, 
men de skal være godkendte. Her henvises til udstyrsbekendtgørelsen. 

  Skifte fra nærlys til fjernlys og omvendt under stor hensynstagen til de øvrige trafikanter.

Eleverne skal opnå færdighed i: 
  Bremse sikkert ved både at benytte bagbremse og forbremse hver for sig og sammen.

  Aktivere bremserne med forskellig styrke i forhold til vejforhold, føre og knallertens belæsning. 

Eleverne skal kunne kontrollere: 
  Håndtagene og førerens hænder må ikke støde mod benene ved fuldt styreudslag.

  Forhjulet skal følge styrets bevægelser.

  Styret skal være fastgjort direkte til forgaflen.

  Styret kan betjenes let, sikkert og hurtigt.

  Bremsegrebet ved håndbetjente bremser må som hovedregel højst kunne trækkes 2/3 til.

  Bremsepedalen skal have en skridsikker overflade og må højst kunne trædes 2-3 cm ned til bremse-
punktet. 

  Bremserne skal fungere sikkert, hurtigt og virksomt.

  Bremsekablerne skal være hele og uden knæk og klemninger.

  Bremsevæskestanden altid er mellem min. og max. mærkerne.

UNDERVISNINGENS EMNER OG DELEMNER
B. KNALLERTENS OG FØRERENS UDSTYR



26

Eleverne skal kunne vurdere:
  Risiko og konsekvens ved at styretøjet låser sig fast pga. skader, manglende vedligeholdelse eller 

anden defekt, og at de derved mister kontrollen over knallerten.

  De kan miste kontrollen over knallerten, hvis styret ved sving støder mod deres ben eller sætter sig 
fast i tøjet. 

  Hvilke konsekvenser det kan få, hvis bremsesystemet ikke er virksomt, eller  virker  sikkert og hur-
tigt:  Der  kan ikke foretages en effektiv undvigemanøvre,  de ikke kan nå at reagere i tide, hvis der 
sker noget uforudset, og at det er svært at overholde deres vigepligt

UNDERVISNINGENS EMNER OG DELEMNER
B. KNALLERTENS OG FØRERENS UDSTYR
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B2    Lys og reflekser

Eleverne skal vide:
  En knallert skal være forsynet med hvidt eller gulligt nærlys, som skal kunne oplyse vejen mindst 30 

meter foran knallerten uden at blænde modkørende. En knallert må have fjernlys. En knallert skal 
være forsynet med en eller to baglygter, som kan ses 300 meter bagfra uden at blænde. 

  Et eventuelt stoplys kan være integreret i baglygten.  

  En knallert skal være forsynet med en rød refleks, som kan ses bagfra. De fleste knallerter har der-
udover også hvide reflekser foran, gule reflekser på siderne og supplerende røde reflekser bagpå. 

  En knallert skal altid køre med nær- eller kørelys.

  De fleste knallerter i dag er forsynet med blinklys.

  Hvordan de kan gøre sig så synlige som muligt i mørke, fx ved at benytte lyst tøj, refleksvest mm.

  Blinklygter, som blinker væsentligt hurtigere end sædvanligt, er tegn på en defekt i det elektriske 
system, som straks skal udbedres.

Eleverne skal have kendskab til:
  Det er tilladt at montere andre og/eller ekstra lygter og reflekser på knallerten end de lovpligtige, 

men de skal være godkendte. Her henvises til udstyrsbekendtgørelsen. 

  Skifte fra nærlys til fjernlys og omvendt under stor hensynstagen til de øvrige trafikanter.

Eleverne skal kunne kontrollere: 
  Lygter og reflekser: Udmål i mørke 30 meter, og tjek om vejen stadig er oplyst af forlyset i den af-

stand. Udmål i mørke 300 meter og tjek, om knallerten stadig kan ses bagfra.

  Nærlyset må ikke blænde.

  Stoplyset lyser kraftigere op, når bremsen aktiveres og giver et væsentligt kraftigere lys end baglyg-
ternes lys.

  Lygter og reflekser skal være rene og intakte. Det kan betyde meget for synligheden. 

Eleverne skal kunne vurdere:
  Betydningen af synlighed: Der er stor risiko for, at en knallert bliver overset i mørke – især pga. 

knallertens begrænsede størrelse og fordi de øvrige bilisters fokus ofte vil være på større og mere 
synlige køretøjer. 

  Selv om eleverne har set de andre bilister, kan de ikke være sikker på, at bilisterne har set dem. Det 
skal de kunne handle efter ved at være særlig opmærksomme.

UNDERVISNINGENS EMNER OG DELEMNER
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  Det store antal ulykker med knallerter i mørke kan reduceres væsentligt ved, at knallertføreren 
sørger for at gøre sig så synlig som muligt og afpasser hastigheden og manøvrerne i øvrigt efter 
trafikanterne og andre ting, som kan være svære at se. 

  Der er stor risiko for at blive blændet af lyset fra modkørende, hvilket nedsætter manøvre-  og ori-
enteringsmulighederne.

  Den øgede risiko, der er i mørke for at køre ind i uafmærkede eller utilstrækkeligt afmærkede forhin-
dringer, fx parkerede køretøjer, mørkklædte fodgængere og cyklister uden lys.

UNDERVISNINGENS EMNER OG DELEMNER
B. KNALLERTENS OG FØRERENS UDSTYR
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B3    Horn, lyddæmper, udstødning og motor

Eleverne skal vide:
  Hornet skal have en klar, konstant tone. Det må kun bruges, hvis det kan afværge en overhængen-

de fare.

  Det er forbudt at foretage konstruktive ændringer ved motor samt lyddæmpningssystem, og at 
ændre i udvekslingen mellem motor og drivhjul og drivhjulsstørrelsen.

  Hvis den fabriksmonterede udstødning udskiftes, kan det betyde, at knallerten kommer til at larme 
og forurene unødigt.

  Unødvendig og forstyrrende kørsel må ikke finde sted ved bebyggelse.

  De kan blive straffet med bøde, hvis de støjer og forurener unødigt. 

Eleverne skal kunne kontrollere: 
  At motoren ikke udvikler unødig røg og støj.

  Hvis knallerten pludselig larmer mere end normalt, når de gasser op, tyder det på fejl i udstødnin-
gen.

  Meget udstødningsrøg tyder på dårlig forbrænding på grund af fejl ved motoren.

 
Eleverne skal kunne vurdere:

  Risiko og konsekvens ved at køre på en knallert, hvor der er foretaget konstruktive ændringer, som 
medfører at knallerten kan køre væsentligt hurtigere en loven tillader

  De må aldrig have en knallert med tændt motor i lukkede rum. Motoren udvikler kulilte, som er 
lugtfri og er meget farlig selv i små mængder. 

  For at mindske luft- og støjforurening må de ikke lade motoren gå i tomgang i længere tid  Motoren 
bør først startes, umiddelbart før de skal køre.

  Køremåden har stor betydning for energiforbruget: Høje hastigheder og aggressiv kørsel med kraf-
tige accelerationer giver stort brændstofforbrug. 

UNDERVISNINGENS EMNER OG DELEMNER
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B4    Styrthjelm og beklædning

Eleverne skal vide:
  Det er lovpligtigt for knallertførere at køre med en godkendt styrthjelm.

  Hjelmen skal skiftes, hvis den har været ude for et voldsomt slag.

Eleverne skal kunne kontrollere:
  Hvordan en hjelm skal sidde for at være korrekt fastspændt og yde den optimale beskyttelse: Ha-

geremmen skal sidde så stramt, at der netop er plads til to fingre.. Hjelmen skal være i den rigtige 
størrelse, og skal sidde godt på hovedet. Den skal sidde lige på hovedet, dvs. ikke for langt ned i 
nakken og ikke for langt ned i panden. 

  Visiret må ikke være ridset.

Eleverne skal kunne vurdere:
  Hovedskader giver ofte alvorlige, varige mén. Derfor er det vigtigt, at de kører med hjelm, ikke blot 

for at undgå en bøde, men for at passe godt på sig selv.

Eleverne skal kunne angive betydningen af:
  At bære tøj, der yder den bedste beskyttelse ved styrt.

  Det er afgørende for deres egen sikkerhed, at de gør sig så synlige som muligt blandt andet gen-
nem flittig brug af refleksbeklædning. 

UNDERVISNINGENS EMNER OG DELEMNER
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C     Knallertens funktioner, håndtering  
og indledende manøvrer 
1 teoretisk lektion + 1 praktisk lektion på lukket øvelsesplads

UNDERVISNINGENS EMNER OG DELEMNER
C. KNALLERTENS FUNKTIONER, HÅNDTERING OG INDLEDENDE MANØVRER

Eleverne skal have kendskab til de generelle færdselsregler, manøvrefærdigheder og risikoforhold 
for kørsel på lille knallert, før de skal ud i den virkelige trafik. Dele af færdighederne til dette emne 
vil eleverne først senere kunne vise, at de mestrer i praksis i trafikken, ved øvelseskørsel på vej. 
Hvilke færdigheder det drejer sig om under de præstationskrav, som relaterer sig til den praktiske 
undervisning, er markeret via en bemærkning i en efterfølgende parentes.

Delmål for emnet
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig viden, færdigheder og forståelse, 
der sætter dem i stand til at:

     demonstrere korrekt kørestilling og vise, at de kan beherske knallerten ved igangsætning, 
kørselsmanøvrer og standsning.

     vise, at de kan vurdere, hvornår de kan sætte i gang og standse uden fare og unødig ulempe 
for andre.

     redegøre for reaktionstid, bremselængde og standselængde.

     kende sammenhængen mellem kollisionshastighed og skader. 

     vise, at de kan håndtere for- og bagbremse sikkert og forsvarligt ved nedbremsning.
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C1     Trækning af knallerten, korrekt kørestilling  
og spejlindstilling

Eleverne skal kunne kontrollere:
     Korrekt kørestilling. Korrekt kørestilling gør det muligt let og uhindret at nå alt betjeningsudstyr 

uden at skulle ændre stilling: Hovedet skal holdes oppe, og ryg og skuldre skal være afslappede.

     Spejlene indstilles optimalt efter førerens højde og styrthjelmens/visirets begrænsninger af synsfeltet.

Eleverne skal kunne beherske: 
     Knallertens vægt, tyngde og styrbarhed under trækning af knallerten uden startet motor, og de 

skal vise, at de kan sætte den på støtteben. Trækning af knallerten foregår ved, at eleverne står på 
venstre side af knallerten med venstre hånd på styret og højre hånd på sædet eller på styrets højre 
greb. 

Eleverne skal kunne vurdere: 
     Korrekt spejlindstilling er vigtig for det bedst mulige udsyn bagud. Men der er altid blinde vinkler; 

derfor tjekkes altid med hoveddrejning. (Korrekt spejlindstilling gælder for de knallerter, der er 
typegodkendt med spejle)

     Trækning af knallerten skal ske uden gene for trafikken, og det skal ske i køreretningen og så langt i 
højre side som muligt.

UNDERVISNINGENS EMNER OG DELEMNER
C. KNALLERTENS FUNKTIONER, HÅNDTERING OG INDLEDENDE MANØVRER
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C2     Igangsætning og standsning, tænding,  
gashåndtag og koblingspunkt 

Eleverne skal kunne beherske:
     Starte knallerten enten via elektrisk starter eller kickstarter, åbne eventuel benzinhane, betjene 

eventuel motorstop-kontakt og choker.

     Fornemme knallertens koblingspunkt ved langsomt at øge motorens omdrejninger til koblings-
punktet og derefter slække gassen. 

     Starte og stoppe i balance: De skal kunne føre knallerten sikkert under lav hastighed, hvor det er 
vanskeligt at holde balancen og kursen. (Dette trænes både på det lukkede øvelsesområde og 
senere ved øvelseskørsel i trafikken.)

     Holde en nogenlunde jævn hastighed. (Dette trænes både på det lukkede øvelsesområde og sene-
re ved øvelseskørsel i trafikken.)

Eleverne skal kunne opfatte og bedømme: 
Præstationskravene herunder trænes både på det lukkede øvelsesområde og senere ved øvelseskørsel i 
trafikken.

     De skal altid sikre sig, at de kan sætte i gang og standse uden fare eller unødig ulempe for andre.

     Vigtigheden af at orientere sig før start ved vejside. 

     Ulykker i forbindelse med igangsætning sker ofte ved, at knallerten bliver påkørt af en bagfra kom-
mende trafikant, pga. manglende orientering bagud inden start.

     Hvis de sjusker med at se sig tilbage ved igangsætning, er der stor risiko for, at de fejlbedømmer de 
bagfra kommendes hastighed og afstanden til dem.

     At sætte i gang, hvor der er meget trafik, kræver tålmodighed. Hvis der hele tiden kommer biler 
bagfra, kan de fristes til at tage chancer og køre ud, selvom der ikke er afstand nok til bagfrakom-
mende og disses hastighed er for høj.

UNDERVISNINGENS EMNER OG DELEMNER
C. KNALLERTENS FUNKTIONER, HÅNDTERING OG INDLEDENDE MANØVRER
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C3     Styreteknik, bremseteknik og undvigelsesmanøvre

Eleverne skal vide: 
     Styre- og bremsefunktion og acceleration er afhængig af vejgrebet. 

     Vejgrebet afhænger af både manøvre, vejbelægning, vejr og dækkenes mønsterdybde.

Eleverne skal vide og kunne kontrollere: 
     En knallert skal være forsynet med dæk med en mønsterdybde på mindst 1,0 mm.

Eleverne skal have kendskab til:
     Der er en sammenhæng mellem synsindtryk og muskelreaktioner, som betyder, at eleverne kan 

have en tendens til at styre hen mod det, de ser på. 

     De styrer bedst, hvis de ser så langt frem som muligt. 

     I sving fastholder de bedst kursen ved at fastholde blikket mod en svingmarkering, fx kantsten eller 
en kantlinje. 

     En undvigemanøvre foretages mest sikkert, hvis de ikke styrer og bremser samtidigt. 

Eleverne skal kunne beherske: 
     Kørsel i sving: Sætte i gang, bremse efter opretning i sving, standse i balance og udføre styring med 

kropshældning. (Trænes både på det lukkede øvelsesområde og senere ved øvelseskørsel i trafik-
ken.)

     Tilpasse hastighed og styring i forbindelse med sving. Udnytte vejens optiske ledelinjer under kør-
sel i sving for at stabilisere styringen. (Trænes både på det lukkede øvelsesområde og senere ved 
øvelseskørsel i trafikken.)

     Udføre kombineret bremse- og undvigemanøvre. 

     Bremse på den mest optimale måde: Ved at bremse så hårdt, at hjulene lige præcis ikke blokerer, og 
ved både at benytte for- og baghjulsbremsen.

Eleverne skal kunne vurdere: 
     Det har stor betydning for trafiksikkerheden at blive i sin svingbane ved sving. Hvis man ikke holder 

langt nok til højre, er der stor risiko for at blive ramt af bagfra kørende.

     Ved meget skarpe højresving og ved høj hastighed er der stor risiko for at komme helt over i mod-
kørendes vejbane. Det er årsag til mange ulykker hvert år.

     Vigtigheden af altid at afpasse hastigheden efter manøvren. Det gælder, hvad enten de skal styre, 
bremse eller undvige. 

     Orientering bagud inden en undvigemanøvre er afgørende for, at de kan tage den mest hensigts-
mæssige beslutning om, hvordan de vil undgå en fare, uden at flere farer opstår.

UNDERVISNINGENS EMNER OG DELEMNER
C. KNALLERTENS FUNKTIONER, HÅNDTERING OG INDLEDENDE MANØVRER
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C4     Reaktionstid, bremselængde og standselængde

Eleverne skal vide: 
     Reaktionstiden er den tid, der går, fra en er en realitet  til de reagerer på det (aktiverer bremsen, 

ændrer kørselsretningen mm.).

     Reaktionstiden er afhængig af deres opmærksomhed, deres evne til at forudse, deres kørefærdig-
hed og færdselssituationen i det hele taget.

     Reaktionslængde er det antal meter, som de når at køre i reaktionstiden.

     Jo hurtigere de kører og jo mindre opmærksomme og erfarne de er, des længere er reaktionslæng-
den.

     Standselængde er det antal meter, de når at køre, fra de ser en fare, til de holder helt stille – altså 
reaktionslængde plus bremselængden.

     Bremselængden afhænger af bremsernes funktion og tilstand, hastighed, vejgreb, vægt og håndte-
ring.

Eleverne skal kunne vurdere:
     De øger deres chance for at reagere hurtigt på uforudsete hændelser i trafikken, hvis de har den 

fulde opmærksomhed rettet mod trafikken. 

     De øger deres chance for at kunne nå at bremse helt op for en uforudset hændelse, hvis de hele 
tiden sørger for at afpasse hastigheden efter trafikforholdene.

     Den rigtige og sikre reaktion er vigtigere end den lynhurtige og måske forkerte reaktion.

     Mobiltelefoni (både håndholdt og håndfri), musik i ørerne mm.  fratager opmærksomheden fra 
trafikken og betyder, at de ikke er i stand til at reagere hurtigt og hensigtsmæssigt i trafikken, hvis 
der pludselig sker noget uforudset. 

     Jo hurtigere de kører, jo større konsekvenser vil en ulykke få. Dels fordi hastigheden er afgørende 
for den tid de har at reagere i, dels fordi kollisionskraften forøges med kvadratet af hastigheden.

     Kollisionskraften ved forskellige hastigheder kan omsættes til fald fra forskellig højde. 

     Sammenhængen mellem hastighed, reaktionslængde og bremselængde.

     Hvor mange meter de tilbagelægger per sekund, når de kører 30 km/t. De skal vide, at når de for-
dobler hastigheden, fordobler de også det antal meter pr. sekund, som de tilbagelægger.

UNDERVISNINGENS EMNER OG DELEMNER
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36

Eleverne skal have kendskab til de generelle færdselsregler, manøvrefærdigheder og risikoforhold 
for kørsel på lille knallert, før de skal ud i den virkelige trafik. Dele af færdighederne til dette emne 
vil eleverne først senere kunne vise, at de mestrer i praksis i trafikken, ved øvelseskørsel på vej. 
Hvilke færdigheder det drejer sig om under de præstationskrav, som relaterer sig til den praktiske 
undervisning, er markeret via en bemærkning i en efterfølgende parentes.

Delmål for emnet
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig viden, færdigheder og forståelse, 
der sætter dem i stand til at:

     kende vejafmærkning og færdselstavler, og vise, at de ved, hvor knallertføreren skal placere 
sig i forskellige trafiksituationer.

     kende og efterleve, hvem der har vigepligten, når færdselsretninger krydser hinanden. 

     afkode andre trafikanters tegngivning og selv mestre tegngivning for standsning, placering 
og svingning.

     vise, at de kan orientere sig i fart, tilpasse hastigheden i forhold til trafiksituationen og foreta-
ge forskellige manøvrer forsvarligt som en U-vending, en kørsel forbi holdende biler mm.

     forstå de vanskeligheder, der kan være i forbindelse med orientering i forskellige trafiksituati-
oner.

D     Placering, orientering og tegngivning 
2 teoretiske lektioner + 2 praktiske lektioner på lukket øvelsesområde

UNDERVISNINGENS EMNER OG DELEMNER
D. PLACERING ORIENTERING OG TEGNGIVNING
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D1     Placering 

Eleverne skal vide: 
     Som hovedregel skal de altid holde så langt til højre som muligt.

     Knallertkørere skal altid benytte cykelsti, medmindre andet er angivet på en undertavle. 

     Politiets anvisninger står over de øvrige anvisninger.

Eleverne skal kunne genkende og angive betydningen af:
     De forskellige færdselstavler, kørebanestriber, færdselssignaler mv., som har betydning for deres 

placering under knallertkørsel.(øves i teorien og i praksis ved senere øvelseskørsel i trafikken)

     Cykelstier også kan deles med fodgængere (delt sti, fælles sti), eller de kan være dobbeltrettede. De 
skal kunne placere sig lovligt og hensigtsmæssigt på henholdsvis delt sti, fællessti og dobbeltrettet 
cykelsti.

     Cykler og knallerter ikke må køre på motortrafikvej, motorvej eller andre steder, hvor de møder  
forbudstavler, eller undertavler, som har betydning for knallertkørere

Eleverne skal kunne beherske:
     Placere sig så langt i højre side som muligt under ligeudkørsel. (Trænes både på det lukkede 

øvelses område og senere ved øvelseskørsel i trafikken.)

     Orientere sig før placering, som beskrevet nedenfor under D2. (Trænes både på det lukkede øvel-
sesområde og senere ved øvelseskørsel i trafikken.)

Eleverne skal kunne vurdere:
  Regler for placering er med til at give en forudbestemt plads til alle. Det betyder, at alle trafikanter 

ved, hvor de selv skal være, og de ved, hvor de kan forvente, at de andre skal være. Hvis alle over-
holder reglerne, sikrer det en effektiv og sikker afvikling af trafikken. 

  Det kan skabe utryghed, forvirring og farlige situationer, hvis der er trafikanter, som ikke kender 
eller overholder reglerne.

  Andre trafikanters placering kan fortælle noget om deres hensigter, som eleverne skal kunne af-
kode og handle efter. 

UNDERVISNINGENS EMNER OG DELEMNER
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D2     Orientering

Eleverne skal vide: 
  I begrebet orientering ligger både en registrering og en vurdering af trafikken, som skal danne 

grundlag for et sikkert og hensigtsmæssigt valg: Registrering – vurdering – handling.

  De skal altid orientere sig grundigt i alle retninger før en trafikal handling: Igangsætning og stands-
ning (se tidligere), vognbaneskift, sammenfletning, kørsel forbi holdende biler mm. , U-vending, 
ved cykelstis ophør, forhindringer i egen bane, vejindsnævring, udkørsel fra tankstation eller privat 
grund, overkørsel af jerbaneoverskæring mm.

Eleverne skal kunne beherske: 
  Holde balancen og blive i sin bane under orientering fremad, til siderne og bagud.

  Orientere sig bagud både ved brug af spejle og hoveddrejning. (Trænes både på det lukkede øvel-
sesområde og senere ved øvelseskørsel i trafikken.)

  Orientere sig grundigt i alle retninger før en trafikal handling: Igangsætning og standsning (se 
tidligere), vognbaneskift, sammenfletning, kørsel forbi holdende biler mm., U-vending, ved cykel-
stis ophør, forhindringer i egen bane, vejindsnævring, udkørsel fra tankstation eller privat grund, 
overkørsel af jerbaneoverskæring mm. (Trænes både på det lukkede øvelsesområde og senere ved 
øvelseskørsel i trafikken.)

  Vise, at de er opmærksomme på andre trafikanters manøvrer og at de reagerer hensigtsmæssigt på 
dem. (Trænes både på det lukkede øvelsesområde og senere ved øvelseskørsel i trafikken.)

Eleverne skal kunne opfatte og bedømme: 
  Manøvresteder kritisk i forhold til, om den tiltænkte manøvre er forsvarlig og/eller tilladt. (Trænes 

også ved senere øvelseskørsel i trafikken.)

  Bagfra kommende trafikanters hastighed, afstanden til dem og deres placering, og herudfra be-
dømme, om et ophold i trafikken er stort nok til, at de kan foretage manøvren uden at være til fare 
eller ulempe (egen accelerationsevne i forhold til bagfra kommendes hastighed). (Trænes både på 
det lukkede øvelsesområde og senere ved øvelseskørsel i trafikken.) 

  Steder, hvor det kan være særligt vanskeligt at orientere sig.

  Forholdene ved jernbaneoverkørsler og de skal kunne reagere hensigtsmæssigt på dem: Det  
drejer sig om oversigtsforhold, færdselstavler, om det er bevogtede eller ubevogtede (også kaldet 
sikrede/ikke sikrede) jernbaneoverkørsler og signalregulering.

UNDERVISNINGENS EMNER OG DELEMNER
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Eleverne skal kunne vurdere:
  Der er flere ting, som kan gøre en grundig orientering svær: At orientere sig i fart, oversigtsforhold, 

blinde vinkler forårsaget af hjelm og visir, at en trafiksituation forandrer sig hurtigt og endelig føre-
rens mobilitet.

  Det er vigtigt at orientere sig i god tid før alle handlinger, så manøvren ikke bliver forceret.

  Valg af manøvrested er afgørende for egen og andres sikkerhed. 

  Der er en risiko for, at de kun fokuserer på en enkelt fare og dermed kommer til at overse andre farer.

  At selv om de orienterer sig grundigt og giver tegn i god tid, kan de andre trafikanter være uop-
mærksomme eller direkte obstruerende. En defensiv holdning har en positiv effekt i den slags 
situationer.

  Det kan være svært at bedømme bagfra kommende trafikanters hastighed og afstand. Hvis de er 
i tvivl om, hvorvidt de kan nå en trafikal handling, så skal de lade være: De skal altid lade tvivlen 
komme egen og andres sikkerhed til gode.

UNDERVISNINGENS EMNER OG DELEMNER
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D3     Tegngivning

Eleverne skal vide: 
  Hvilke tegn de skal give, når de starter, stopper, svinger, skifter vognbane og kører ind, ud og rundt 

i rundkørsel.

  De skal give utvetydigt tegn i god tid inden en manøvre, men først efter at de har orienteret sig 
grundigt.

  De skal ophøre med tegngivning senest, når manøvren er afsluttet.

  Hvis knallerten er forsynet med stoplygte, behøver føreren ikke give stoptegn ved at række venstre 
arm i vejret.

  Der er situationer, hvor det kan være en fordel at markere et fremtidigt stop i god tid ved fx at blin-
ke til højre. 

Eleverne skal kunne beherske: 
  Tegngivning forud for start, stop, sving, vognbaneskift og på vej ind, rundt og ud af en rundkørsel. 

Tegngivningen skal gives, uden at de mister balancen eller den fulde kontrol.

  De andre trafikanters tegngivning og placering, og de skal kunne handle hensigtsmæssigt her ud 
fra. (Trænes både på det lukkede øvelsesområde og senere ved øvelseskørsel i trafikken.)

Eleverne skal kunne opfatte og bedømme:
  De skal være klar over, at ikke alle trafikanter altid gør, som de skal: De kan glemme at give tegn, 

eller de kan give tegn til ét og gøre noget andet. Det skal de kunne reagere hensigtsmæssigt på. 

  De skal hele tiden være nogle ”skridt” foran i forhold til deres handlinger i trafikken. På den måde 
får de god tid til at orientere sig, placere sig og give tegn. Pludselige og hasarderede manøvrer har 
andre ikke mulighed for at reagere på.

Eleverne skal kunne vurdere: 
  Orientering, tegngivning og placering er de tre vigtigste ”sprog”, som man bruger i trafikken til at 

vise sin hensigt og til at aflæse, hvad de andre trafikanter har tænkt sig at gøre. 

  Det kan få alvorlige konsekvenser, hvis ikke alle trafikanter viser deres hensigt i god tid. 

UNDERVISNINGENS EMNER OG DELEMNER
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Delmål for emnet
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig viden, færdigheder og forståelse, 
der sætter dem i stand til at:

  kende faremomenter i forhold til de forskellige former for kryds og færdes sikkert i dem: 
Ligebenet kryds, T-kryds, kryds med højrevigepligt, mindre kryds, hvor det er angivet, hvem 
der har vigepligten ved  vejafmærkning, og større kryds, hvor vigepligten er angivet ved 
signallys.

  afpasse hastigheden, når de nærmer sig et kryds, i forhold til oversigtsforhold, reguleringer 
og andre trafikanter.

  placere sig korrekt i kryds og rundkørsler i forhold til vejafmærkning, færdselstavler og sig-
nallys.

  afkode de andre trafikanters hensigter og handle hensigtsmæssigt på dem, og forstå betyd-
ningen af, at de selv ved hjælp af tegngivning og placering tydeligt og i god tid viser, hvad de 
skal i krydset og i rundkørslen.

  kende og overholde egen vigepligt, og handle fornuftigt, hvis de andre trafikanter overser 
deres vigepligt.

  foretage en ligeudkørsel, et højresving og et venstresving på en sikker og betryggende 
måde.

  køre ind i, rundt og ud af en rundkørsel på en sikker og betryggende måde.

E     Manøvrer i kryds og rundkørsler 
4 teoretiske lektioner + 4 praktiske lektioner i trafikken

UNDERVISNINGENS EMNER OG DELEMNER
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E1     Ligeudkørsel i kryds

Eleverne skal vide: 
  En fører af lille knallert har cykliststatus, og det betyder, at de i kryds og rundkørsler skal følge vejaf-

mærkning og lyssignal for cyklister.

  Hvis de skal ligeud i et kryds, hvor der er højresvingsbane for bilisterne, så kan de placere sig helt 
til højre i højresvingsbanen. Bilerne i højresvingsbanen har vigepligt for cyklister, men det er ikke 
sikkert, at de overholder den.

  Ved ligeudkørsel i kryds, hvor der er højresvingsbane, har de også mulighed for at placere sig til 
venstre for bilernes højresvingsbane. Her skal de være særlig opmærksomme på krydsende bilister, 
hvor højresvingsbanen begynder.

  Tilbagetrukket stoplinje i kryds for bilister betyder, at cyklister og knallerter er 5 meter længere 
fremme end bilisterne. Dermed kommer cyklister og knallerter før ind i krydset og bliver mere synli-
ge, men de skal stadig sikre sig, at de højresvingende bilister holder tilbage.

  Opfattelsen af både egen og andre trafikanters hastighed hænger sammen med motorernes støjni-
veau og vibrationer. Det kan påvirke deres vurdering af fri bane.

  Der er risiko for at undervurdere egen hastighed, når man kører på veje i åbent land uden holde-
punkter, fordi hastighedsvurdering holdes op mod holdepunkter ved vejen, som fx træer, huse, 
vejafmærkning mm. Nærmer de sig et kryds i åbent land, skal de derfor være særlig opmærksom-
me på deres hastighed op til krydset.

  Jo længere afstanden til en trafikant er, jo sværere er det at bedømme hastigheden.

Eleverne skal have kendskab til:
  Oversigtsforhold, trafikmængde, vejafmærkningen og et kryds’ størrelse og kompleksitet er for-

hold, der har betydning for elevernes vurdering, orientering, tegngivning, placering og hastighed 
frem mod krydset.

Eleverne skal kunne beherske:
  Orientere sig grundigt, når de kører frem mod krydset, og afpasse hastigheden efter forholdene i 

krydset.

  Placere sig rigtigt ved ligeudkørsel i kryds med/uden svingbaner og med/uden cykelstier eller 
cykelbaner.

Eleverne skal kunne opfatte og bedømme: 
  I kryds med signallys skal de være særlig opmærksomme på, at højresvingende medkørende og 

venstresvingende modkørende har set dem. Samtidig skal de tilpasse hastigheden, så de kan nå at 
reagere, hvis det ikke er tilfældet.

  Signallysregulering, også hvor der er særlige lyssignaler for cyklister.

  Vigepligtsreglerne: Ubetinget vigepligt, højrevigepligt og fuldt stop.

UNDERVISNINGENS EMNER OG DELEMNER
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Eleverne skal kunne genkende og angive betydningen af: 
  De forskellige færdselstavler, kørebanestriber, færdselssignaler mv., som har betydning for deres 

placering i kryds og for deres vigepligt.

Eleverne skal kunne vurdere: 
  Hvis de kører på en dobbeltrettet cykelsti modsat køreretningen gennem et kryds, skal de være 

særlig opmærksomme på, at alle bilisterne har set dem.

  Højresvingende bilister skal ifølge færdselsloven lukke af for ligeudkørende cyklister og knallerter, 
og det skal eleverne respektere. 

  Den hastighed, man nærmer sig et kryds med, er afgørende for den tid, man har til at orientere sig, 
give tegn og placere sig rigtigt. 

  I kryds uden signallys og med meget trafik er det nødvendigt at være meget tålmodig. Det kræver 
en stor portion selvbeherskelse at vente på fri bane i meget lang tid.

  Det kan få alvorlige konsekvenser at have en ukritisk forventning om, at kørende fra højre og ven-
stre side i krydset altid overholder deres vigepligt eller respekterer signallyset. Især er der mange 
trafikanter, der ikke har forstået deres højrevigepligt.

Eleverne skal kunne angive årsager til:
  En del knallertulykker sker i kryds. De skal kunne angive de mest almindelige årsager til, at det går 

galt i kryds (jf. Bilag 3: ”Typiske ulykkessituationer”).

  De særlige risikoforhold, der er forbundet med de forskellige typer kryds og vigepligtsforhold.

  En knallert, der kører ligeud, kan let overses af medkørende højresvingende bilister, fordi den er i 
bilistens blinde vinkel.

  En knallert, der kører ligeud, kan let overses af modkørende venstresvingende bilister, fordi knaller-
ten kan skjule sig bag medkørende bilister.
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E2     Højresving

Eleverne skal vide: 
  Hvis der er blinklys på knallerten, er det nok at benytte blinket. Ellers skal de række armen ud til 

højre, men i selve svinget skal de have begge hænder på styret.

  De behøver ikke at standse helt op ved højresving, hvor de har ubetinget vigepligt. Men de skal 
altid tilpasse hastigheden, så de kan nå at orientere sig grundigt, om der er tværgående færdsel, og 
nå at stoppe helt, hvis der ikke er fri bane.

  De skal altid stoppe helt op ved ”Fuldt stop”.

  I signalregulerede kryds skal de altid holde tilbage for medgående fodgængere.

  Cyklistsignaler giver af og til cyklisterne forkørselsret, og så er der ikke grønt for fodgængerne og de 
medkørende bilister.

Eleverne skal kunne beherske:
  Orientere sig grundigt, inden de giver tegn til højresving. Begge dele skal ske i god tid før svinget.

Eleverne skal kunne reagere hensigtsmæssigt:
  Afpasse hastigheden i forhold til svingets skarphed og blive så langt mod højre som muligt.

  Afpasse hastigheden efter færdselsforholdene i øvrigt, så de kan nå at orientere sig om færdslen 
fra venstre side i krydset og om eventuelle medgående fodgængere, og nå at vurdere og reagere 
hensigtsmæssigt.

  Vise, at de ser efter modkørende, der skal til venstre, og vise, at de er opmærksomme.

Eleverne skal kunne vurdere: 
  Bilister, som færdes på knallertens venstre side, har svært ved at se, at knallerten giver tegn til højre. 

Derfor: I jo bedre tid de giver tegn, jo større er chancen for, at de andre trafikanter ser det.

  De kan aldrig ukritisk regne med, at de andre trafikanter i krydset overholder deres vigepligt/re-
spekterer signallyset.

Eleverne skal kunne angive årsager til:
  De typiske ulykker i forbindelse med højresving skyldes, at knallertføreren ikke har set sig for og 

derfor rammes af kørende fra venstre i krydset, eller at knallertføreren laver et for stort sving og 
kommer over i modkørendes vognbane.

  Der er altid fare for at fejlbedømme de tværgående trafikanters hastighed frem mod krydset. Derfor 
skal de altid orientere sig ekstra grundigt, inden de krydser.

  Der er en tendens til at følge færdslen i stedet for selv at orientere sig. Det kan betyde, at man uden 
egentlig at være bevidst om det, kan komme til at overtræde loven: fx køre over for rødt, fordi den 
foran kører over for gult eller rødt. De kan også selv komme til at trække andre med, hvis de selv 
kører over for gult eller rødt. Denne tendens skal de være ekstra opmærksomme på og sikre sig, at 
de altid sørger for selv at vurdere trafikken i krydset.
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E3     Venstresving

Eleverne skal vide: 
  Et venstresving for cyklister og knallertkørere består af to ligeudkørsler.

  Ved venstresving i større eller komplicerede kryds stopper man helt op ved krydsets modsatte hjør-
ne. Det giver tid til at få overblik over, om der er fri bane i den nye retning.

  Hvis man stopper helt op på modsatte hjørne, skal man give tegn til stop.

  Det er ikke tilladt for cyklister og knallertførere at lave et fladt venstresving ved at skære modsatte 
hjørne af.

  De må ikke køre ud i bilernes venstresvingsbane. Kun i de tilfælde, hvor der er en særlig ven-
stresvingsbane for cyklister, er det lovligt at svinge direkte til venstre ligesom bilerne.

  Hvis der er fri bane, må de gerne fortsætte i den nye retning, selvom signalet endnu ikke er skiftet 
til grønt. Her skal de give tegn til at svinge til venstre. Det anbefales kun i små og meget lidt befær-
dede kryds, som er forholdsvis lette at overskue. 

Eleverne skal kunne beherske:
  Orientere sig grundigt, før de placerer sig enten helt i højre side af krydset eller til venstre for høj-

resvingsbanen.

  Placere sig ved krydsets modsatte hjørne, så langt til højre som muligt og uden at være så langt ude 
i krydset, at de er til gene for den medkørende trafik.

Eleverne skal kunne opfatte og bedømme:
  Et kryds i forhold til størrelse, svingbaner, trafikmængde, andre trafikanters hastighed, vejafmærk-

ning og øvrig regulering, og tilpasse hastighed, orientering, placering, tegngivning og ven-
stresvingsmanøvren i øvrigt efter den vurdering. 

  Om de øvrige trafikanter overholder deres eventuelle vigepligt.

Eleverne skal kunne vurdere: 
  Det kan være svært at bedømme krydsets tværgående trafiks hastighed; derfor skal de altid vente 

med krydsning, til de er helt sikre på, at de kan nå over.

Eleverne skal kunne angive årsager til:
  Venstresving er en kompliceret manøvre, fordi de skal orientere sig i alle krydsets retninger. De skal 

have opmærksomheden rettet mod alle typer trafikanter, som færdes med meget forskellig hastig-
hed og har forskellige vilkår. Herefter skal de vurdere, om der er fri bane i alle retninger.

  Hastigheden er afgørende for, om de har tilstrækkelig tid til at orientere sig grundigt og vurdere, 
hvad de skal gøre, og derefter at handle ud fra det.
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E4     Rundkørsel

Eleverne skal vide: 
  I rundkørsler skal alle trafikanter køre højre om midterøen, det vil sige mod urets retning. Kørsels-

retningen er angivet ved en påbudstavle.

  Når de kører ind i en rundkørsel, har de ubetinget vigepligt overfor de trafikanter, som er på vej 
rundt. Hvis de krydser et fodgængerfelt på vej ind eller ud, skal de holde tilbage for fodgængere.

Eleverne skal kunne opfatte og bedømme:
  Den særlige vejafmærkning og de signaler, der er for cyklisters placering og vigepligt i en rundkørsel.

  Hvis rundkørslen har cykelsti, skal de benytte den samt følge den vejafmærkning og skiltning, som 
gælder her. Ellers skal de holde så langt til højre som muligt.

  Når de ser advarselstavlen ”Rundkørsel”, betyder det ”rundkørsel forude”, og de skal nedsætte 
hastigheden.

  Deres vigepligt på vej ind i, rundt i og ud af rundkørslen. De skal også vise, at de afpasser både 
hastighed, orientering, placering og tegngivning efter manøvren.

  Når de kører rundt i rundkørslen, skal de være opmærksomme på, om trafikanter på vej ind holder 
tilbage, som de skal.

  Når de kører rundt i rundkørslen, skal de være opmærksomme på, om bilister på vej ud har set knal-
lerten på bilens højre side og holder tilbage.

  Hvis de skal hele vejen rundt i rundkørslen, kan de blinke til venstre allerede, når de kører ind i rund-
kørslen for at fortælle trafikanter på vej ind fra de andre ben, at de fortsætter rundt.

  Når de kører ud af rundkørslen, skal de huske at orientere sig, give tegn til højresving og holde tilba-
ge for fodgængere, som krydser vejen.

Eleverne skal kunne vurdere:
  Bilister på vej ind i en rundkørsel har en tendens til udelukkende at rette deres opmærksomhed 

mod de andre biler, så de let kommer til at overse cykler og knallerter på vej rundt. Derfor skal knal-
lertføreren altid være ekstra opmærksom på, at bilisterne overholder deres vigepligt.

  Bilister på vej ud af en rundkørsel kan let overse cyklister og knallertkørere på vej rundt, fordi de be-
finder sig i bilens blinde vinkel. Derfor skal knallertføreren altid se sig over venstre skulder og søge 
øjenkontakt med bilisten – og først fortsætte, når det er helt sikkert, at bilisten holder tilbage.

  Hastigheden frem mod rundkørslen er afgørende for muligheden for at orientere sig ordentligt og 
overholde vigepligten.

  Passende lav hastighed rundt i rundkørslen er nødvendig for at holde sig i sin bane.
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Delmål for emnet
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig viden, færdigheder og forståelse, 
der sætter dem i stand til at:

  kende typiske faremomenter ved møde-, kørsel forbi- og overhalingssituationer og handle 
hensigtsmæssigt i forhold til at undgå ulykker i sådanne situationer.

  afkode egne og andre trafikanters vilkår, vanskeligheder og hensigter i forbindelse med 
møde, kørsel forbi og overhaling, og vise i praksis, at de kan handle hensigtsmæssigt i for-
hold til dem.

  kende betydningen af vejafmærkning , der har betydning ved møde, kørsel forbi og overha-
ling, og vise i praksis, at de overholder dem. (jf. Bilag 4: ”Relevant vejafmærkning”)

F     Møde, kørsel forbi og overhaling 
1 teoretisk lektion + 2 praktiske lektioner
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F1     Møde

Eleverne skal vide: 
  Forhindringer i både egen og modkørendes vognbane kan betyde, at enten de selv eller de mod-

kørende bliver nødt til at overskride egen vognbane.

  Vigepligten er hos den trafikant, som har forhindringen i sin vognbane.

  Hvis det er nødvendigt i forbindelse med vejarbejde eller anden forhindring i egen vejbane at køre 
over vejmidten og dermed over i modkørendes vejbane, skal det altid være så kortvarigt som mu-
ligt, og kun hvis der er fri bane.

  De skal være særlig opmærksomme på udrykningskøretøjer og give plads for dem ved at trække 
helt ud i højre side eller standse helt op, hvis de kommer bagfra eller forfra. De må ikke køre ud i et 
kryds, hvis der kommer et udrykningskøretøj, uanset hvilken retning det kører. 

Eleverne skal kunne opfatte og bedømme:
  Ved møde på smal vej, i sving, ved bakker og i andre situationer, hvor et møde kan være vanskeligt, 

skal de afpasse hastigheden i god tid.

  Holde sig bag ved andre medkørende knallerter eller cyklister, indtil modkørende er passeret, hvis 
der ikke er plads til alle.

  Hvis vejen er spærret, eller der er andre forhindringer i ens egen halvdel af kørebanen, skal de 
standse og lade modkørende passere (medmindre andet fremgår af færdselstavler). 

Eleverne skal kunne genkende og angive betydningen af:
  Den vejafmærkning, som regulerer mødet mellem mod- og medkørende ved at angive vigepligt og 

placering. 

Eleverne skal kunne vurdere: 
  Modkørende trafikanter, der ikke overholder deres vigepligt ved kørsel forbi hindring i egen vogn-

bane, kommer over i modkørende side og kan udgøre en fare.

  Det er vigtigt at kende og overholde vigepligten i forbindelse med kørsel forbi en hindring i egen 
vognbane, for det regner de modkørende trafikanter med, at man gør.

  Modkørende kan give vindturbulens og påvirke den knallertkørendes kurs.

Eleverne skal kunne angive årsager til: 
  Skarpe sving rummer altid risiko for, at den højresvingende kommer over i modkørende vejbane, 

hvis hastigheden er for stor.

  Lastbiler og busser skal bruge meget svingplads ved højresving og kan derfor let komme over i 
modsatte vognbane. Mødet med store køretøjer kræver derfor særlig opmærksomhed.

  Manglende afstribning kan gøre det svært for alle trafikanter at vurdere, hvornår man overskrider 
egen vognbane.
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F2     Kørsel forbi (fodgængere, cyklister, holdende biler,  
busstoppesteder mm)

Eleverne skal vide: 
  De skal holde tilbage for buspassagerer, som stiger af og på bussen direkte fra cykelstien.

  De skal være særlig opmærksomme på, om buspassagerer, som stiger af og på fra en helle mellem 
bus og cykelsti, holder tilbage.

  De må ikke køre forbi en bus, som blinker ud fra en holdeplads. 

Eleverne skal kunne opfatte og bedømme:
  De skal sikre sig god tid til orientering og eventuel undvigemanøvre ved at nedsætte hastigheden, 

når de nærmer sig fx et holdende køretøj, børn, heste, ældre, kreaturer, vejarbejde mv. i egen vogn-
bane.

  En bus, som giver tegn til at køre ud fra stoppestedet, betyder, at de skal standse op og blive bag-
ved, indtil bussen er kørt.

  De skal afvente modkørende, som ved en forhindring overskrider egen kørebanehalvdel, hvis der 
ikke er plads til begge.

  En passende sideafstand til de holdende, når de kører forbi.

  Når de nærmer sig et fodgængerfelt, skal de køre med passende lav hastighed, så de kan nå at hol-
de tilbage for fodgængere, der er på vej ud i det. 

  Køre med passende lav hastighed foran skoler og hvor skolepatruljer arbejder, og standse, hvis en 
skolepatrulje er ved at lede elever over kørebanen.

Eleverne skal kunne vurdere:
  De skal være ekstra opmærksomme på og tage hensyn til gående og cyklister, fordi de ofte deler 

færdselsareal med disse to trafikantgrupper, og knallertkørere ofte kører væsentligt stærkere.

  De vil ofte komme til at køre forbi holdende/parkerede biler. Det er en manøvre, som kræver, at de 
afpasser hastigheden, så de både kan nå at orientere sig om trafikken forude, til højre side og bag-
ud og kan nå at vurdere, om en kørsel forbi en hindring er forsvarlig, eller om de skal standse op og 
vente, til manøvren er uden fare eller ulempe.

  Holdende biler kan skjule fodgængere, hvilket gør, at knallertføreren altid skal være særlig opmærk-
som her.

  Børns højde betyder, at de ikke kan se over parkerede biler, og derfor skal de gå ud ved bilernes 
yderste side for at se sig for. Det betyder, at der pludselig kan komme børn frem mellem parkerede 
biler – enten fordi de tager et stort skridt ud på vejen for at få overblik, eller fordi de helt glemmer 
at se sig for. 

  Når en knallertfører kører forbi holdende biler, er der altid fare for, at bilister på vej ud af bilerne ikke 
ser sig tilstrækkeligt for og åbner bildøre til gene og stor risiko for forbikørende. 
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  Ulykker i forbindelse med kørsel forbi holdende køretøj kan ske ved, at knallertføreren enten over-
ser, at køretøjet holder stille, eller kommer så langt over i modkørendes bane, at man påkøres her.

  Der kan ske ulykker, når man kører forbi holdende trafikanter, som pludselig sætter i gang eller 
slingrer meget ved igangsætning.
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F3     Overhaling

Eleverne skal vide: 
  Overhaling skal som hovedregel ske venstre om.

  Der er ikke tale om overhaling indenom, hvis man kører højre om biler, der holder i kø op til et 
kryds.

  De må godt passere et køretøj højre om, hvis den, de vil overhale, giver tydeligt tegn til at svinge til 
venstre.

Eleverne skal kunne opfatte og bedømme:
  Om betingelserne for at overhale er til stede. Det vil sige den nødvendige overhalingslængde i 

forhold til egen hastighed og hastigheden hos den, de overhaler, og den nødvendige overha-
lingslængde i forhold til egen hastighed og trafikforholdene i øvrigt: afstand til sving, bakker, kryds, 
modkørende mv.

  Hvornår de skal give tegn til overhaling, så bagvedkørende bliver klar over hensigten.

  Hvornår afstanden bagud til den overhalede er sikker nok til at trække ind foran den overhalede 
uden at være til fare eller ulempe.

  Om overhaling kan lade sig gøre på forsvarlig måde, og afbryde overhalingen, hvis forholdene 
ændrer sig og gør det usikkert.

  Hvis de overhaler cyklister, som er ved at starte for grønt, skal de holde god sideafstand og sikrer 
sig, at der er plads til begge, da mange cyklister slingrer lidt, når de starter med at træde cyklen.

Eleverne skal kunne genkende: 
  Den vejafmærkning, som angiver regler for overhaling. Eleverne skal kunne angive betydningen af 

denne vejafmærkning. 

Eleverne skal kunne vurdere: 
  Der er ved overhaling mulighed for at fejlbedømme egen og andre trafikanters hastighed og acce-

lerationsevne, hvilket påvirker vurderingen af overhalingslængden.

  Der skal ved overhaling både være god tid (reaktionstid) til at vurdere, om en overhaling er forsvar-
lig, og tid til selve overhalingen (overhalingslængden). Det kan få alvorlige konsekvenser, hvis de 
undervurderer disse ting, og endnu værre, hvis de samtidig overvurderer egne evner.

  Der er en risiko for, at den, man vil overhale, ændrer sin kørsel: svinger, standser eller selv påtænker 
overhaling.

  Utålmodighed efter længere tids kørsel bag ved en langsomkørende øger risikoen for, at enten 
man selv eller de andre trafikanter laver en hasarderet overhaling.

  Hvis de eller de andre trafikanter ikke har den fulde opmærksomhed rettet mod trafikken, kan der 
være en tendens til ukritisk at følge efter en forankørende, der overhaler.
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Delmål for emnet
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig viden, færdigheder og forståelse, 
der sætter dem i stand til at:

  kende reglerne og risikoen for knallerter ved kørsel side om side.

  færdes forsvarligt i trafiksanerede områder og være særligt opmærksom på fartdæmpende 
foranstaltninger og fodgængere, cyklister, ældre og legende børn.

  kende betydningen af vejafmærkning, der har betydning for kørsel i trafiksanerede områder 
og vise, at de kan handle efter den.

  tilpasse egen hastighed i forhold til forankørende og tilpasse hastigheden, så der altid er god 
tid til at reagere, hvis forankørende pludselig foretager sig noget uforudset.

  være klar over, hvorfor det er vigtigt, at de tydeligt og i god tid viser deres hensigt, samt 
demonstrere det i praksis.

G     Kørsel i tæt og blandet trafik 
1 teoretisk lektion + 2 praktiske lektioner
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G1     Kørsel i tæt trafik

Eleverne skal vide: 
  Kørsel side om side er forbudt: To knallerter eller en knallert og en cykel må ikke køre ved siden af 

hinanden. 

  Føreren af en knallert må ikke holde fast i et andet køretøj.

  Føreren af en knallert må ikke trække en cyklist eller et andet køretøj.

  Kørsel i tæt trafik kan betyde begrænsninger i oversigt og manøvremulighed.

Eleverne skal kunne opfatte og bedømme:
  Hvornår de befinder sig i bilisternes blinde vinkler, og tilstræbe at befinde sig der så lidt tid som 

muligt.

  Om sideafstanden er fornuftig til at kunne passere en forankørende.

  De skal altid tilpasse deres hastighed efter forholdene, så de kan nå at stoppe, hvis der opstår en 
hindring.

  Den mest hensigtsmæssige hastighed og manøvre efter den tætte trafik.

  De skal altid tilpasse hastigheden ud fra vejens omgivelser, forløb og brug, vejrforhold, belægning, 
sving, bakker, oversigtsforhold, knallertens belæsning og de andre trafikanter, som færdes med en 
anden hastighed. (Kørsel i tæt og blandet trafik)

  Hvis de får nedsat udsynet, fx bliver blindet, kører i regn eller tåge, skal de tilpasse hastigheden, så 
det fulde herredømme over knallerten bevares og de kan nå at reagere, hvis der sker noget uforud-
set.

  De skal vide at særlig store køretøjer, har brug for megen svingplads.

  Den mest hensigtsmæssige hastighed efter de trafikale forhold, og de skal kende situationer, hvor 
de skal køre med en lavere hastighed end den tilladte (børn, gamle, parkerede biler mm).
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G2     Kørsel foran og efter andre

Eleverne skal vide: 
  En afstand til forankørende, der er afpasset efter vej-, vejr- og trafikforholdene, er afgørende for, om 

de kan nå at reagere, hvis forankørende bremser, stopper op eller ændrer retning.

  I normalt føre er det passende at holde en tidsafstand på 2-3 sekunder. Tidsafstanden måler de ved 
at tage udgangspunkt i, hvornår forankørende kører forbi et fast målepunkt i højre vejside; herefter 
skal der gå 2-3 sekunder, før de selv passerer samme punkt.

Eleverne skal kunne opfatte og bedømme:
  En passende afstand til forankørende efter vej-, vejr- og trafikforhold og i forhold til at forankørende 

kan foretage en uventet manøvre.

Eleverne skal reagere hensigtsmæssigt:
  De trækker til højre og gør plads, hvis de bliver overhalet.

  De ved orientering sikrer sig, at deres manøvrer kan ske uden fare og ulempe.

  De skal løbende holde sig orienteret om de bagvedkørendes afstand, hastighed og hensigt (se i 
spejlet og/eller se sig tilbage), og herudfra handle ud fra deres iagttagelser.

  De skal tydeligt og i god tid vise deres hensigt gennem placering og tegngivning. Dette reducerer 
deres risiko for at blive påkørt bagfra.

Eleverne skal kunne vurdere:
  Der er en tendens til ukritisk at følge strømmen, når de kører bagved andre trafikanter: Hvis foran-

kørende fx overser vigepligt eller lignende, vil de bringe sig selv i fare.

  En del knallertulykker sker, fordi knallertkøreren kører op i en forankørende, der enten bremser eller 
nedsætter hastigheden for at svinge.

  En del knallertulykker sker ved, at knallerten påkøres bagfra eller rammes ved overhaling. 

UNDERVISNINGENS EMNER OG DELEMNER
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G3     Kørsel i trafiksanerede områder og opholds-  
og legeområder

Eleverne skal vide: 
  Trafiksanerede områder er gerne boligområder, hvor man både bor, opholder sig, leger og trans-

porterer sig. Det er derfor områder, hvor knallertførerne skal vise særlige hensyn mht. til støj, 
hastighed, placering mv.

  Fodgængere, legende børn eller andre, der opholder sig på disse områder, kan ikke forventes at 
være opmærksomme på kørende. Det er de kørende, som skal tage det fulde hensyn til den øvrige 
færdsel.

Eleverne skal kunne genkende: 
  Den vejafmærkning, som påbyder en særlig adfærd og hastighed i trafiksanerede områder og i 

lege- og opholdsområder, og eleverne skal kunne angive betydningen af den.

Eleverne skal kunne reagere hensigtsmæssigt:
  De kører maximalt med den højst angivne hastighed i trafiksanerede områder, og de afpasser i 

øvrigt hastigheden efter forholdene.

  De afpasser hastigheden yderligere under passage af fartdæmpende foranstaltninger.

  De holder tilbage for eventuelle gående ved kørsel over gågade.

Eleverne skal kunne vurdere: 
  Reglerne for, hvordan man skal færdes i trafiksanerede områder, er ikke så regulerede, hvilket stiller 

ekstra store krav til deres opmærksomhed.

  Der kan være mange ting at holde øje med på én gang i trafiksanerede områder, derfor skal elever-
ne udvise ekstra stor forsigtighed.

UNDERVISNINGENS EMNER OG DELEMNER
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H      Teoriprøve 
1 teoretisk lektion

Formål
Teoriprøven skal vise, om eleverne har tilegnet sig tilstrækkelig viden og risikoforståelse om de emner, 
som er udførligt beskrevet i delmålene under undervisningsplanens emner fra A-G.

Prøvens form
En teoriprøve for kørekort til lille knallert består af 25 spørgsmål fordelt ligeligt mellem undervisningspla-
nens 7 emner. Eleverne har bestået teoriprøven, hvis de har svaret rigtigt på mindst 20 af de 25 spørgsmål.

Ved teoriprøven bliver det vurderet, om elevens viden og risikoforståelse er præget af grundig indlæring i 
overensstemmelse med undervisningsplanens emner. Teoriprøven kontrollerer, at elevens viden og risiko-
forståelse svarer til de krav, der fremgår af undervisningsplanens præstationskrav:

Eleverne skal vide, kunne opfatte og bedømme, kunne vurdere og angive årsager til/ angive indholdet af/
angive betydningen af. Præstationskravene er præciseret på side 8-10 og i bilag 2.

Teoriprøven foregår ved, at eleverne får stillet 25 spørgsmål, hvortil eleverne får to til fire svarmuligheder 
pr. spørgsmål, som der enten skal svares ja eller nej til. Spørgsmålene kan tage udgangspunkt i et bille-
de, enten af en trafiksituation set fra en knallertførers synsvinkel eller et billede af en graf, en knallert, en 
vejafmærkning eller andet. Spørgsmålene kan handle om:

1. Hvad eleverne ved.
2. Hvordan eleverne vil fortsætte.
3. Hvad eleverne vil gøre.
4. Hvad eleverne skal være særligt opmærksomme på.

Teoriprøven gennemføres ved at anvende Rådet for Sikker Trafiks teoriprøver til lille knallert for unge un-
der 18 år. Prøverne har billeder, spørgsmål og svarmuligheder på samme visning. Prøven kan med fordel 
læses op af underviseren for alle de elever, der er til prøve. På den måde kan underviseren sikre sig, at 
prøven udfyldes i et tempo, hvor alle har mulighed for at være med.

Underviseren meddeler eleven, om denne har bestået eller ikke bestået ved hjælp af et bedømmelses-
skema, som er lavet af Rådet for Sikker Trafik. Skemaet orienterer også eleverne om, hvilke spørgsmål de 
har fejl i, og hvilke af undervisningens emner spørgsmålene vedrører. Denne tilbagemelding giver elever-
ne et overblik over, hvilke emneområder de har særlige vanskeligheder i. Elever, der ikke består teoriprø-
ven, kan bruge skemaet til at repetere disse emneområder, inden de går op til en ny teoriprøve. Elever, der 
består teoriprøven, kan bruge skemaet til at læse op på de emneområder, som de eventuelt har op til 5 
fejl i, inden den praktiske prøve.

En bestået teoriprøve er en betingelse for, at eleven kan komme til praktisk prøve. 

UNDERVISNINGENS EMNER OG DELEMNER
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Prøvens afholdelse
Teoriprøven afholdes af kommunernes ungdomsskoler og forestås af elevernes underviser.

Inden prøvens afholdelse skal underviseren sikre, at eleverne har deltaget i knallertundervisningen i over-
ensstemmelse med kravene på side 7, og eleverne skal over for underviseren godtgøre deres identitet.

Eleven skal godtgøre sin identitet efter reglerne i kørekortbekendtgørelsens § 4, stk 1-2. Teoriprøven kan 
dog også aflægges, hvis eleven på anden og tilstrækkelig måde godtgør sin identitet. 

Af hensyn til prøvens afholdelse lukkes prøvelokalet ved fastsat mødetid. Elever, der indfinder sig på et 
senere tidspunkt end berammet, kan ikke få adgang til prøvelokalet og skal derfor til en ny teoriprøve. 

Konstaterer underviseren, at en elev har snydt eller forsøger at snyde, skal denne lade eleven færdiggøre 
prøven for ikke at forstyrre de andre. Men på prøven påføres ”Snyd”, og eleven gives besked. Ønsker ele-
ven fortsat kørekort til lille knallert, skal denne til en ny teoriprøve.

Prøven rettes af underviseren umiddelbart efter afholdelsen. Resultatet af prøven meddeles den enkelte 
elev ved, at eleven får udleveret et bedømmelsesskema. Det skal understreges, at underviseren ikke må 
meddele den enkelte elevs resultat til andre.

Underviseren attesterer ved sin underskrift på ansøgningsskemaet, at eleven har gennemført  
undervisningen og bestået teoriprøven. Elever, der ikke består teoriprøven eller af andre grunde ikke  
gennemfører prøven, kan tilbydes en ny prøve mod betaling af et gebyr, jf. færdselslovens § 124 d, stk. 3.

Teoriprøvematerialerne
Teoriprøvematerialerne er strengt fortrolige, og det skal sikres, at uvedkommende ikke får adgang til teori-
prøvespørgsmålene. Det skal sikres, at elever under afholdelse af teoriprøven ikke har mulighed for at
kopiere, genskabe, optage eller affotografere teoriprøvematerialet. Besvarede teoriprøver gemmes for-
svarligt aflåst indtil 8 uger efter, at teoriprøven er afholdt, hvorefter de makuleres.

UNDERVISNINGENS EMNER OG DELEMNER
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I     Praktisk prøve 
2 praktiske lektioner pr . 6 elever/ min . 15 minutter pr . elev

Formål 
Den praktiske prøve skal vise, om eleverne kan anvende den viden og risikoforståelse og kan udføre de 
færdigheder, som de har modtaget undervisning i (udførligt beskrevet i delmålene under undervisnin-
gens emner fra A-G), i praksis.

Vilkår og varighed
Kun elever, der har bestået teoriprøven kan gå til den praktiske prøve. Den praktiske prøve kan aflægges, 
selv om eleven endnu ikke er fyldt 15 år.

Eleven skal inden den praktiske prøve have gennemført et færdselsrelateret førstehjælpskursus for unge 
knallertførere.  

Kommunen skal inden den praktiske prøve have foretaget kontrol af, at alle betingelser for udstedelse  
af kørekortet, bortset fra alderskravet, er opfyldt. 

Den praktiske prøve skal være bestået senest 12 måneder efter den dag, eleverne begyndte på knallert- 
undervisningen. Hvis der er elever, der ikke opfylder dette, skal de begynde forfra på undervisningen.

Den praktiske prøve afholdes med en elev ad gangen. Den kørselstid inklusiv tilbagemelding, der 
 afsættes og anvendes til bedømmelse af elevens færdigheder og adfærd i trafikken, må ikke være under 
15 minutter. Mødestedet med den enkelte elev aftales ud fra den fastlagte prøverute.

Censorer til praktisk prøve
Den praktiske prøve skal vurderes af en person (censor), som skal opfylde kravene til at virke som under- 
viser, jf. kørekortbekendtgørelsens § 73, stk. 2, og som ikke har haft de pågældende elever til den forudgå-
ende knallertundervisning. Censor må f.eks. gerne være ansat som underviser ved samme ungdomsskole.

Anvendelse af køretøj og andet udstyr til prøven
Til den praktiske prøve stilles en knallert til rådighed for eleverne. Knallerten skal opfylde kravene beskre-
vet under ”Udstyr til den praktiske undervisning i ungdomsskolen”, side 63. Til den praktiske prøve skal 
der anvendes det radiokommunikationsudstyr, som eleverne er fortrolige med fra undervisningen.

Bilen, der følger den elev, som er til prøve, må ikke, som ved øvelseskørsel, være forsynet med et skilt 
”Knallertkøreskole”, som er synligt for bagfra kommende trafik. Elever, der er til prøve, må ikke køre med 
den orange vest, som de skal benytte ved øvelseskørsel. Derimod skal eleverne bære en godkendt refleks-
vest til prøven (uden særlige kendetegn eller tekst).

UNDERVISNINGENS EMNER OG DELEMNER
I. PRAKTISK PRØVE



59

Tilrettelæggelse af prøveruten
Censor skal ved fastlæggelsen af prøveruten sikre sig, at eleven får lejlighed til at vise flest mulige af sine 
orienterings- og manøvrefærdigheder, samt andre færdigheder i overensstemmelse med delmålene, som
de fremgår af undervisningens emner A- G for lille knallert. Censor skal tage hensyn til, at ruten så vidt 
muligt ikke bringer eleven i særligt vanskelige færdselssituationer under de første minutters kørsel.

Censor sidder som passager i en bil eller bag på en motorcykel, som føres i passende afstand bag ved 
knallerten med den elev, der er til prøve. Det betyder, at censor kan have den fulde opmærksomhed på 
eleven og derfor kan fokusere på at give eleven vej- og manøvreanvisninger i god tid (og gribe ind, hvis 
nødvendigt) og at vurdere elevens kørsel. Vurderingen skal bruges til at give eleven en tilbagemelding, 
om han eller hun har bestået eller ikke bestået. Hvis eleven ikke har bestået, udfylder censor et bedøm-
melsesskema, som eleven får en kopi af. Se nedenfor. 

Det anbefales, at bilen føres af elevens underviser, da denne er vant til at køre efter de pågældende elever, 
og det vil gøre eleverne trygge, når prøvesituationen ligner undervisningssituationen.

Kontrol af elevens identitet
Umiddelbart inden prøven er censor ansvarlig for at kontrollere elevernes identitet. Eleven skal godtgøre 
sin identitet efter reglerne i kørekortbekendtgørelsens § 4, stk 1-2. Prøven kan dog også aflægges, hvis 
eleven på anden og tilstrækkelig måde godtgør sin identitet.

Prøvens afholdelse
Den praktiske prøve starter med, at eleven skal vise, at han eller hun kan udpege og/eller kontrollere be-
stemte dele og/eller funktioner vedrørende knallerten i overensstemmelse med undervisningens emner. 
Hertil benyttes Rådet for Sikker Trafiks udarbejdede kontrolprøvespørgsmål.

Af kontrolprøvespørgsmålene udvælges tilfældigt to spørgsmål, som censor stiller eleven. Censor vurderer 
svarerne, og hvis han har bemærkninger, så skrives de ind på bedømmelsesskemaet.

Inden eleven sendes ud på prøveruten, giver censor en kort orientering om prøvens afvikling. Eleven 
skal vide, hvordan kommunikationen mellem eleven og censor foregår, og eleven skal have mulighed for 
at stille nogle få spørgsmål vedrørende prøveafviklingen, hvis der er noget han eller hun er usikker på. 
Eleven skal gennemkøre prøveruten efter de vej- og manøvreanvisninger, som censor giver over radio-
anlægget. Når eleven er ude på prøveruten, skal censor give de nødvendige vej- og manøvreanvisninger 
tydeligt og i så god tid, at eleven kan nå at opfatte og forstå dem, og nå at forberede og udføre dem. 
Censor skal lede prøven på en sådan måde, at eleven ikke tilskyndes til at handle mod færdselsreglerne og 
hensynet til sikkerheden i øvrigt eller tvinges ud i unormale færdselssituationer.

Censor skal i forbindelse med kørsel i rundkørsel angive nummeret på den vej, som rundkørslen skal 
forlades af, og samtidig oplyse, hvis det er sidste vej i rundkørslen. Censor udpeger i god tid punkter i tra-
fikken/bybilledet, der tydeliggør den ønskede kørselsretning. Censor skal under kørslen gribe verbalt ind, 
hvis det er nødvendigt af hensyn til sikkerheden eller for at undgå påkørsel, eller hvis det er nødvendigt 
for at få eleven til at efterleve anvisninger for færdslen eller hvis det er nødvendigt for at kunne bedømme, 
om eleven har erhvervet de færdigheder, som er angivet i undervisningens emner A-G. Konsekvensen af 
indgrebet vurderes af censor.
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Bedømmelse af den praktiske prøve
Ved den praktiske prøve skal censor først og fremmest vurdere, om elevens færdigheder er præget af 
grundig indlæring i overensstemmelse med undervisningens emner, som de fremgår af retningslinjerne. 
Under emnerne skal censor kontrollere, at elevens færdigheder svarer til de krav, der fremgår af præstati-
onskravene:

Eleverne skal kunne udpege, kontrollere, aflæse og forstå betydningen af, beherske, opfatte og bedøm-
me, genkende og reagere hensigtsmæssigt. Præstationskravene er præciseret på side 8 og i bilag 2.

Der må ikke kræves egentlig rutineret eller fuldstændig fejlfri kørsel, men censor skal skelne mellem mere 
og mindre alvorlige fejl. Enkelte mindre alvorlige fejl bør ikke medføre, at prøven anses for ikke bestået, 
idet elevens kørsel skal bedømmes som helhed. Er elevens præstationer præget af flere og især gentagne 
mindre alvorlige fejl, kan prøven efter censors skøn anses for ikke bestået. 

Afgørende for, om en fejl skal anses for mere eller mindre alvorlig, er dens konsekvenser først og fremmest 
for færdselssikkerheden og dernæst for trafikkens uhindrede afvikling. Fejl vedrørende orientering eller 
manøvrering, der indebærer nærliggende mulighed for påkørsel eller anden ulykke, skal anses for meget 
alvorlige. Sådanne fejl kan derfor i sig selv medføre, at prøven bedømmes som ikke bestået, og prøven 
kan efter omstændighederne afbrydes.

Nærliggende mulighed for påkørsel eller anden ulykke omfatter ikke alene tilfælde, hvor en modpart 
synligt er til stede. Det kan også omfatte tilfælde, hvor eleven viser tydelig mangel på omtanke og forud-
seenhed ved at køre frem med en sådan placering på kørebanen eller med en sådan hastighed, at eleven 
ikke kan nå at orientere sig og standse for skjulte hindringer, som med en vis sandsynlighed kan dukke 
op. Gentagne fejl i betjening af køretøjet må anses for alvorlige, for så vidt de tydeligt røber, at eleven ikke 
behersker køretøjet med fornøden sikkerhed.

Bedømmelsesskema
Rådet for Sikker Trafik har udarbejdet et bedømmelsesskema, som benyttes ved censors bedømmelse. 
Skemaet er inddelt efter undervisningens emner, og bedømmelseskriterierne er de præstationskrav, som
præciserer, hvad det er, eleverne skal kunne i praksis.

Efter prøven
Hvis eleven har bestået prøven, attesterer censor dette på ansøgningen. Eleven skal enten selv medbrin-
ge ansøgningen til prøven, eller den skal på anden vis være til stede, f.eks. opbevares af underviseren. 

Censor udfylder et stamkort (blanket P503) med tydelig håndskrift, klæber fotografiet på stamkortet i det 
dertil markerede felt, og udfylder bagsiden med oplysning om, hvorvidt eleven vil afhente kørekortet eller 
ønsker det tilsendt. 

Eleven underskriver stamkortet i censors påsyn. Stamkortet og ansøgningsskemaet må ikke udleveres til 
eleven eller andre.

Hvis eleven er fyldt 15 år på prøvedagen, udsteder censor et midlertidigt kørekort (blanket P21) til eleven. 
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Censor må dog kun udstede et midlertidigt kørekort, hvis eleven har godtgjort sin identitet efter reglerne 
i kørekortbekendtgørelsens § 4, stk. 1-2.  

Har eleven i forvejen et kørekort (til traktor/motorredskab) kan det midlertidige kørekort kun udstedes, 
hvis det tidligere udstedte kørekort samtidig afleveres til censor. Det vil være anført på ansøgningen, hvis 
eleven allerede har et kørekort.

Hvis censor ikke kan udstede et midlertidigt kørekort til eleven, fordi eleven har godtgjort sin identitet på 
anden måde end efter kørekortbekendtgørelsens § 4, stk. 1-2, eller ikke har medbragt et tidligere udstedt 
kørekort, henviser censor eleven til kommunen, som kan udstede det midlertidige kørekort, når identiteten 
er godtgjort og et tidligere udstedt kørekort er afleveret, jf. kørekortbekendtgørelsens § 79, stk. 2.

Censor sender/overdrager stamkortet sammen med ansøgningsskemaet til kommunen.

Hvis eleven ikke består prøven, skal eleven have udleveret en kopi af bedømmelsesskemaet og samtidig 
have en mundtlig begrundelse fra censor. Denne tilbagemelding giver eleven og dennes underviser et 
overblik over, hvilke emneområder/manøvrer eleven har særligt vanskeligt ved, og som eventuelt vil kun-
ne repeteres, inden eleven går op til en ny praktisk prøve.

Bedømmelsesskemaer gemmes forsvarligt aflåst indtil 8 uger efter, at den praktiske prøve er afholdt,  
hvorefter de makuleres.

Afbrydelse af prøven
Prøven kan afbrydes af censor, hvis eleven begår en meget alvorlig fejl, der medfører nærliggende mulig-
hed for påkørsel eller en anden ulykke eller selv vælter på knallerten. I sådanne tilfælde anses prøven for 
ikke bestået. I sådan et tilfælde er det eleven selv, som skal betale for en ny prøve. 

For sent fremmøde, udeblivelse eller sygdom
Elever, der ikke møder til prøven på det aftalte sted og til det fastsatte tidspunkt, skal selv betale for en ny 
prøve.

Aflysning af prøven
Vejret og føret på en prøvedag kan gøre det uforsvarligt at gennemføre prøven. Det kan fx være så glat 
eller føret så dårligt, at det vil være farligt at køre den højst tilladte hastighed på 30 km/t. Hvis ungdoms-
skolen aflyser prøven grundet vejr eller føre, skal der tilbydes en ny prøve uden betaling.

UNDERVISNINGENS EMNER OG DELEMNER
I. PRAKTISK PRØVE



62

Repetition og evaluering

Den teoretiske og den praktiske prøve er den summative evaluering: Består eleverne prøverne, vurderer 
vi, at de har den viden, de færdigheder og den risikoforståelse, der skal til for at færdes sikkert på knallert 
uden risiko for sig selv og andre, og dermed modtager de kørekort til lille knallert. Men denne evaluering 
erstatter på ingen måde den formative evaluering, som skal ske løbende i undervisningen, og som er 
handlingsanvisende og fremadrettet for både underviser og elever. 

Den formative evaluering kan ske efter hver undervisningslektion eller undervisningsgang ved, at under-
viseren beder eleverne om at sætte ord på det, de har fået viden om eller har trænet: 

Hvad har I lært? Er der noget, som har været særlig svært? Eller særlig overraskende? Disse spørgsmål gi-
ver eleverne en forståelse af, hvor de er i forhold til det, de skal kunne, og hvor det med fordel kan betale 
sig at bruge lidt flere ressourcer. Spørgsmålene kan også give underviseren en indikator på, om der er et 
stofområde, hvor hele holdet kan drage fordel af noget repetition.

I det netbaserede elevmateriale er der indbygget løbende evaluering i form af nogle kontrolspørgsmål. 
Dem kan eleverne bruge som en indikator for, om de kan stoffet indenfor det pågældende emne. Under-
viseren kan også bruge selvsamme spørgsmål som evalueringsspørgsmål i klasseundervisningen. Kontrol-
spørgsmålene har i øvrigt samme form som teoriprøvespørgsmålene, så eleverne på den måde kan blive 
fortrolig med den måde at bygge spørgsmål op på.

Det anbefales også, at underviseren starter med at repetere stoffet fra forrige undervisningsgange for at 
sikre sig, at alle eleverne har det præsent, og at underviseren derfor kan relatere det nye stof til det tidlige-
re indlærte.

Udstyr til den teoretiske  
undervisning i ungdomsskolen

Det er ungdomsskolens ansvar at anskaffe de materialer til underviserne og eleverne, som de skal bruge i 
køreundervisningen.

Teorilokalet skal have en sådan størrelse og indretning, at det kan fungere hensigtsmæssigt for det antal 
elever, det er på undervisningsholdet. Antallet af elever kan variere fra 6 til maximalt 18 elever. Teoriunder-
visningens udgangspunkt er typisk illustrationer af forskellige trafiksituationer, som alle elever skal have 
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mulighed for at se tydeligt. Derfor er det hensigtsmæssigt, at pc’en, hvorfra undervisningsprogrammet 
eller netadgangen kører, er tilkoblet en projektor, storskærm, Smart Board el.lign.

Ved udfyldelse af individuelle opgaver, evaluerende prøver og ved selve teoriprøven skal eleverne sidde 
ved borde med passende afstand til hinanden, så de bekvemt, og uden at kunne se hinandens resultater, 
kan løse opgaverne/prøverne.

Udstyr til den praktiske  
undervisning i ungdomsskolen

Til den praktiske undervisning (øvelseskørsel og praktisk prøve) skal der anvendes tohjulede 
 knallerter med en forbrændingsmotor med et slagvolumen på ikke over 50 cm3 eller med elmotor og 
med en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på 30 km i timen (lille knallert). Knallerten skal have 
automatisk transmission og være forsynet med retningsviserblinklygter, et førerspejl i hver side og  
side- eller centralstøtteben. Den skal endvidere være forsynet med hastighedsmåler. Den enkelte  
ungdomsskole skal råde over et antal driftsikre knallerter, der mindst svarer til antallet af elever på holdet. 

Der skal være godkendte styrthjelme til samtlige elever. 

Ungdomsskolerne har ansvaret for, at underviserne har adgang til nødvendigt materiel til brug for  
manøvreøvelserne på det lukkede øvelsesområde, fx kegler, træklodser, brædder, vippe mm. Det  
nødvendige materiel til afspærring af det lukkede område skal være til rådighed.

Ungdomsskolerne skal endvidere sørge for, at der er orange veste med hvide reflekser foran og bagpå til 
samtlige elever, når de træner på offentlig vej. Refleksvestene skal være godkendte (efter EN 471, EN 20471 
eller EN 1150). For at lette kommunikationen anbefales det, at vestene er nummeret fra 1-6.

Ungdomsskolen skal råde over et driftsikkert radiokommunikationsudstyr, der omfatter et antal elev- 
modtagere, der mindst svarer til antallet af elever, som samtidig kører øvelseskørsel på offentlig vej.

Når underviseren under øvelseskørsel kører efter eleverne i en medfølgende bil, skal bilen være forsynet 
med et skilt med teksten ”Knallertkøreskole”. Det er til vejledning for kørende bagfra, da den medfølgen-
de bil ofte vil køre væsentligt lavere end den tilladte hastighed.

Der skal endvidere være det nødvendige værktøj til nødreparationer af knallerterne samt godkendte  
dunke til benzin til rådighed. Der skal forefindes min. 1 stk. 2 kg pulverslukker (ildslukker).
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Lukket øvelsesområde

Øvelsesområdet skal være indrettet, så eleverne udelukkende kan koncentrere sig om beherskelsen af 
knallerten. Det lukkede øvelsesområde skal være plant og have en sådan størrelse, at alle elever på holdet 
kan køre og træne samtidig. Bestemmende for øvelsesområdets længde er blandt andet, at eleverne un-
der bremse- og undvigemanøvrer kan nå op på en hastighed på 30 km/t. Det vil erfaringsmæssigt kræve 
et øvelsesområde, der er ca. 100 meter i længden og ca. 40 meter i bredden. Det lukkede øvelsesområde 
kan være anlagt permanent, eller det kan indrettes midlertidigt på et areal, der anvendes til andre formål, 
fx en skolegård eller en parkeringsplads. Når området anvendes til undervisning, skal det være forsvarligt 
afspærret, så der ikke er adgang for almindelig færdsel (hverken kørende eller gående); dvs. at området 
ikke må være omfattet af færdselslovens regler. Der må heller ikke være parkerede køretøjer, som ikke 
bliver benyttet i undervisningen.

Det er en fordel, at det lukkede øvelsesområde er placeret i nærheden af depotet for både knallerter og 
andre remedier, som anvendes til manøvreøvelserne.

Øvelseskørsel på lukket øvelsesområde må kun finde sted med højst 6 elever ad gangen pr. underviser.

Øvelseskørsel på offentlig vej 

Den praktiske køreundervisning indledes med øvelser på lukket øvelsesområde og fortsætter derefter 
med øvelser på vej. Al øvelseskørsel på offentlig vej må kun finde sted med højst 6 elever ad gangen pr. 
underviser. Underviseren skal benytte sig af radiokommunikationsudstyr under øvelseskørsel på vej. Det 
øger sikkerheden at have direkte kontakt til eleverne, fordi det giver underviseren mulighed for at korri-
gere elevernes trafikale manøvrer med det samme. Brug af radiokommunikationsudstyr i undervisningen 
øger også elevernes fortrolighed med udstyret forud for den praktiske køreprøve, hvor det også er obliga-
torisk.

Øvelseskørsel på offentlig vej må ikke være til fare for færdselssikkerheden eller unødigt sinke trafikken 
og må først finde sted, når eleven på den lukkede øvelsesplads har opnået tilstrækkelig sikkerhed i at køre 
knallerten.

Under al øvelseskørsel på offentlig vej skal eleverne bære en orange vest med hvide reflekser foran og 
bagpå. Vestene skal opfylde standarden EN 471, EN 20471 eller EN 1150. For at lette radiokommunikatio-
nen anbefales det, at vestene forsynes med et nummer for hver elev. 
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Øvelsesstrækningerne

Øvelseskørslen på offentlig vej er i nogen grad afhængig af de lokale forhold og muligheder, men bør i 
størst muligt omfang følge den rækkefølge, som undervisningens emner angiver. Af hensyn til en mere 
detaljeret tilrettelæggelse af manøvrerne på vej bør underviseren på forhånd have udvalgt og fastlagt 
passende øvelsesstrækninger.

Mørkekørsel

En tredjedel af de unges knallertuheld sker i mørke. Mulighederne for at øve kørsel på vej i mørke – og 
eventuelt i dårligt vejr – bør derfor indgå i tilrettelæggelsen af undervisningen.

Underviserne

Køreundervisningen til kørekort kategori AM (lille knallert) forestås af ungdomsskolelærere med faglige 
og pædagogiske forudsætninger. Det kan fx være politibetjente, kørelærere, folkeskolelærere eller andre 
med særlig interesse og forudsætning for køreundervisning og undervisning af unge mennesker. Inden 
underviserne forestår køreundervisning og prøver, skal de have gennemført Rådet for Sikker Trafiks obli-
gatoriske kursus for knallertundervisere.

Procedure ved udstedelse af kørekort 
til lille knallert

De administrative procedurer vedr. udstedelse af kørekort til lille knallert fastlægges af de enkelte kom-
muner. Der kan derfor være forskel på, hvordan procedurerne er, afhængigt af, hvad ungdomsskolen og 
kommunen finder frem til.  Det gælder fx håndtering af betaling for undervisningen og ansvarsfordeling 
vedr. indberetning til kørekortregistret.

Der henvises til kørekortbekendtgørelsen og kørekortmanualen.



66

Elever, der ikke består

Elever, der ikke består enten den teoretiske eller den praktiske prøve, skal tilbydes en ny prøve. Det koster 
eleverne et gebyr at gå til en ny prøve.

Er den praktiske prøve ikke bestået senest 6 måneder efter den dag, eleven påbegyndte knallertundervis-
ningen, skal eleven begynde forfra på knallertundervisningen.

Forældreinvolvering

Mange undersøgelser viser, at forældre har stor indflydelse på deres børns holdning og adfærd – også 
når det handler om at færdes i trafikken. Derfor anbefales det, at engagere og involvere forældrene på 
forskellig vis i elevernes køreuddannelse. I forbindelse med elevernes tilmelding kan forældrene modtage 
information om fx regler for kørsel på lille knallert, ansvar, forsikring og sanktioner efterfulgt af gode råd 
til, hvad de konkret kan gøre for at bakke op om deres børns lovlige og sikre kørsel på lille knallert. 

Forældre kan med fordel inviteres med til et par lektioner af undervisningen i risikoforståelse. Det giver 
elever og forældre en fælles referenceramme af informationer og oplevelser og derved et godt udgangs-
punkt for den vigtige snak om, hvordan elever og forældre kan hjælpe hinanden med at holde fast i de 
mest sikre valg for elevernes færden på knallert i trafikken.
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Elever med særlige behov

Elever, der ønsker at tage kørekort til lille knallert, som har enten fysiske handicaps, indlæringsvanskelig-
heder eller lignende kan understøttes indenfor ungdomsskolens gældende rammer. Såfremt der tilmelder 
sig elever, der grundet fysisk eller psykisk handicap har behov for særlig tilrettelagt undervisning, har ung-
domsskolen mulighed for at supplere læseplanen med yderligere pædagogiske tiltag. Undervisningen 
tilrettelægges således, at der tages hensyn til den enkelte elevs specifikke behov. Af hensyn ønsket om 
at inkludere flest muligt, skal disse elever i videst muligt omfang følge den normale undervisning. Efter 
individuel vurdering kan denne suppleres af:

  Udvidet timetal 

  Specialundervisningstimer* (fx eneundervisning/læsestøtte) 

  Støttelærer* under alm. timer og ved prøver. 

           *  Støttelærer og specialundervisningslærere er ikke omfattet af kravet obligatorisk knallertundervisningskursus,  
såfremt de supplerer en godkendt underviser. 

Ungdomsskolen har mulighed for at samarbejde med folkeskoler, specialskoler og andre relevante aktører. 
Kan en kommune ikke imødekomme en elev med særlige behov specifikke behov, er der mulighed for 
henvisning til anden ungdomsskole for hele eller dele af undervisningsforløbet.

I loven er det særligt præciseret at elever, der pga. et fysisk handicap, ikke er i stand til at føre en tohju-
let knallert, men kan føre en trehjulet knallert, kan anvende en trehjulet knallert i undervisningen. I den 
forbindelse er det vigtigt, at både underviser og censor er opmærksom på, at en trehjulet knallert er 
væsentlig anderledes at manøvrere med. Det skal der selvfølgelig tages højde for i både øvelseskørslen 
på det lukkede øvelsesområde og i trafikken og til den praktiske prøve. Hvis en elev anvender en trehjulet 
knallert, skal den have automatisk transmission og være forsynet med retningsviserblinklygter, et fører-
spejl i hver side og hastighedsmåler. Knallerten kan stilles til rådighed af kommunen eller af eleven selv.

Klager over prøveresultat

Hvis en elev ikke består teoriprøven eller den praktiske prøve, vil de få udleveret et bedømmelsesskema, 
hvoraf det fremgår, hvilke fejl som ligger til grund for bedømmelsen. Er der behov for at få en forklaring 
på de krav og bedømmelseskriterier, der gælder i forbindelse med prøverne, kan ungdomsskolens ad-
ministration kontaktes. Ønsker eleven at klage over et prøveresultat, vil Ungdomsskolens administration 
vejlede om, hvordan denne gennemføres.

Ifølge kørekortbekendtgørelsens § 128 er det kommunalbestyrelsen, som afgør eventuelle klager over et 
prøveresultat. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan påklages til Færdselsstyrelsen, som er sidste klage- 
instans. Fristen for at indgive en klage er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.
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Paragraffer i Færdselsloven relevante 
for afsnit A-G

A    Risikoforståelse

BILAG 1
PARAGRAFFER I FÆRDSELSLOVEN RELEVANTE FOR AFSNIT A

Færdselsloven: §3
     Trafikanter skal optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, så at der ikke opstår fare eller 

forvoldes skade eller ulempe for andre, og således at færdslen ikke unødigt hindres eller forstyr-
res. Der skal også vises hensyn over for dem, der bor eller opholder sig ved vejen.

Straffeloven: §14 
     En handling, der ellers ville være strafbar, straffes ikke, når den var nødvendig til afværgelse af 

truende skade på person eller gods, og lovovertrædelsen måtte anses for at være af forholdsvis 
underordnet betydning

Færdselsloven: §41
    Et køretøjs hastighed skal til enhver tid være afpasset efter forholdene med særligt hensyn til 

andres sikkerhed. Den kørende skal herved tage vej-, vejr- og sigtforholdene, køretøjets tilstand 
og belæsning samt færdselsforholdene i øvrigt i betragtning. Hastigheden må aldrig blive større, 
end at føreren bevarer fuldt herredømme over køretøjet. Der skal kunne standses på den stræk-
ning af kørebanen foran køretøjet, som føreren har udsyn over, og foran enhver hindring, der 
kan påregnes. Ved nedblænding fra fjernlys (langt lys) til nærlys (kort lys) skal hastigheden før 
nedblændingen tilpasses de nye sigtforhold.

 Stk. 2.   Kørende skal holde en efter forholdene passende lav hastighed:
   1)   i tættere bebygget område,
   2)   når sigtbarheden er nedsat på grund af lys- eller vejrforholdene,
   3)   ved vejkryds og i vejsving,
   4)   foran fodgængerfelt,
   5)   foran bakketop eller på andre steder, hvor oversigten er begrænset,
   6)   ved risiko for blænding,
   7)   ved møde med andet køretøj på smal vej,
   8)   i vådt, glat eller fedtet føre,
   9)   hvor køretøjet nærmer sig bus, der holder for at optage eller afsætte passagerer,
   10)   hvor køretøjet nærmer sig børn på eller ved vejen,
   11)   hvor køretøjet nærmer sig heste eller kreaturer på vejen,
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   12)   hvor der foretages arbejde på vejen, og
   13)   forbi uheldssted på vejen.
 Stk. 3.   Kørende må ikke hindre andre kørendes normale kørsel ved uden rimelig grund at køre med 

overdreven lav hastighed eller pludseligt at bremse.

 Stk. 4.   I dårligt føre skal den kørende afpasse hastigheden således, at andre så vidt muligt ikke tilstænkes.

Færdselsloven: §53 
    For spirituskørsel straffes den, som fører eller forsøger at føre et motordrevet køretøj efter at 

have indtaget spiritus i et sådant omfang, at alkoholkoncentrationen i blodet under eller efter 
kørslen overstiger 0,50 promille, eller at alkoholkoncentrationen i udåndingsluften under eller 
efter kørslen overstiger 0,25 mg pr. liter luft.

 Stk. 2.   For spirituskørsel straffes endvidere den, som fører eller forsøger at føre et motordrevet køretøj 
efter at have indtaget spiritus i et sådant omfang, at den pågældende ikke kan føre køretøjet på 
betryggende måde.

Færdselsloven: §51 
 Stk. 6.   På tohjulet knallert må ikke befordres andre personer end føreren. På trehjulet knallert må ikke 

befordres flere personer, end knallerten er konstrueret til.

Færdselsloven: §54 
    Et motordrevet køretøj må ikke føres eller forsøges ført af nogen, hvis blod under eller efter 

kørslen indeholder bevidsthedspåvirkende stoffer, som efter regler fastsat af justitsministeren er 
klassificeret som farlige for færdselssikkerheden, og som ikke er indtaget i henhold til en lovlig 
recept. 1. pkt. gælder tilsvarende for stoffer, som den pågældende har indtaget i henhold til en 
lovlig recept, hvis indtagelsen ikke er sket i overensstemmelse med recepten.

 Stk. 2.   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 bedø-
vende 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.

BILAG 1
PARAGRAFFER I FÆRDSELSLOVEN RELEVANTE FOR AFSNIT A
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Færdselsloven: §55 
    Politiet kan til enhver tid kræve, at føreren af et køretøj eller en rytter afgiver udåndings-,  

spyt- eller svedprøve eller lader sine øjne besigtige. Politiet kan forlange, at en person afgiver 
udåndingsprøve på et andet sted, end hvor den pågældende er antruffet, hvis der er grund til  
at antage, at den pågældende har overtrådt § 53.

 Stk. 2.   Politiet kan fremstille en person til udtagelse af blod- og urinprøve, hvis der er grund til at antage, 
at han har overtrådt § 53 eller § 54, stk. 1, 2 eller 3, eller han nægter eller ikke er i stand til at medvirke 
til en udåndingsprøve, spytprøve, svedprøve eller øjenbesigtigelse. Angår mistanken andre forhold 
end spirituspåvirkning, kan politiet tillige fremstille den pågældende til undersøgelse af en læge. 
Det samme gælder ved mistanke om spirituspåvirkning, når særlige omstændigheder taler derfor.

Færdselsloven: §55a 
    Førere af køretøjer må under kørsel ikke benytte sig af håndholdt tele-udstyr og andre  

håndholdte kommunikationsapparater.

BILAG 1
PARAGRAFFER I FÆRDSELSLOVEN RELEVANTE FOR AFSNIT A

Færdselsloven: §67 
    Et køretøj skal være således indrettet og holdes i en sådan stand, at det kan benyttes uden fare 

og ulempe for andre samt uden skade for vejene.

 Stk. 2.   Ejeren eller den person (brugeren), som har varig rådighed over køretøjet, er ansvarlig for, at 
køretøjet er i lovlig stand.

 Stk. 3.  Føreren af et køretøj skal til enhver tid være opmærksom på, at køretøjet og eventuelt på-
hængskøretøj er i forsvarlig stand, særligt at styre-, bremse-, signal- og tegngivningsapparater 
samt lygter virker forskriftsmæssigt og sikkert, og at tilkoblingen til eventuelt påhængskøretøj  
er forsvarlig.

Færdselsloven: §101
    Den, der er ansvarlig for et motordrevet køretøj, skal erstatte skader, som køretøjet volder ved 

færdselsuheld eller ved eksplosion eller brand, der hidrører fra brændstofanlæg i køretøjet.

 Stk. 2.   Erstatningen for personskade eller tab af forsørger kan nedsættes eller bortfalde, hvis skadelidte 
eller afdøde forsætligt har medvirket til skaden. Erstatningen kan endvidere nedsættes og i  
særlige tilfælde bortfalde, hvis skadelidte eller afdøde ved grov uagtsomhed har medvirket til 
skaden.

 Stk. 3.   Erstatningen for tingsskade kan nedsættes eller bortfalde, hvis skadelidte forsætligt eller 
uagtsomt har medvirket til skaden.
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BILAG 1
PARAGRAFFER I FÆRDSELSLOVEN RELEVANTE FOR AFSNIT A

Frakendelse af retten til at føre lille knallert m.v.  
 

Færdselsloven: § 129
 Føreren af en lille knallert skal betinget frakendes retten til at føre lille knallert, hvis

   1)     føreren under tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden har voldt skade på 
person eller ting eller fremkaldt fare herfor,

   2)     føreren har gjort sig skyldig i overtrædelse af § 9, stk. 2, nr. 1, og der ikke foreligger formilden-
de omstændigheder,

   3)     føreren har overskredet den tilladte hastighed for lille knallert efter § 43 a med mere end  
60 pct.,

   4)     føreren har gjort sig skyldig i spirituskørsel, der ikke er omfattet af stk. 3, nr. 1,

   5)     føreren har gjort sig skyldig i en overtrædelse af § 54, stk. 1, 2. pkt., eller en overtrædelse af  
§ 54, stk. 2, der ikke er omfattet af stk. 3, nr. 2, eller

   6)     den benyttede knallert er konstruktivt ændret med henblik på hastighedsforøgelse eller er 
i en sådan ulovlig stand, at den kan køre 43 km i timen eller derover, og føreren tillige er ejer 
(bruger) af knallerten.

 Stk. 2.    Betinget frakendelse sker på vilkår, at den pågældende i en prøvetid på 3 år fra endelig dom ikke 
fører lille knallert under sådanne omstændigheder, at retten til at føre lille knallert skal frakendes. 
Ved betinget frakendelse udsættes fastsættelsen af frakendelsestiden.

 Stk. 3.    Føreren af en lille knallert skal ubetinget frakendes retten til at føre lille knallert for et tidsrum af 
mellem 2 og 10 år, hvis

   1)     føreren har gjort sig skyldig i spirituskørsel med en alkoholkoncentration i blodet under eller 
efter kørslen over 1,20 promille eller en alkoholkoncentration i udåndingsluften under eller 
efter kørslen over 0,60 mg pr. liter luft,

   2)     føreren har gjort sig skyldig i overtrædelse af § 54, stk. 1, 1. pkt., eller under skærpende om-
stændigheder har gjort sig skyldig i overtrædelse af § 54, stk. 2,

   3)     føreren forsætligt har voldt skade på andres person eller ting, forsætligt har fremkaldt nærlig-
gende fare herfor eller i øvrigt har ført knallerten på særlig hensynsløs måde,

   4)     føreren ved kørsel med en hastighed på mere end 100 km i timen har overskredet de tilladte 
hastigheder efter § 42 eller en anden hastighedsgrænse fastsat ved færdselstavler eller an-
den afmærkning med mere end 100 pct.,

   5)     føreren har gjort sig skyldig i flere forhold, der hver for sig er omfattet af stk. 1, idet to forhold 
omfattet af henholdsvis stk. 1, nr. 3 og 6, som er begået samtidig, i denne forbindelse dog 
anses for ét forhold,

   6)     føreren tidligere er betinget frakendt retten til at føre lille knallert og har begået et nyt for-
hold omfattet af stk. 1 i prøvetiden eller

   7)     føreren tidligere er frakendt retten til at føre lille knallert ubetinget og har begået et nyt 
forhold, der er omfattet af nr. 1-4 eller stk. 1, inden 2 år efter udløbet af frakendelsestiden.
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 Stk. 4.    Er den fører, der ubetinget frakendes retten til at føre lille knallert efter stk. 3, under 18 år på 
gerningstidspunktet, udskydes det tidspunkt, hvor den pågældende efter sin alder kan erhverve 
førerret, desuden i 6 måneder, for så vidt angår kørekort med et alderskrav på 18 år. Har føre-
ren på afgørelsestidspunktet erhvervet førerret, frakendes førerretten ubetinget i 6 måneder. 
Bestemmelsen i § 60, stk. 2, finder herved ikke anvendelse. Under særlige omstændigheder kan 
frakendelse af førerretten undlades.

 Stk. 5.    Under særligt formildende omstændigheder kan der ske betinget frakendelse i tilfælde, hvor 
frakendelse efter stk. 3 ellers skulle ske ubetinget.

 Stk. 6.   Er føreren under 15 år på det tidspunkt, hvor en ubetinget frakendelse af retten til at føre lille 
knallert vedtages eller fastslås ved endelig dom, regnes frakendelsestiden fra den dag, hvor 
føreren fylder 15 år.

 Stk. 7.   Begår den fører, der er ubetinget frakendt retten til at føre lille knallert, i frakendelsestiden et nyt 
forhold, der er omfattet af stk. 1 eller stk. 3, nr. 1-4, kan der fastsættes en yderligere udskydelse 
eller frakendelse efter stk. 4. Den samlede udskydelse eller frakendelse efter stk. 4 kan dog ikke 
overstige 2 år. Har førerretten været frakendt i en sammenhængende periode på 1 år eller mere 
efter stk. 4, kan førerretten efter frakendelsestidens udløb kun generhverves, såfremt en kon-
trollerende køreprøve bestås. Tilsvarende gælder, hvis der ved ansøgning om generhvervelse 
af førerretten er forløbet mere end 1 år regnet fra begyndelsestidspunktet for frakendelsen. 
Bestemmelserne i § 60, stk. 2, 3. og 4. pkt., finder herved anvendelse.

Konfiskation 
 

Færdselsloven:  §133a

    Ved grove overtrædelser af færdselsloven, eller hvor føreren flere gange har gjort sig skyldig i 
overtrædelse af færdselsloven, kan der ske konfiskation af det ved overtrædelsen anvendte mo-
tordrevne køretøj, hvortil der kræves kørekort, hvis det må anses for påkrævet for at forebygge 
yderligere overtrædelser af færdselsloven. Under tilsvarende betingelser kan der ske konfiskation 
af et motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, der ejes af den person, der har foretaget 
overtrædelsen, selv om køretøjet ikke er anvendt ved overtrædelsen.

 Stk. 2.     Konfiskation skal ske, hvis

   1)     ejeren af køretøjet har gjort sig skyldig i et forhold, der medfører ubetinget frakendelse af 
førerretten efter § 126, stk. 1, nr. 1-6, 11 eller 12, og

   2)     den pågældende to gange tidligere, inden for de seneste 3 år før det nye forhold er begået, 
har gjort sig skyldig i forhold som nævnt i nr. 1, der har medført eller medfører ubetinget 
frakendelse af førerretten, eller som nævnt i stk. 4, nr. 1.

 Stk. 3.    Konfiskation skal endvidere ske, hvis

   1)     ejeren af køretøjet har gjort sig skyldig i et forhold, der medfører ubetinget frakendelse af 
førerretten efter § 126, stk. 1, nr. 1 eller 2, og

BILAG 1
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   2)     den pågældendes førerret på gerningstidspunktet var frakendt ubetinget for et forhold som 
nævnt i nr. 1 begået inden for de seneste 3 år før det nye forhold.

 Stk. 4.    Konfiskation skal ligeledes ske, hvis

   1)     ejeren af køretøjet har gjort sig skyldig i overtrædelse af § 56, stk. 1, 1. pkt., § 62, stk. 1, eller  
§ 117 a og

   2)     den pågældende to gange tidligere, inden for de seneste 3 år før det nye forhold er begået, 
har gjort sig skyldig i forhold som nævnt i nr. 1 eller stk. 2, nr. 1.

 Stk. 5.    Konfiskation af lille knallert skal ske, hvis

   1)     ejeren har gjort sig skyldig i et forhold, der medfører ubetinget frakendelse af retten til at 
føre lille knallert efter § 129, stk. 3, nr. 1-4, og

   2)     den pågældende to gange tidligere, inden for de seneste 3 år før det nye forhold er begået, 
har gjort sig skyldig i forhold som nævnt i nr. 1, der har medført eller medfører ubetinget 
frakendelse af retten til at føre lille knallert, eller som nævnt i stk. 7, nr. 1.

 Stk. 6.    Konfiskation af lille knallert skal endvidere ske, hvis

   1)     ejeren har gjort sig skyldig i et forhold, der medfører ubetinget frakendelse af retten til at 
føre lille knallert efter § 129, stk. 3, nr. 1 eller 2, og

   2)     den pågældendes ret til at føre lille knallert på gerningstidspunktet var frakendt ubetinget 
for et forhold som nævnt i nr. 1 begået inden for de seneste 2 år før det nye forhold.

 Stk. 7.    Konfiskation af lille knallert skal ligeledes ske, hvis

   1)     ejeren har gjort sig skyldig i overtrædelse af § 63, stk. 1, 1. pkt., eller § 117 c, stk. 1, 2. pkt.,  
og

   2)     den pågældende to gange tidligere, inden for de seneste 3 år før det nye forhold er begået, 
har gjort sig skyldig i forhold som nævnt i nr. 1 eller stk. 5, nr. 1.

 Stk. 8.    Konfiskation efter stk. 2-7 skal ske, selv om køretøjet ikke er anvendt ved den aktuelle over-
trædelse.

 Stk. 9.   Bestemmelserne i stk. 2-7 kan fraviges, når særlige grunde undtagelsesvist taler herfor.

 Stk. 10.  En knallert, som er konstruktivt ændret med henblik på hastighedsforøgelse, eller som er i en 
sådan ulovlig stand, at den, for så vidt angår lille knallert, kan køre 43 km i timen eller derover 
og, for så vidt angår stor knallert, kan køre 64 km i timen eller derover, skal konfiskeres, hvis 
ejeren (brugeren) af knallerten en gang tidligere, inden for de seneste 3 år før det nye forhold 
er begået, har gjort sig skyldig i en tilsvarende overtrædelse af § 67, stk. 2. Konfiskation kan dog 
undlades, hvis særlige grunde taler derfor.

 Stk. 11.  I øvrigt gælder straffelovens regler om konfiskation.
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B    Knallertens og førerens udstyr 

Færdselsloven: §10 
 Stk. 3.   På fortov, gangsti, cykelsti eller rabat må gående ikke trække cykel eller knallert eller medføre 

omfangsrige genstande, såfremt dette vil være til væsentlig ulempe for andre gående. Gående, 
som benytter cykelsti, må ikke være til ulempe for kørende på cykelstien. 

BILAG 1
PARAGRAFFER I FÆRDSELSLOVEN RELEVANTE FOR AFSNIT B

Færdselsloven: §14 
 Stk. 3.   Cykel eller lille knallert må ikke føres på cykelsti, såfremt køretøjet på grund af dets bredde i 

belæsset eller ubelæsset stand kan være til væsentlig ulempe for andre kørende på cykelstien. 

Færdselsloven: §33 
    Ved kørsel i lygtetændingstiden skal de påbudte lygter holdes tændt. På flere sammenkoblede 

køretøjer er det kun nødvendigt at holde baglygter tændt bagest på vogntoget og nummerpla-
debelysningen tændt ved vogntogets bageste nummerplade.

 Stk. 2.   Fjernlys (langt lys) skal anvendes, når førerens synsvidde under hensyn til køretøjets hastighed 
ellers er utilstrækkelig til sikker kørsel.

 Stk. 3.   Fjernlys (langt lys) må ikke anvendes:

   1)   på strækning, hvor vejen er tilstrækkeligt oplyst,

   2)   ved møde med andet køretøj i sådan afstand fra dette, at føreren kan blændes,

   3)   ved møde med tog, som fremføres langs med vejen, hvis der kan opstå risiko for blænding 
ved anvendelse af fjernlys, eller

   4)  ved kørsel bag efter et andet køretøj, såfremt den forankørende kan blændes af fjernlyset og 
anvendelse af nærlys under hensyn til køretøjets hastighed og lysforholdene i øvrigt giver 
føreren tilstrækkelig synsvidde til sikker kørsel.

 Stk. 4.   Såfremt fjernlys (langt lys) efter stk. 2 ikke findes påkrævet, kan nærlys (kort lys) anvendes. Hvis 
fjernlys (langt lys) i medfør af stk. 3 ikke må anvendes, skal nærlys (kort lys) anvendes.

 Stk. 5.   Tågelygter må kun anvendes i tåge og under kraftig nedbør og kan i så fald anvendes i stedet for 
de foreskrevne lygter. Hjælpelygter må ikke anvendes til andet formål end det, hvortil lygten er 
bestemt.

 Stk. 6.   Lygter må ikke anvendes således, at andre førere kan blændes.

 Stk. 7.   Anvendelse af andre lygter og andre refleksanordninger end påbudt eller tilladt i denne lov eller 
de bestemmelser, der er udfærdiget i medfør af loven, er forbudt.
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Færdselsloven: §38 
    Fører af motordrevet køretøj skal betjene køretøjet således, at det ikke afgiver unødig støj eller 

unødigt udvikler røg eller gasarter.

 Stk. 2.   I og ved bebyggelse må kørsel, der er unødvendig og forstyrrende, ikke finde sted. Hastighed og 
køremåde i øvrigt skal på sådanne steder afpasses således, at andre ikke unødigt forstyrres.

Færdselsloven: §67 
    Et køretøj skal være således indrettet og holdes i en sådan stand, at det kan benyttes uden fare 

og ulempe for andre samt uden skade for vejene.

 Stk. 2.   Ejeren eller den person (brugeren), som har varig rådighed over køretøjet, er ansvarlig for, at 
køretøjet er i lovlig stand.

 Stk. 3.   Føreren af et køretøj skal til enhver tid være opmærksom på, at køretøjet og eventuelt påhængs-
køretøj er i forsvarlig stand, særligt at styre-, bremse-, signal- og tegngivningsapparater samt lygter 
virker forskriftsmæssigt og sikkert, og at tilkoblingen til eventuelt påhængskøretøj er forsvarlig.

Færdselsloven: §51 
 Stk. 8.   På knallert må ikke medføres genstande, der er mere end 2 m lange eller 70 cm brede. Genstan-

de, der medføres, må ikke hindre knallertkøreren i at have fuldt herredømme over knallerten 
eller i behørig tegngivning. Knallertkørere må heller ikke medføre genstande, der i øvrigt er til 
ulempe for den øvrige færdsel. Transportministeren kan fastsætte bestemmelser om største 
længde, bredde, højde og vægt for genstande, som befordres på knallerter, der er særligt indret-
tet til varetransport eller som invalidekøretøj. 

Færdselsloven: §63a 
    Den, der driver erhverv med salg, udlejning eller reparation af knallerter, må ved udøvelsen af 

denne virksomhed ikke sælge eller på anden måde stille en knallert til rådighed for personer 
under 16 år, medmindre forældremyndighedens indehaver forinden har givet skriftligt samtykke 
dertil. Det påhviler den erhvervsdrivende at sikre sig, at samtykket foreligger.

Færdselsloven: §33 a 
    Ved kørsel uden for lygtetændingstiden skal nærlys (kort lys) anvendes på motordrevne køre-

tøjer. Ved kørsel med motorredskab gælder dette dog kun, såfremt motorredskabet er forsynet 
med nærlyslygter. I stedet for nærlys kan anvendes tågeforlygter eller særligt kørelys.
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C    Knallertens funktioner og håndtering

Færdselsloven: §10 
 Stk. 2.   Gående, som benytter kørebanen, skal gå yderst i venstre side i færdselsretningen eller, hvis  

vedkommende trækker cykel eller knallert, yderst i højre side. Den gående kan dog gå i den 
modsatte side, hvis den pågældende ellers ville blive udsat for fare, eller hvis særlige omstæn-
digheder tilsiger det.

Færdselsloven: §18
 Stk. 2.   Kørende skal før igangsætning fra kanten af vejen, ved vognbaneskift eller anden ændring af 

køretøjets placering til siden sikre sig, at manøvren kan udføres uden fare eller unødig ulempe 
for andre. Det samme gælder, når den kørende vil standse eller hurtigt nedsætter hastigheden.

Færdselsloven: §32
 Stk. 2.   Kørende skal give tegn før igangsætning fra kanten af vejen og før vending og svingning.

BILAG 1
PARAGRAFFER I FÆRDSELSLOVEN RELEVANTE FOR AFSNIT B/C

Færdselsloven: §68 
    Transport-, bygnings- og boligministeren kan fastsætte bestemmelser om køretøjers indretning, 

udstyr og tilbehør og om personligt sikkerhedsudstyr til førere og passagerer samt fastsætte, 
hvilke påskrifter og mærker køretøjer af kontrolmæssige grunde skal være forsynet med. For  
forsvarets og redningsberedskabets køretøjer kan transport-, bygnings- og boligministeren 
fastsætte fornødne lempelser.

 Stk. 3.   Transport-, bygnings- og boligministeren kan fastsætte bestemmelser om forbud mod salg og 
markedsføring af køretøjer samt udstyrsdele og tilbehør til køretøjer og af personligt sikkerheds-
udstyr til førere og passagerer, hvis køretøjet, udstyrsdelen, tilbehøret eller sikkerhedsudstyret 
ikke opfylder de bestemmelser, der fastsættes i medfør af stk. 1, eller køretøjet, udstyrsdelen, 
tilbehøret eller sikkerhedsudstyret ved anvendelse vil medføre, at føreren eller andre trafikanter 
udsættes for fare eller væsentlig ulempe.

 Stk. 5.     Transport-, bygnings- og boligministeren kan, såfremt færdselssikkerhedsmæssige hensyn gør 
det påkrævet, forbyde brugen af et køretøj, selv om det opfylder de bestemmelser, der fast- 
sættes i medfør af stk. 1.
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Færdselsloven: §41
    Et køretøjs hastighed skal til enhver tid være afpasset efter forholdene med særligt hensyn til 

andres sikkerhed. Den kørende skal herved tage vej-, vejr- og sigtforholdene, køretøjets tilstand 
og belæsning samt færdselsforholdene i øvrigt i betragtning. Hastigheden må aldrig blive større, 
end at føreren bevarer fuldt herredømme over køretøjet. Der skal kunne standses på den stræk-
ning af kørebanen foran køretøjet, som føreren har udsyn over, og foran enhver hindring, der 
kan påregnes. Ved nedblænding fra fjernlys (langt lys) til nærlys (kort lys) skal hastigheden før 
nedblændingen tilpasses de nye sigtforhold.

 Stk. 2.   Kørende skal holde en efter forholdene passende lav hastighed:
   1)   i tættere bebygget område,
   2)   når sigtbarheden er nedsat på grund af lys- eller vejrforholdene,
   3)   ved vejkryds og i vejsving,
   4)   foran fodgængerfelt,
   5)   foran bakketop eller på andre steder, hvor oversigten er begrænset,
   6)   ved risiko for blænding,
   7)   ved møde med andet køretøj på smal vej,
   8)   i vådt, glat eller fedtet føre,
   9)   hvor køretøjet nærmer sig bus, der holder for at optage eller afsætte passagerer,
   10)   hvor køretøjet nærmer sig børn på eller ved vejen,
   11)   hvor køretøjet nærmer sig heste eller kreaturer på vejen,
   12)   hvor der foretages arbejde på vejen, og
   13)   forbi uheldssted på vejen.

 Stk. 3.   Kørende må ikke hindre andre kørendes normale kørsel ved uden rimelig grund at køre med 
overdreven lav hastighed eller pludseligt at bremse.

 Stk. 4.   I dårligt føre skal den kørende afpasse hastigheden således, at andre så vidt muligt ikke tilstænkes.

BILAG 1
PARAGRAFFER I FÆRDSELSLOVEN RELEVANTE FOR AFSNIT C
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D    De første manøvrer på vej

Færdselsloven: §15
    Kørende skal under hensyntagen til anden færdsel og forholdene i øvrigt holde så langt til højre 

som muligt.

Færdselsloven: §4
    Trafikanter skal efterkomme de anvisninger for færdslen, som gives ved færdselstavler, afmærk-

ning på kørebane eller cykelsti, signalanlæg eller på anden måde, jf. § 95.

 Stk. 2.   Trafikanter skal efterkomme de anvisninger for færdslen, som gives af politiet eller andre, som 
justitsministeren har bemyndiget til at regulere færdslen, jf. § 89. Disse anvisninger skal efter-
kommes forud for anvisninger i stk. 1.

 Stk. 3.   Anvisningerne i stk. 1 og 2 skal efterkommes forud for færdselsreglerne.

 Stk. 4.   Trafikanter skal uanset afmærkning, der tilkendegiver ubetinget vigepligt, rette sig efter signal-
anlæg, der regulerer færdslen i det pågældende vejkryds.

BILAG 1
PARAGRAFFER I FÆRDSELSLOVEN RELEVANTE FOR AFSNIT D

Færdselsloven: §18  
    Kørende skal før vending eller bakning sikre sig, at manøvren kan udføres uden fare eller ulempe 

for andre. Vending skal ske forlæns til venstre, medmindre forholdene ikke tillader dette.

 Stk. 2.   Kørende skal før igangsætning fra kanten af vejen, ved vognbaneskift eller anden ændring af 
køretøjets placering til siden sikre sig, at manøvren kan udføres uden fare eller unødig ulempe 
for andre. Det samme gælder, når den kørende vil standse eller hurtigt nedsætter hastigheden.

 Stk. 3.   Kørende i tilkørselsbane (accelerationsbane) skal tilpasse sin hastighed til færdslen i den vogn-
bane, som skal benyttes under den fortsatte kørsel, og forlade tilkørselsbanen, når det kan ske 
uden fare eller unødig ulempe. Kørende i den vognbane, som færdslen i tilkørselsbanen skal 
køre ud i, skal, om nødvendigt ved at nedsætte hastigheden, lette udkørslen fra tilkørselsbanen.

 Stk. 4.   Hvor antallet af vognbaner, der er forbeholdt færdslen i samme retning, formindskes, skal de 
kørende under gensidig hensyntagen tilpasse deres kørsel efter de ændrede forhold, herunder 
ved eventuelt at ændre hastigheden. Det samme gælder ved sammenløb af to kørebaner.

 Stk. 5.    Frakørselsbane (decelerationsbane) skal benyttes straks ved banens begyndelse. Det samme 
gælder baner, der er forbeholdt en vis art færdsel, samt baner, der skal benyttes ved svingning.
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Færdselsloven: §32
 Stk. 2.  Kørende skal give tegn før igangsætning fra kanten af vejen og før vending og svingning. Køren-

de skal endvidere give tegn før vognbaneskift eller anden ikke ubetydelig ændring af køretøjets 
placering til siden på motorvej. Ved vognbaneskift eller anden ikke ubetydelig ændring af køre-
tøjets placering til siden på anden vej end motorvej skal kørende give tegn, når det er påkrævet 
til vejledning for den øvrige færdsel. Tegnet skal gives ved hjælp af blinklys, hvor anbringelse 
heraf på køretøjet er påbudt eller tilladt, og i øvrigt ved, at en arm rækkes vandret ud til siden.

BILAG 1
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Færdselsloven: §26
   Kørende skal iagttage særlig forsigtighed ved vejkryds.

 Stk. 2.   Ved kørsel ind på eller over en vej har den kørende vigepligt for den kørende færdsel fra begge 
sider (ubetinget vigepligt), såfremt dette er tilkendegivet ved afmærkning i medfør af § 95.

 Stk. 3.   Ubetinget vigepligt gælder endvidere ved udkørsel fra parkeringsplads, ejendom eller 
grundstykke, tankstation eller andet lignende område uden for vej, fra sti, gågade, markvej eller 
lignende og ved enhver udkørsel fra vej, der sker over fortov, cykelsti eller rabat, som er hævet 
over kørebanen på den vej, der køres ind på. Cyklist eller knallertkører, som fra en cykelsti, der 
ikke er anlagt i forbindelse med en vej, kører ind på eller over en vej, samt cyklist eller knallertkø-
rer, der svinger fra en cykelsti ud på kørebanen, har ligeledes ubetinget vigepligt.

 Stk. 4.   Når kørende i andre tilfælde færdes på en sådan måde, at deres færdselsretninger skærer hinan-
den, har føreren af det køretøj, der har det andet køretøj på sin højre side, vigepligt (højrevige-
pligt), medmindre andet følger af § 18.

 Stk. 5.   Kørende, som har vigepligt, skal på tydelig måde ved i god tid at nedsætte hastigheden eller 
standse, tilkendegive, at de vil opfylde vigepligten. Kørslen må kun fortsættes, når det under 
hensyn til andre køretøjers placering på vejen, afstanden til dem og deres hastighed kan ske 
uden fare eller ulempe.

 Stk. 6.  Kørende må ikke svinge til venstre, før det kan ske uden ulempe for modkørende færdsel. Ved 
svingning til højre må den kørende ikke være til ulempe for cyklister og knallertkørere, der kører 
lige ud. Er der i forbindelse med vejen anlagt cykelsti, hvor færdsel i begge retninger er tilladt 
(dobbeltrettet cykelsti), må kørende ikke svinge til venstre, før det kan ske uden ulempe for 
cyklister og knallertkørere, der kører lige ud. Det samme gælder ved svingning til højre over for 
modkørende cyklister og knallertkørere. Tilsvarende regler gælder ved kørsel over eller bort fra 
kørebanen uden for vejkryds.

 Stk. 7.   Kørende, som nærmer sig eller kører ind i vejkryds, skal køre således, at der ikke opstår unø-
dig ulempe for færdslen på den krydsende vej, såfremt vedkommende tvinges til at standse i 
krydset. I kryds, hvor færdslen reguleres ved signalanlæg, må den kørende, selv om signalet viser 
grønt lys, ikke køre ind i krydset, hvis den pågældende på grund af færdselsforholdene på stedet 
må indse, at krydset ikke vil kunne forlades, inden signalet har skiftet til grønt lys for krydsende 
færdsel.
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Særlige regler for knallerter

Færdselsloven: §51
   Knallert må ikke føres ved siden af andet køretøj.

 Stk. 2.   § 49, stk. 2 og 3, om placering på vej og kørsel i vejkryds gælder også for lille knallert.

 Stk. 3.    Tohjulet knallert skal trækkes over fortov eller gangsti. Knallert kan dog køres over fortov eller 
gangsti, når overkørslen sker fra en sidevej.

 Stk. 4.    Fører af tohjulet knallert skal under kørslen have begge fødder på pedalerne eller fodhvilerne og 
mindst den ene hånd på styret.

 Stk. 5.    Knallertkører må ikke under kørslen holde fast i andet køretøj eller i fører af eller passager på 
andet køretøj.

 Stk. 6.    På tohjulet knallert må ikke befordres andre personer end føreren. På trehjulet knallert må ikke 
befordres flere personer, end knallerten er konstrueret til.

 Stk. 7.    Passagerer under 5 år må ikke befordres på trehjulet knallert, medmindre passagersiddepladsen 
er forsynet med sikkerhedssele.

 Stk. 8.    På knallert må ikke medføres genstande, der er mere end 2 m lange eller 70 cm brede. Genstan-
de, der medføres, må ikke hindre knallertkøreren i at have fuldt herredømme over knallerten 
eller i behørig tegngivning. Knallertkørere må heller ikke medføre genstande, der i øvrigt er til 
ulempe for den øvrige færdsel. Transportministeren kan fastsætte bestemmelser om største 
længde, bredde, højde og vægt for genstande, som befordres på knallerter, der er særligt indret-
tet til varetransport eller som invalidekøretøj.færdsel.

BILAG 1
PARAGRAFFER I FÆRDSELSLOVEN RELEVANTE FOR AFSNIT D
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E    Manøvrer i kryds og rundkørsler

Færdselsloven: §16
 Stk. 3.  Ved svingning til højre skal køretøjet føres så langt ud mod kørebanens højre kant som muligt. 

Svinget skal gøres så lille som muligt. Ved svingning til venstre skal køretøjet føres så langt som 
muligt ind mod kørebanens midte eller, hvis kørebanen har ensrettet færdsel, mod kørebanens 
venstre kant. Svingningen skal foretages på en sådan måde, at køretøjet, når det forlader krydset, 
befinder sig til højre på den kørebane, det svinger ind på.

BILAG 1
PARAGRAFFER I FÆRDSELSLOVEN RELEVANTE FOR AFSNIT E

Færdselsloven: §26
   Kørende skal iagttage særlig forsigtighed ved vejkryds.

 Stk. 2.   Ved kørsel ind på eller over en vej har den kørende vigepligt for den kørende færdsel fra begge 
sider (ubetinget vigepligt), såfremt dette er tilkendegivet ved afmærkning i medfør af § 95.

 Stk. 3.   Ubetinget vigepligt gælder endvidere ved udkørsel fra parkeringsplads, ejendom eller 
grundstykke, tankstation eller andet lignende område uden for vej, fra sti, gågade, markvej eller 
lignende og ved enhver udkørsel fra vej, der sker over fortov, cykelsti eller rabat, som er hævet 
over kørebanen på den vej, der køres ind på. Cyklist eller knallertkører, som fra en cykelsti, der 
ikke er anlagt i forbindelse med en vej, kører ind på eller over en vej, samt cyklist eller knallertkø-
rer, der svinger fra en cykelsti ud på kørebanen, har ligeledes ubetinget vigepligt.

 Stk. 4.   Når kørende i andre tilfælde færdes på en sådan måde, at deres færdselsretninger skærer hinan-
den, har føreren af det køretøj, der har det andet køretøj på sin højre side, vigepligt (højrevige-
pligt), medmindre andet følger af § 18.

 Stk. 5.   Kørende, som har vigepligt, skal på tydelig måde ved i god tid at nedsætte hastigheden eller 
standse, tilkendegive, at de vil opfylde vigepligten. Kørslen må kun fortsættes, når det under 
hensyn til andre køretøjers placering på vejen, afstanden til dem og deres hastighed kan ske 
uden fare eller ulempe.

 Stk. 6.  Kørende må ikke svinge til venstre, før det kan ske uden ulempe for modkørende færdsel. Ved 
svingning til højre må den kørende ikke være til ulempe for cyklister og knallertkørere, der kører 
lige ud. Er der i forbindelse med vejen anlagt cykelsti, hvor færdsel i begge retninger er tilladt 
(dobbeltrettet cykelsti), må kørende ikke svinge til venstre, før det kan ske uden ulempe for 
cyklister og knallertkørere, der kører lige ud. Det samme gælder ved svingning til højre over for 
modkørende cyklister og knallertkørere. Tilsvarende regler gælder ved kørsel over eller bort fra 
kørebanen uden for vejkryds.

Færdselsloven: §15
    Kørende skal under hensynstagen til anden færdsel og forholdene i øvrigt holde så langt til højre 

som muligt
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BILAG 1
PARAGRAFFER I FÆRDSELSLOVEN RELEVANTE FOR AFSNIT E

Færdselsloven: §32
 Stk. 2.   Kørende skal give tegn før igangsætning fra kanten af vejen og før vending og svingning.

 Stk. 7.   Kørende, som nærmer sig eller kører ind i vejkryds, skal køre således, at der ikke opstår unø-
dig ulempe for færdslen på den krydsende vej, såfremt vedkommende tvinges til at standse i 
krydset. I kryds, hvor færdslen reguleres ved signalanlæg, må den kørende, selv om signalet viser 
grønt lys, ikke køre ind i krydset, hvis den pågældende på grund af færdselsforholdene på stedet 
må indse, at krydset ikke vil kunne forlades, inden signalet har skiftet til grønt lys for krydsende 
færdsel.

Færdselsloven: §27
     Kørende, som møder eller kører forbi gående, skal give den gående tid til at vige til side samt i 

øvrigt give den gående fornøden plads på vejen.

 Stk. 2.   Kørende, som kører over fortov eller gangsti, eller i øvrigt fører køretøj ind på kørebanen fra 
udkørsel fra ejendom ved vejen, skal holde tilbage for gående. Det samme gælder ved kørsel ind 
på eller over gågade.

 Stk. 3.   Ved kørsel på gågade skal de kørende udvise særlig agtpågivenhed og hensynsfuldhed over for 
gående.

 Stk. 4.   Ved busstoppested, beliggende ved kanten af cykelsti, hvor passagererne ikke optages fra eller 
afsættes på et areal, der er særligt indrettet for dem, skal de kørende på cykelstien holde tilbage 
og om fornødent standse for på- eller afstigende passagerer.

 Stk. 5.   Ved svingning i vejkryds må kørende ikke være til fare for gående, der passerer den kørebane, 
som skal benyttes under den fortsatte kørsel. Tilsvarende gælder ved kørsel over eller bort fra 
kørebanen uden for vejkryds.

 Stk. 6.   Ved fodgængerfelt på steder, hvor færdslen reguleres af politi eller ved signalanlæg, skal den 
kørende, selv om han i øvrigt ifølge signalet eller politiets tegngivning kan passere fodgæn-
gerfeltet, holde tilbage for gående, som befinder sig i feltet på vej over kørebanen. Er et sådant 
fodgængerfelt beliggende ved vejkryds, skal den kørende, som efter svingning i krydset skal 
passere feltet, køre med passende lav hastighed og om nødvendigt standse for at lade de gåen-
de passere, som befinder sig i fodgængerfeltet eller er på vej ud i dette.

 Stk. 7.   Kørende, som nærmer sig et fodgængerfelt, der ikke er reguleret, skal afpasse hastigheden 
således, at der ikke opstår fare eller ulempe for gående, som befinder sig i feltet eller er på vej ud 
i dette. Den kørende skal om nødvendigt standse for at lade de gående passere.

 Stk. 8.  Kørende skal så vidt muligt undgå, at køretøjet standses i fodgængerfeltet.
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PARAGRAFFER I FÆRDSELSLOVEN RELEVANTE FOR AFSNIT E

Færdselsloven: §49
 Stk. 3.  Før vejkryds skal cyklist, der skal lige ud eller svinge til venstre, uanset § 16, stk. 1 og 3, fortsat 

holde til højre på vejen. Såfremt en eller flere vognbaner ved afmærkning er forbeholdt de 
kørende, der skal svinge til højre, er det dog tilladt cyklisten at placere sig ved linjen mellem den 
nærmeste vognbane, som ikke er forbeholdt de højresvingende, og højresvingsbanen. Cyklist, 
der ønsker at svinge til venstre, skal fortsætte gennem krydset til dets modsatte side og må først 
foretage svingningen, når det kan ske uden ulempe for den øvrige færdsel. Dette gælder uanset 
afmærkning, medmindre det fremgår af denne, at den gælder for cyklister. 1.- 4. pkt. gælder også 
ved kørsel over eller bort fra kørebanen uden for vejkryds.
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F    Møde, kørsel forbi og overhaling

Færdselsloven: §3
     Trafikanter skal optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, så at der ikke opstår fare eller 

forvoldes skade eller ulempe for andre, og således at færdslen ikke unødigt hindres eller for- 
styrres. Der skal også vises hensyn over for dem, der bor eller opholder sig ved vejen.

 Stk. 2.   Særligt hensyn skal vises over for børn, skolepatruljer, ældre mennesker samt personer, der ifølge 
særligt af transport-, bygnings- og boligministeren fastsat kendetegn eller i øvrigt, efter hvad der 
fremgår af omstændighederne, lider af svækket syn eller hørelse eller anden legemlig mangel 
eller sygdom, som er til ulempe for dem i færdslen.

BILAG 1
PARAGRAFFER I FÆRDSELSLOVEN RELEVANTE FOR AFSNIT F

Færdselsloven: §7
      Transport-, bygnings- og boligministeren fastsætter bestemmelser om udrykningskørsel og kan 

herunder fravige regler i denne lov.

 Stk. 2.   Når der ved kørsel med udrykningskøretøj anvendes særlige af justitsministeren fastsatte lyd- 
eller lyssignaler, skal andre trafikanter i god tid holde vejen åben for køretøjet. Kørende skal om 
nødvendigt standse.

 Stk. 3.    Transport-, bygnings- og boligministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser til sikring af 
ambulancers og brandslukningskøretøjers uhindrede kørsel til og fra uheldsstedet eller brand-
stedet.

 Stk. 4.   Motorkøretøj, der i et enkelt tilfælde benyttes til kørsel med alvorligt syge eller tilskadekomne  
eller i et andet lignende øjemed, som ikke tåler opsættelse, og som foran på køretøjet på iøjne-
faldende måde har anbragt en hvid dug, er under denne kørsel ligestillet med udryknings- 
køretøj. Føreren af motorkøretøjet skal snarest muligt, efter at sådan kørsel har fundet sted,  
give politiet meddelelse herom. Uberettiget anvendelse af hvid dug er forbudt.

 Stk. 5.   Uvedkommende må ikke komme så nær til et uheldssted eller brandsted, at redningsarbejdet 
eller slukningsarbejdet, herunder kørsel til eller fra stedet, derved hæmmes.

 Stk. 6.   Trafikanter skal give fri passage for forsvarets og redningsberedskabets kolonner, grupper af 
børn under opsyn af leder, ligtog eller andet sluttet optog.

Færdselsloven: §19 
     Kørende, som i tættere bebygget område nærmer sig et stoppested, hvor en bus er standset, 

skal, hvis føreren af bussen giver tegn til igangsætning, nedsætte hastigheden og om nødven-
digt standse, således at bussen kan forlade stoppestedet. Føreren af bussen fritages dog ikke 
herved for at udvise særlig forsigtighed for at undgå fare.

 Stk. 2.   Kørende, som nærmer sig en skolebus, der er standset for at optage eller afsætte passagerer, 
skal udvise særlig agtpågivenhed. Det samme gælder, når en skolebus forlader et sådant sted. 
Føreren skal specielt være opmærksom på, om børn befinder sig på kørebanen eller er på vej  
ud på denne.
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PARAGRAFFER I FÆRDSELSLOVEN RELEVANTE FOR AFSNIT F

Færdselsloven: §20
     Kørende, som møder hinanden, skal holde til højre. De skal holde tilstrækkelig afstand til siden 

mellem køretøjerne og samtidig udvise særlig agtpågivenhed over for trafikanter, der færdes i 
kørebanens højre side. Er vejen delvist spærret, skal det køretøj, i hvis side af kørebanen spærrin-
gen er, om nødvendigt standse og lade det mødende køretøj passere.

 Stk. 2.   Ved møde med køretøjer, som anvendes ved vejarbejde, kan der med fornøden forsigtighed 
køres på den måde, som er mest hensigtsmæssig.

Færdselsloven: §22
     Når en foran kørende bliver opmærksom på, at en bagfra kommende vil overhale til venstre, skal 

den pågældende holde så langt til højre som muligt og må ikke øge hastigheden.

 Stk. 2.   Hvis et køretøj føres med lav hastighed eller optager megen plads, og kørebanen er smal eller 
bugtet, eller der er modkørende færdsel, skal føreren være særlig opmærksom på bagfra kom-
mende færdsel. Såfremt det kan gøre overhalingen lettere, skal føreren nedsætte hastigheden 
og om nødvendigt føre køretøjet ud til siden, så snart dette er muligt, og eventuelt helt standse.

Færdselsloven: §21
     Overhaling skal ske til venstre. Dog skal overhaling ske højre om et køretøj, hvis fører svinger 

til venstre eller tydeligt forbereder et sådant sving. Cyklist og fører af lille knallert kan overhale 
køretøjer af andre arter til højre.

 Stk. 2.   Kørende, der vil overhale, skal sikre sig, at dette kan ske uden fare, herunder særligt:

   1)   at den vognbane, hvor overhalingen skal foregå, på en tilstrækkeligt lang strækning er fri for 
modkørende færdsel, og at der ikke er anden hindring for overhalingen,

   2)   at den foran kørende ikke giver tegn til overhaling af et andet køretøj,

   3)   at bagfra kommende køretøjer ikke har påbegyndt overhaling, og

   4)   at det, bortset fra tilfælde, hvor overhaling sker i en vognbane, hvor modkørende færdsel 
ikke må forekomme, efter overhalingen utvivlsomt er muligt atter at føre køretøjet ind i tra-
fikstrømmen uden at være til ulempe for denne.

 Stk. 3.   Den overhalende skal holde tilstrækkelig afstand til siden mellem sit køretøj og det køretøj, der 
overhales. Sker overhaling til venstre, skal den overhalende holde til højre, så snart dette kan ske 
uden fare eller ulempe. Køretøjet behøver dog ikke at blive ført tilbage i vognbanen til højre, 
hvis den overhalende efter overhalingen har til hensigt straks at overhale endnu et køretøj, og 
betingelserne for at foretage overhaling i øvrigt er opfyldt.

 Stk. 4.   Køretøj, som anvendes ved vejarbejde, kan med fornøden forsigtighed overhales på den måde, 
der er mest hensigtsmæssig.
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Færdselsloven: §49
  Stk. 2.   Cyklist skal altid holde til højre på den vognbane, der er beliggende yderst til højre i færdselsret-

ningen. Vognbanen ved siden af kan dog om nødvendigt anvendes under overhaling, såfremt 
denne ikke kan ske til højre.

BILAG 1
PARAGRAFFER I FÆRDSELSLOVEN RELEVANTE FOR AFSNIT F

Færdselsloven: §27
     Kørende, som møder eller kører forbi gående, skal give den gående tid til at vige til side samt i 

øvrigt give den gående fornøden plads på vejen.

 Stk. 2.   Kørende, som kører over fortov eller gangsti, eller i øvrigt fører køretøj ind på kørebanen fra 
udkørsel fra ejendom ved vejen, skal holde tilbage for gående. Det samme gælder ved kørsel ind 
på eller over gågade.

 Stk. 3.   Ved kørsel på gågade skal de kørende udvise særlig agtpågivenhed og hensynsfuldhed over for 
gående.

 Stk. 4.   Ved busstoppested, beliggende ved kanten af cykelsti, hvor passagererne ikke optages fra eller 
afsættes på et areal, der er særligt indrettet for dem, skal de kørende på cykelstien holde tilbage 
og om fornødent standse for på- eller afstigende passagerer.

 Stk. 5.   Ved svingning i vejkryds må kørende ikke være til fare for gående, der passerer den kørebane, 
som skal benyttes under den fortsatte kørsel. Tilsvarende gælder ved kørsel over eller bort fra 
kørebanen uden for vejkryds.

 Stk. 6.   Ved fodgængerfelt på steder, hvor færdslen reguleres af politi eller ved signalanlæg, skal den 
kørende, selv om han i øvrigt ifølge signalet eller politiets tegngivning kan passere fodgæn-
gerfeltet, holde tilbage for gående, som befinder sig i feltet på vej over kørebanen. Er et sådant 
fodgængerfelt beliggende ved vejkryds, skal den kørende, som efter svingning i krydset skal 
passere feltet, køre med passende lav hastighed og om nødvendigt standse for at lade de gåen-
de passere, som befinder sig i fodgængerfeltet eller er på vej ud i dette.

 Stk. 7.   Kørende, som nærmer sig et fodgængerfelt, der ikke er reguleret, skal afpasse hastigheden 
således, at der ikke opstår fare eller ulempe for gående, som befinder sig i feltet eller er på vej ud 
i dette. Den kørende skal om nødvendigt standse for at lade de gående passere.

 Stk. 8.  Kørende skal så vidt muligt undgå, at køretøjet standses i fodgængerfeltet.
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G    Kørsel i tæt og blandet trafik

Færdselsloven: §51
     Knallert må ikke føres ved siden af andet køretøj.

Færdselsloven: §15
 Stk. 3.   Afstanden til foran kørende skal afpasses på en sådan måde, at der ikke er fare for påkørsel, 

hvis køretøjet foran standser, eller dets hastighed nedsættes. Køretøjer, for hvilke der gælder 
en særlig hastighedsbegrænsning, jf. § 43, skal uden for tættere bebygget område tillige holde 
en sådan afstand til foran kørende, at overhalende køretøjer uden fare kan føres ind imellem et 
sådant køretøj og køretøjet foran.

Færdselsloven: §3
    Trafikanter skal optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, så at der ikke opstår fare eller 

forvoldes skade eller ulempe for andre, og således at færdslen ikke unødigt hindres eller forstyr-
res. Der skal også vises hensyn over for dem, der bor eller opholder sig ved vejen.

 Stk. 2.   Særligt hensyn skal vises over for børn, skolepatruljer, ældre mennesker samt personer, der ifølge 
særligt af justitsministeren fastsat kendetegn eller i øvrigt, efter hvad der fremgår af omstændig-
hederne, lider af svækket syn eller hørelse eller anden legemlig mangel eller sygdom, som er til 
ulempe for dem i færdslen.

Færdselsloven: §42
 Stk. 5.   For en vejstrækning, hvor det ikke vil være forsvarligt eller ønskeligt at tillade kørsel med ha-

stigheder svarende til den generelle hastighedsgrænse, kan der fastsættes en lavere grænse. I 
tættere bebygget område kan der på tilsvarende måde fastsættes en lavere hastighedsgrænse 
for et nærmere afgrænset område.

Færdselsloven: §27
 Stk. 3.   Ved kørsel på gågade skal de kørende udvise særlig agtpågivenhed og hensynsfuldhed over for 

gående.

BILAG 1
PARAGRAFFER I FÆRDSELSLOVEN RELEVANTE FOR AFSNIT G
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Skematisk oversigt  
over præstationskravene
Eleverne skal: Det vil sige,  

at eleverne:
Indi-
rekte 
relevant

Direkte 
relevant 
for teori- 
prøven

Direkte 
relevant 
for 
praktisk 
prøve

Direkte 
relevant 
for 
begge 
prøver

VIDEN

vide skal være orienteret om emnet i en sådan grad, at 
de kan finde de korrekte svar blandt flere mulige på 
spørgsmål om de pågældende emner.

x

have kendskab til skal kunne stoffet på en måde, så det kan understøtte 
og lette forståelsen af en efterfølgende undervisning. 

x

FÆRDIGHEDER

opnå færdighed i skal under kørsel på knallert på lukket øvelsesområde 
kunne udføre manøvrer korrekt.

x

udpege skal i praksis kunne lokalisere bestemte dele ved knal-
lerten (betjeningsudstyr, instrumenter mm.). 

x

aflæse og forstå  
betydningen af

skal i praksis kunne anvende instrumenter og kon-
trollys på køretøjet, forstå betydningen af disse og 
reagere hensigtsmæssigt på indikationerne.

x

kontrollere skal i praksis kunne undersøge og tage stilling til, om 
kravene til knallerten er opfyldt, og de skal kunne 
forklare, hvordan kontrollen udføres.

x

beherske skal i praksis kunne orientere sig kritisk, håndtere 
knallertens betjeningsudstyr korrekt, udføre manøvrer 
fejlfrit samt udføre andre færdigheder korrekt. 

x

opfatte og  
bedømme

skal kunne bemærke bestemte forhold i en færdselssi-
tuation eller på billeder, forstå forholdenes betydning, 
og i praksis vise, hvordan de reagerer hensigtsmæssigt 
på dem eller finde de korrekte svar blandt flere mulige 
på spørgsmål om de pågældende forhold. 

x

genkende skal i praksis kunne genkende betydningen af anvis-
ninger for færdslen, og efterleve dem. 

x

reagere  
hensigtsmæssigt

skal i praksis kunne føre knallerten og ændre hastig-
hed, placering eller kørselsretning i overensstemmelse 
med færdselsreglerne, hensynet til sikkerheden og 
trafikafviklingen.

x

RISIKOFORSTÅELSE

vurdere skal kunne vise, at de har forståelse for sammenhæn-
gen mellem en trafikal handling og dennes konse-
kvens, ved at kunne finde de korrekte svar blandt flere 
mulige på spørgsmål om handling og konsekvens.

x

angive årsager til/
angive indholdet af/ 
angive betydningen af

skal kunne finde de korrekte svar blandt flere mulige 
på spørgsmål om lovgivning, vejafmærkning, politiets 
funktion, samt andre forhold af væsentlig betydning.

x

BILAG 2
SKEMATISK OVERSIGT OVER PRÆSTATIONSKRAVENE
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Typiske ulykkessituationer 

BILAG 3
TYPISKE ULYKKESSITUATIONER

1   Knallertkører kommer til skade, uden der er en modpart

2   Knallertkører kører ligeud i kryds og bliver ramt af bil, som svinger til højre

Ifølge skadestuerne er eneulykker den type ulykker, 
som der sker flest af. Ulykkerne sker typisk fordi:

  Knallertkøreren er alkoholpåvirket. Det gælder  
i halvdelen af eneulykkerne.

  Knallertkøreren er uopmærksom og kommer ud 
af kurs.

  Knallertkøreren kører så stærkt, at han ikke kan nå 
at reagere på fx et sving, en forhindring eller en 
glat kørebane. 

  Hastigheden er afgørende for, hvor slemt knallert-
køreren kommer til skade ved en eneulykke.

Modparten er oftest en personbil, der overser knal-
lerten. Modparten er sjældent en bus eller en lastbil, 
men når det er fældet, går det ofte rigtig galt.  Der 
kan være flere grunde til højresvingsulykker fx: 

  Der er mange ting at holde øje med i et kryds,  
og både knallertkører og bilist/chauffør har op-
mærksomheden rettet mod den tværgående og 
modkørende trafik fremfor mod hinanden.

  Knallerten er let at overse, hvis den er i bilistens/
chaufførens blinde vinkel (særligt sættevognstog 
giver chaufføren store vanskeligheder med at se 
bagud i spejlene).

  Bilisten har registreret knallerten, men knallertens 
hastighed kan overraske bilisten/chaufføren.

xx 12
3

xx
123
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3   Knallertkører kører ligeud og rammer eller bliver påkørt af bilist fra højre,  
           som ikke overholder sin vigepligt

Denne type ulykker kan ske i kryds, eller ved at 
knallerten bliver ramt af eller kører ind i en bil, som 
er på vej ud fra en sidevej, en parkeringsplads eller 
tankstation.  Der kan være flere grunde til, at denne 
type ulykker sker:

  Bilisten har måske set knallerten, men tror, at han 
kan nå at foretage sin manøvre, før knallerten når ud 
i krydset, eller inden den passerer. Det sker typisk, 
hvis knallerten har en alt for høj hastighed. Det 
resulterer typisk i, at knallertkøreren kører ind i bilen.

  Bilisten kan også helt overse knallerten, fordi 
bilistens opmærksomhed er rettet mod alle mulige 
andre ting i krydset eller ved udkørslen. Hvis der 
er dårlige oversigtsforhold til højre for bilisten, ved 
man, at det er den side, hvor bilisten er allermest 
opmærksom, og derfor kan bilisten let komme til at 
overse trafikanter, der kommer fra venstre. 

  Et kryds med flere svingbaner kan også medføre, 
at knallerten ”skjuler” sig for bilisten fra højre ved 
at ligge til venstre for biler i højresvingsbanen.

Ulykker, hvor bilisten er på vej ud fra en sidevej, par-
keringsplads, tankstation eller andet, kan skyldes, at 
bilisten lige har sat sig ind i bilen og derfor mentalt 
er optaget af sele, destination og andet, som frata-
ger opmærksomheden fra trafikken. 

Når knallertkøreren kører i højre side og bilisten 
kommer fra højre, er bilen og knallerten meget tæt 
på hinanden i krydset, og derfor er der kort tid til at 
reagere i for begge parter.

xx123

BILAG 3
TYPISKE ULYKKESSITUATIONER
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4    Knallertkører kører ligeud, overholder ikke sin vigepligt og rammer  
eller bliver påkørt af bilist fra højre

5    Knallertkører svinger til venstre ind foran modkørende bil, der skal ligeud    

Der kan være flere grunde til, at denne ulykkestype 
sker:

  Knallertkøreren er optaget af andre ting, og over-
ser derfor sin vigepligt.

  Knallertkøreren fejlbedømmer bilistens og egen 
hastighed, og tror han kan nå over.

  Dårlige oversigtsforhold i krydset kan betyde, at 
knallertkøreren ser bilisten for sent.

At foretage et venstresving i et kryds er en meget 
kompliceret manøvre, fordi man ”krydser” alle fire 
færdselsretninger. Det betyder, at man skal ori-
entere sig i fire retninger, tolke på det man ser og 
handle hensigtsmæssigt, samtidig med at man er i 
fart. Derfor er det vigtigt, at eleverne lærer, at ven-
stresving som hovedregel er to gange lige ud.

 Der er flere ting, som kan have indflydelse på, at en 
knallertkørers venstresving ofte går galt:

  Knallertkøreren foretager et ”fladt” venstresving 
og fejlbedømmer den modkørendes hastighed.

  Knallertkøreren afventer ikke fri bane i ny kørsels-
retning.

  Bilisten fejltolker en knallerts venstresvingshen-
sigt, fordi knallertkøreren ikke blinker til venstre.

xx123
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6    Knallertkører kører ind i holdende/parkeret bil, en container, et vejarbejde e .l .

7    Knallertkører overholder ikke sin ubetingede vigepligt  
og bliver ramt af/kører ind i bil fra venstre     

Denne type ulykker sker typisk fordi:

  Knallertkøreren er beruset. (i mere end hvert tredje 
af denne type ulykker)

  Knallertkøreren er uopmærksom.

  Føreren af en bil har netop har parkeret og åbner 
bildøren lige foran knallertkøreren. 

  Knallertkøreren får for sent øje på genstanden i 
højre side, fordi den er svær at se i mørke.

Denne type ulykke sker typisk fordi:

  Knallertkøreren overser sin vigepligt.

  Knallertkøreren fejlbedømmer egen hastighed i 
forhold til bilistens og tror, at han kan nå over.

  Knallertkøreren overser den ligeudkørende bilist, 
fordi denne er gemt bag bilerne (varevogne, last-
biler) i højresvingsbanen.

  Knallertkøreren glemmer at orientere sig ved 
udkørsel fra sidevej, tankstation eller lignende og 
bliver ramt af bilist fra venstre. 

xx123
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8    Knallertkører i kryds bliver påkørt eller kører ind i bil, som har vigepligten, fra venstre

9    Knallertkører overholder ikke sin ubetingede vigepligt og bliver ramt fra højre     

Denne type ulykke sker, fordi bilisten af forskellige 
grunde ikke overholder sin vigepligt:

  Bilisten fejlbedømmer knallertens hastighed og 
regner med, at han kan nå over.

  Knallertkøreren ”gemmer” sig bag ligeudkørende 
bil.

  Knallertkøreren bliver ramt af højresvingende bi-
list, som kommer over i modkørendes kørebane.

Denne type ulykker sker, fordi:

  Knallertkøreren fejlbedømmer bilistens hastighed 
(som måske er for høj) og tror, at han kan nå over. 

  Knallertkøreren overser vigepligtsskilt og kører 
for hurtigt til at kunne nå at kunne orientere sig 
og reagere på det, han ser, og standse op.

  Hvis knallertkøreren skal dreje til højre i stedet 
for: Knallertkøreren foretager et alt for stort højre-
sving pga. for høj hastighed og kommer derfor 
over i modkørendes bane og bliver ramt her.
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10    Knallertkører kører over for rødt lys 

Hvis knallertkøreren kører overfor rødt, kan han blive 
påkørt fra mange retninger, som alle har grønt lys:

  Han kan blive påkørt af ligeudkørende fra venstre.

  Han kan blive påkørt af ligeudkørende fra højre.

  Han kan blive påkørt af modkørende venstresvin-
gende, som har holdt og ventet på fri bane.

Denne type ulykker sker typisk fordi:

  Knallertkøreren løber en stor risiko og satser på, 
at der ikke kommer nogen tværgående trafik. For 
knallertkøreren er det måske et velkendt kryds, 
hvor erfaringen siger, at der ikke er særligt trafi-
keret. 

  Knallertkøreren bruger sin opmærksomhed på 
andre ting.

xx123
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11    Knallertkører svinger til venstre ind foran en bil, der kører ligeud

12    Knallertkører bliver påkørt bagfra

Denne type ulykker sker typisk, fordi knallertkøre-
ren ikke orienterer sig bagud før svingning.

Denne type ulykke sker typisk fordi:

  Knallertkøreren møder en mindre forhindring i 
højre side fx en vandpyt, et hul eller lignende, 
som betyder, at knallertkøreren trækker til venstre 
uden at sikre sig fri bane bagude.

  Bilisten holder ikke en ordentlig sideafstand til 
knallerten, måske fordi bilisten fejlbedømmer, at 
der er plads nok til at køre forbi knallerten samti-
dig med, at der kommer modkørende.

  Bilisten kører for tæt på knallerten.
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13    Knallertkører overskrider egen svingbane, og bliver ramt forfra 

14    Knallertkører bliver ramt af bil, som … 

Denne type ulykker sker typisk, fordi:

  Knallertkøreren har for stor hastighed i svinget, 
som betyder, at svingbanen ikke kan holdes.

  Knallertkøreren skærer venstresvinget af, og kom-
mer over i modsatte vejbane.

Denne type ulykker sker typisk, fordi:

  Knallertkøreren orienterer sig i den retning, hvor 
han forventer at trafikken kommer fra, og rammes 
af bil, der overskrider egen bane (overhaler fx).

  Knallertkøreren har registreret en bil, der blinker 
til højre, men rammes af bil bagved, som kører 
udenom.

xx 123
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Relevant vejafmærkning

Eleverne skal vide, at færdselstavler og afmærkning på kørebanen fortæller trafikanterne: 

1 . Hvad de skal passe særligt på (Advarselstavler)
Advarselstavler er trekantede med spidsen opad. De har rød rand og hvidt midterfelt med sort sym-
bol, som angiver farens art. Uden for tættere bebygget område opsættes advarselstavler normalt 
mellem 150 og 250 m før farestedet. Opsættes de i anden afstand f.eks. på motorvej, angives afstan-
den på undertavle. I tættere bebygget område kan tavlerne opsættes i kortere afstand fra farestedet 
uden afstandsangivelse.

2 . Hvor de skal holde tilbage (Vigepligtstavler)
Vigepligtstavler opsættes umiddelbart ved det sted, hvor eller hvorfra den angivne vigepligtsregel 
gælder.

3 . Hvad de ikke må (Forbudstavler)
Forbudstavler er cirkelformede. De har rød rand og sort symbol, som fortæller, hvad der er forbudt. 
Tavlen sættes op ved det sted, hvor eller hvorfra forbuddet gælder. Hvis tavlen sættes før, skal den 
forsynes med en undertavle med afstandsangivelse. Tavlen gælder indtil næste vejkryds, hvis ikke 
den er blevet ophævet af en ophævstavle.

4 . Hvad skal de gøre (Påbudstavler)
Påbudstavler er cirkelformede med blå bund og hvidt symbol, som angiver påbuddets art. Påbud-
stavler opsættes umiddelbart ved det sted, hvor eller hvorfra påbuddet gælder.

5 . Hvad skal de være klar over (Oplysningstavler)
Oplysningstavler er rektangulære. De har blå bund og hvidt symbol eller hvid tekst. Oplysningstavler 
opsættes i nærheden af det sted eller ved begyndelsen af den vejstrækning, som tavlens indhold ved-
rører. Tavler, der opsættes i nogen afstand, kan forsynes med afstandsangivelse forneden på tavlen 
eller på undertavle.

Eleverne skal kende til den vejafmærkning (fællesbetegnelse for både skilte og afmærkning på køreba-
nen), der har betydning for, at de kan færdes sikkert på lille knallert. Eleverne skal forstå, at det er afgøren-
de for sikkerheden og en effektiv trafikafvikling, at alle trafikanter følger den afmærkning, som er gælden-
de for dem.

Skilte og anden afmærkning skal behandles under de emner, som de er relevante for, og inddrages hvor 
det giver mening.

BILAG 4
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A 11      Farligt vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget  
vigepligt

Hvis der kun forekommer vejtilslutning i én vejside, kan det vises på symbolet.

A 16      Rundkørsel

A 17      Fodgængerfelt
I forbindelse med undertavle med teksten »Gågade« angiver tavlen en  
krydsende gågade.

A 18      Modkørende færdsel
Tavlen kan foruden i normal afstand, jf. § 7, opsættes ved begyndelsen af en
strækning med modkørende færdsel.

A 19      Lyssignal

A 22      Børn
Tavlen angiver særlig fare, hvor børn færdes på eller ved vej. Tavlen kan anvendes 
til afmærkning af, at en skolepatrulje arbejder. I disse tilfælde suppleres den med 
undertavle med tekst »Skole«, og over advarselstavlen opsættes to skiftevis blin-
kende gule lys.

A 31      Glat vej
Tavlen angiver, at kørebanen kan være unormalt glat. Årsagen skal angives på
undertavle, f.eks. »Glat i vådt føre«.

A 33      Løse sten
Tavlen angiver særlig fare for stenslag.
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A 36      Bump
Tavlen angiver hastighedsdæmpende bump på vejen.

A 37      Ujævn vej
Tavlen angiver farlige ujævnheder på vejen.

A 39      Vejarbejde

A 41,1      Højresving

A 42,2      Flere sving, det første til venstre
Tavlen angiver særlig fare for stenslag.

A 43,1      
Indsnævret vej        

A 43,3      
Indsnævret vej i højre side

A 95      Sidevind

UA 39,1    På cykelsti  
Hovedtavlens anvisning gælder på cykelstien

BILAG 4
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A 72      Jernbaneoverkørsel uden bomme

UA 72      Se efter tog

A 73      Jernbaneoverkørsel med bomme

A 74,1      Krydsmærke for enkeltsporede jernbaneoverkørsler

A 74,2      Krydsmærke for flersporet jernbaneoverkørsel

A 75      Afstandsmærker
Tavlerne angiver afstanden til jernbaneoverkørslen.

Z 72,2      Rødt blinksignal ved jernbaneoverkørsler
Rødt blinksignal angiver, at trafikanterne skal standse før stoplinje eller, hvis  
ingen stoplinje findes, i betryggende afstand foran signalet. Rødt blinksignal kan  
suppleres med klokkesignal.

B 11      Ubetinget vigepligt
Tavlen angiver, at trafikanterne ved kørsel ind på eller over en vej har vigepligt
for den kørende færdsel fra begge sider (ubetinget vigepligt). Tavlen anvendes
normalt i forbindelse med S 11 Vigelinje. I kombination med undertavlerne U 1 og 
UB 11,1 anvendes tavlen til forvarsling af henholdsvis B 11 og B 13. Under B 11 kan 
opsættes D 12 Påbudt kørselsretning i rundkørsel.
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B 13      Stop
Tavlen angiver, at kørende har ubetinget vigepligt og skal stoppe før fremkørsel
i et kryds eller før fremkørsel over jernbanespor. I kryds kan cyklister og førere af 
små knallerter, der lovligt benytter cykelstien, dog uden at stoppe svinge til højre 
ad cykelsti langs den krydsende vejs højre side, hvis dette kan ske uden ulempe 
for andre trafikanter. Ved jernbanespor opsættes tavlen under A 74 Krydsmærke. 
Tavlen anvendes normalt i forbindelse med S 13 Stoplinje, jf. § 48.

UB 11,2      Dobbeltrettet cykelsti
Undertavlen angiver, at der på den krydsende vej er anlagt cykelsti, hvor færdsel
i begge retninger er tilladt. Tavlen kan anvendes under tavlerne B 11 og B 13.

B 18      Hold tilbage for modkørende
Tavlen angiver, at trafikanter kun må køre ind på vejstrækningen, når de kan pas-
sere den uden derved at tvinge modkørende til at standse.

B 19      Modkørende færdsel skal holde tilbage

C 11,1      Højresving forbudt

C 11,2      Venstresving forbudt
Forbud mod venstresving forbyder også vending.

C 12      Vending forbudt
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C19      Indkørsel forbudt
Tavlen forbyder indkørsel med ethvert køretøj. Det kan angives med undertavle, at 
det også er forbudt at trække cykel og knallert på kørebanen.

C21      Kørsel i begge retninger forbudt
Det kan angives med undertavle, at det også er forbudt at trække cykel og knallert

C 22,1      Motorkøretøj, stor knallert,  
traktor og motorredskab forbudt

Det kan angives med undertavle, at kørsel med lille knallert også er forbudt.

C 25,1      Cykel og lille knallert forbudt
Det kan angives med undertavle, at det også er forbudt at trække cykel og lille 
knallert.

C 25,2      Lille knallert forbudt
Det kan angives med undertavle, at det også er forbudt at trække cykel og lille 
knallert.

C 51      Overhaling forbudt
Forbuddet gælder ikke ved overhaling af tohjulet cykel og tohjulet lille knallert.

UC 22,1      Knallertkørsel forbudt
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D 11,3      Påbudt kørselsretning

D 12      Påbudt kørselsretning i rundkørsel

D 15      Påbudt passage
Tavlen angiver, at motorkøretøjer og store knallerter skal passere tavlen på den 
side, som pilen peger mod. Det gælder dog ikke for kørsel til stoppested, i bus-
bane, parkeringsbane eller lignende.

D 21   Cykelsti
Tavlen angiver bane, som skal benyttes af cyklister og førere af små knallerter og 
kun må benyttes af disse, dog under hensyntagen til færdselslovens § 14, stk. 3. 
Banen kan dog benyttes af fodgængere, jf. færdselslovens § 10. Det kan angives 
med undertavle, at lille knallert skal føres på kørebanen.

D 26   Delt sti
Tavlen angiver sti med flere baner, der er adskilt ved afstribning, rabat eller lignen-
de. Hver bane skal benyttes af den færdselsart, der angives med symbol, og må 
kun benyttes af denne.

D 27   Fællessti
Tavlen angiver bane, som skal benyttes af flere færdselsarter og kun må benyttes 
af disse. Arterne angives ved symbol. Trafikanter på fællessti skal udvise gensidig 
hensynsfuldhed, jf. færdselslovens § 3, stk. 1.

UD 1      
Undertavlen udpeger den bane, som kun må benyttes af den færdselsart, der 
angives med hovedtavlens symbol.

 

UD 21,1      Dobbeltrettet cykeltrafik 
Undertavlen UD 21,1 angiver, at cykelstien har trafik i begge retninger.
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UD 21,2      Dobbeltrettet cykel trafik ophører
Undertavlen angiver, at cykelstien ikke længere har trafik i begge retninger.

UD 21,5   
Undertavlen benyttes på steder, hvor små knallerter ikke skal følge cyklistreglerne 
§14, stk 2.

E 16,1      Vognbaneforløb med sammenfletning
Ved reduktion af vognbaneantallet skal de kørende vise gensidig hensyn, jf. færd-
selslovens § 18, stk. 4.

E 16,2      Vognbaneforløb med vognbaneskift
Ved reduktion af vognbaneantallet skal den kørende, der skifter vognbane, sikre 
sig, at dette kan ske uden fare eller unødig ulempe for andre, jf. færdselslovens § 
18, stk. 2.

E 18      Blind vej
Med tynd hvid streg kan angives, at vejen fortsætter i en sti.

E 19      Ensrettet færdsel

E 21,1      Anbefalet rute for cyklister
På ruter afmærket med E 21,1 kan kørsel med lille knallert være forbudt på visse 
delstrækninger.

E 21,4      Anbefalet rute for lille knallert
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E 42      Motorvej
Tavlen angiver vejstrækning, hvor de særlige regler om kørsel på motorvej
og til- og frakørselsveje til motorvej gælder, jf. færdselslovens §§ 44-47.

E 43      Motortrafikvej
Tavlen angiver vejstrækning, hvor de særlige regler om kørsel på motortrafikvej
og til- og frakørselsveje til motortrafikvej gælder, jf. færdselslovens § 48.

E 49      Gågade
Tavlen angiver et område, hvor følgende særlige færdselsregler gælder:
1)  Området er reserveret til gående.
2)  Tilladelse til kørsel i området kan gives. I så fald skal kørsel ske under iagttagelse 

af bestemmelserne i punkterne 4-8.
3)  Eventuel tilladelse til kørsel angives på undertavle som anført i § 12, stk. 3, 

punkterne 2-5. Desuden kan anvendes undertavlen »Kørsel tilladt«. Tilladelse på 
undertavle kan afgrænses tidsmæssigt, jf. § 5, tavle U 3.

4)  Kørsel i området må kun ske med meget lav hastighed (normalt under 15 km/h).
5)  De kørende skal udvise særlig agtpågivenhed og hensynsfuldhed over for gåen-

de, jf. færdselslovens § 27, stk. 3.
6)  Når der på vejen færdes personer, der kan komme i farlig nærhed af køretøjet 

under dettes passage, må kørslen ikke fortsættes, forinden føreren har sikret sig, 
at disse personer er opmærksomme på køretøjet og har givet plads for passage. 
Sådanne personer må dog ikke unødigt hindre de kørende i at komme frem.

7)  Parkering i en gågade må ikke ske uden for særligt afmærkede pladser. Dette 
gælder dog ikke cykler, knallerter og tohjulede motorcykler.

8)  Kørende har ubetinget vigepligt ved udkørsel fra en gågade, jf. færdselslovens § 
26, stk. 3.

Tavlen kan anvendes med undertavlerne U 1, U 2 eller U 6 til forvarsling.
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E 50    Ophør af gågade

E 51    Opholds- og legeområde
Tavlen angiver et område, hvor følgende særlige færdselsregler gælder:
1)  Det er tilladt at opholde sig og lege på vejen i hele dens bredde.
2)  Kørsel i området må kun ske med meget lav hastighed (normalt under 15 km/h).
3)  De kørende skal udvise særlig agtpågivenhed og hensynsfuldhed over for 

gående. Hvor kørendes færdselsretning skærer gåendes, skal de kørende holde 
tilbage for de gående.

4)  Når der på vejen opholder sig eller leger personer, der kan komme i farlig 
nærhed af køretøjet under dettes passage, må kørslen ikke fortsættes, forin-
den føreren har sikret sig, at disse personer er opmærksomme på køretøjet og 
har givet plads for passage. Sådanne personer må dog ikke unødigt hindre de 
kørende i at komme frem.

5)  Parkering i opholds- og legeområder må ikke ske uden for særligt afmærkede 
pladser. Dette gælder dog ikke cykler, knallerter og tohjulede motorcykler.

6)  Kørende har ubetinget vigepligt ved udkørsel fra et opholds- og legeområde.
Tavlen kan anvendes med undertavlerne U 1, U 2 eller U 6 til forvarsling.

E 52    Ophør af opholds- og legeområde

X 12    Pilsignal
Signalet kan have lysåbninger for rød, gul og grøn pil. Det anvendes i almindelig-
hed i forbindelse med X 11, således at lysåbninger for samme farve normalt an-
bringes ved siden af hinanden. Pilsignaler gælder for trafikanter, der vil køre i den 
retning, pilen viser. Venstresvingende cyklister og førere af små knallerter, der i
henhold til færdselslovens § 49, stk. 3, skal fortsætte gennem krydset til dets mod-
satte side, skal dog rette sig efter de signaler, der gælder for kørsel ligeud.
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U 5,1    
Hovedtavlens angivelse eller signalets visning gælder ikke for den angivne færd-
selsart.

X 16    Cyklistsignal
Signalet udformes som X 11 eller X 12, men er mindre end disse. Over øverste 
lysåbning anbringes en lille tavle svarende til E 21,1 Anbefalet rute for cyklister. 
Cyklistsignalet skal respekteres af cyklister og af førere af små knallerter, hvis de 
har samme placering på vejen som cyklister.

V 11    Trekantsymbol
Symbolet angiver, at trafikanterne i et følgende vejkryds er pålagt ubetinget vige-
pligt ved den i § 10 nævnte tavle B 11 Ubetinget vigepligt. Hvor symbolet anven-
des i nogen afstand fra krydset, anføres afstanden før symbolet.

V 21    Cykelsymbol
Symbolet angiver, at cyklister og førere af små knallerter skal benytte den pågæl-
dende del af vejen. Cykelsymbol i en bane, der er afgrænset med den i § 44 nævn-
te Q 46 Ubrudt kantlinje, eller som er en del af en sti eller et fortov, angiver bane, 
som skal benyttes af cyklister og førere af små knallerter og kun må benyttes af 
disse, dog under hensyntagen til færdselslovens § 14, stk. 3. Fodgængeres adgang 
til at benytte cykelsti afgøres dog efter reglerne i færdselslovens § 10.

S 21    Cykelfelt
Felt i kryds, der angiver, at cyklister og førere af små knallerter skal benytte den 
pågældende del af vejen. Feltet afmærkes med bred punkteret linje med lige lang 
streg og mellemrum eller med blå farve. V 21 Cykelsymbol skal altid afmærkes i 
feltet.
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Ulempe, Unødig ulempe,  
væsentligt ulempe og fare  
– definition

Ulempe, unødig ulempe, væsentlig ulempe og fare er fire begreber, som færdselsloven benytter sig af. 
Det er vigtigt at forstå betydningen af dem og kunne skelne dem fra hinanden 

Ulempe
Man er til ulempe, hvis en anden trafikant må foretage en manøvre - stor eller lille - han ellers ikke ville 
have foretaget. F.eks. styre udenom, bremse let, lette foden fra speederen og så videre. 
Når man har vigepligt, må man hverken være til fare eller ulempe (§ 26). Kørende, der nærmer sig et fod-
gængerfelt, der ikke er reguleret, skal afpasse hastigheden således, at der ikke opstår fare eller ulempe for 
gående, der befinder sig i feltet eller er på vej ud i dette. ( § 27, stk. 7) 

Unødig ulempe
Man er til unødig ulempe, hvis de andre må styre uden om, bremse let, lette foden fra speederen helt 
unødvendigt. Man må således gerne være til ulempe, hvis der er nødvendigt. 
”Kørende skal før igangsætning fra kanten af vejen, ved vognbaneskift eller anden ændring af køretøjets 
placering til siden sikre sig at manøvren kan udføres uden fare eller unødig ulempe for andre. (§18, stk. 2)

Væsentlig ulempe
Er en gradbøjning af ulempe. Man er til væsentlig ulempe, hvis man virkelig er til gene. Man må for ek-
sempel ikke cykle på cykelstien, hvis cyklen er belæsset med så omfangsrigt gods, at cyklen derved er til 
væsentlig ulempe for andre på cykelstien (§10, stk. 3,) samt cykel eller knallert må ikke føres på cykelsti, 
såfremt køretøjet på grund af dets bredde i belæsset eller ubelæsset stand kan være til væsentlig ulempe 
for andre kørende på cykelstien (§ 14, stk.3)

Fare
Man er til fare, hvis en påkørsel er realistisk. Det kan være at den rent faktisk sker, eller at en anden tra-
fikant må bremse, undvige eller springe til side for at undgå at blive påkørt. Begrebet ”fare” er nævnt i 
forbindelse med næsten alle manøvrereglerne. Man må ikke være til fare, når man har vigepligt under 
igangsætning, under overhaling, ved vognbaneskift og så videre, eller § 27, stk. 5. ”Ved svingning i vej-
kryds må kørende ikke være til fare for gående, der passerer den kørebane, som skal benyttes under den 
fortsatte kørsel”. (Man må altså gerne være til ulempe); Kørende der vil overhale, skal sikre sig, at dette kan 
ske uden fare, herunder etc. (§ 21, stk. 2)

BILAG 5
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2. Bremsning 

Der indledes med bremsning af baghjul. Dernæst af forhjul og til sidst bremsning af begge hjul. 
Hastigheden øges gradvist.

Bremsen/bremserne aktiveres, når forhjulet er mellem de 2 første kegler.

1. Igangsætning og standsning

Begge hænder på styret. Begge fødder på fodhviler.

8 m

5,5 m

4 m

Bagbremse:

Forbremse:

Begge bremser:

Manøvreøvelser

BILAG 6
MANØVREØVELSER
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3. Styring/balance

”Lille”-slalom:
Anvend 14-16 små kegler  

”Stor”-slalom:
Anvend 7-8 små kegler. Lad eleverne kører så tæt ved keglerne som muligt. Øvelsen kræver styring 
med kroppen, hvorfor korrekt kørestilling er vigtig. Gennemføres med større hastighed end ”lille”-
slalom.  

4. Cirkeløvelse 

Lav to cirkler af kegler. Cirklerne skal have samme centrum - den inderste cirkel med en diameter 
på 10 meter – den yderste med en diameter på 20 meter. Formålet med øvelse er at gøre eleverne 
fortrolige med at ”lægge knallerten ned”. Lad højst 4 elever køre i cirklen ad gangen.

5 m5 m5 m5 m

2,5 m2,5 m2,5 m2,5 m2,5 m2,5 m2,5 m2,5 m

5 m5 m5 m5 m

2,5 m2,5 m2,5 m2,5 m2,5 m2,5 m2,5 m2,5 m

Inderste cirkel
diameter:
10 meter

Yderste cirkel
diameter:
20 meter

BILAG 6
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Styring/balance (fortsat)

5. Kurveøvelse

Bemærk ”ideallinien” gennem 
kurven. Øvelse kan gennemfø-
res med betydelig større ha-
stighed end cirkeløvelsen.

6. Bremse og undvigemanøvrer

Undvigemanøvre:

Hastighed 25/30 km/t.

Øvelsen kan gennemføres til 
begge sider.

Bremse/undvigemanøvre:

Hastighed 30 km/t.

Undgå at bremse og styre
samtidigt.

Kurveradius
15 meter

2 m

4 m 4 m

3,5 m 4 m

Styring

Bremsning

Bremsning

BILAG 6
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7.  Træn opmærksomheden og højrevigepligten

Banen skal være omkring 10 x 20 meter.

Eleverne deles i to lige store hold. Begge hold kører i ottetal omkring keglerne – men mod 
hinanden.

Dem der kører med uret skal køre udenom de inderste i den ene ende og uden om de 
yderste i den anden ende. For den der kører modsat uret gælder det modsatte.

BILAG 6
MANØVREØVELSER
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8. Venstresving

Lær eleverne at venstresving er 
to gange ligeud. Det betyder, 
at de skal følge reglerne for 
krydsning:

1. Bedøm krydset
2. Vælg en fornuftig 

hastighed frem mod 
krydset

3. Vurder vigepligtsforhold
4. Placer dig fornuftigt (som 

regel længst mod højre 
eller på cykelareal)

5. Orienter dig forfra, 
bagfra og fra siderne 

6. Kør frem til krydsets 
fjerneste hjørne

7. Orienter dig igen inden 
du stopper op 

8. Placer dig så du ikke 
er i vejen for andre 
trafikanter

9. Orienter dig i den nye 
retning og kryds på ny

I et lysreguleret kryds behøver 
man ikke at afvente grønt lys i 
den nye retning. Med mindre 
man kører et sted eller på et 
tidspunkt, hvor der er meget 
lidt eller slet ingen trafik, 
anbefales det at vente på grønt 
lys i den nye retning – da det 
er meget vanskeligt at fart og 
afstandsvurdere, mens man er i 
fart.

Ved venstresving som to gange lige ud, skal der ikke gives tegn til venstresving, idet det ofte kun 
skaber forvirring. Derimod gives stoptegn, før man standser på fjerneste hjørne.

Hvis det er muligt at finde to kryds med passende afstand på et stille sted, kan venstresvinget øves, 
som tegningen her nedenfor viser. Eventuelt kan man tegne sig ud af det.

 

LÆRER

evt. hjælpelærer
(radiokontakt til 

eleverne og kollegaen)

BILAG 6
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9. Højrevigepligt - Hvem skal stoppe for hvem øvelse?
Øvelsen går ud på at skærpe elevernes opmærksomhed på modkørende trafik og trafik fra 
siderne i et kryds. Specielt så de bliver klar over, hvem der skal holde tilbage for hvem i et kryds 
med højrevigepligt.

Eleverne dele i to hold med 3 på hver. Holdene stilles ved mærkerne A og B. Første elev på 
hvert hold sendes af sted samtidigt, på lærernes “nu”. Næste elev efter ca. 10 sekunder. El-
erverne fortsætter med at køre rundt efter kridtpilene Der køres meget langsomt og opmærk-
somt. Man går ud af øvelsen, hvis man glemmer at stoppe for dem, der kommer fra højre, 
glemmer at give stoptegn eller hvis man kører for vildt. Læreren er dommer. Det er en god idé 
at lade eleverne køre ruten igennem én efter én inden øvelsen, så de er fortrolige med ruten.

400

800

80
0
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10. At køre forbi en holdende bil

Find en vej med begrænset trafik, parker en bil i højre side og træn eleverne i at vurdere om:

1. Der er tegn på, at passagerer i bilen 
vil åbne en dør ud mod vejen?

2. Der er risiko for, at nogen vil gå frem 
bag den holdende bil?

3. Der er tegn på, at bilen starter, og 
kører ud fra kantstenen?

Har eleverne sikret sig, at de roligt kan køre 
forbi den holdende bil, skal de vise at de 
kan orientere sig bagud, samtidig med at 
de holder rette kurs fremad. De skal vide, at 
det ikke er nok at se bagud – men de skal 
se efter trafikken og agere efter, hvad de 
ser: Er der nogen bagved? Hvor tæt er de på 
mig? Hvilken trafikant er der tale om? Hvor 
hurtigt kører de?

ca. 300 m

BILAG 6
MANØVREØVELSER


