
 

 

Kørekortkategorier, alderskrav samt køretøjer der må anvendes til 

øvelseskørsel. 

 
 
 

1. Kørekortkategorier, alderskrav mv. i BEK nr. 886, kørekortbekendtgørelsen. 
 

Kørekort 
kategori 

Giver ret til at føre (Definition) Alder Bemærkninger: 

AM  
(Stor knallert) 

Lille knallert, stor knallert, quadricykel (højst 45 km/t) + 
tilkoblet påhængsvogn 

18 år 
(Lille knallert 
16 år efter 
bestået 
teoretisk og 
praktisk prøve) 

Både teoretisk 
og praktisk 
prøve 
10 UV dage 

A1 
(lille motorcykel) 

To-hjulet motorcykel med eller uden sidevogn med en 
maksimal slagvolumen på 125 cm

3
, en maksimal effekt 

på 11 kW og et forhold mellem effekt og vægt på under 
0.1 kW/kg. 
Tre-hjulet motorcykel med en motoreffekt på højst 15 
kW 
+ tilkoblet påhængsvogn/påhængsredskab 

18 år  14 UV-dage 

A2 
(Mellemstor 
motorcykel) 

To-hjulet motorcykel med eller uden sidevogn med en 
maksimal effekt på 35kW og et forhold mellem effekt 
og køreklar vægt på under 0,2 kW/kg og ikke afledt af 
motorcykler med mere end den dobbelte maksimale 
effekt. 

20 år 
(forsvaret 
18 år) 

2 års erfaring på A1: 
Praktisk prøve på en 
A2 – Uden erfaring: 
Køreprøve på en A2 
Forsvaret: som 18-
årig køreprøve på en 
A2 – kun tjenesten 

14 UV-dage 

A 
(Stor motorcykel) 

Motorcykel – med eller uden sidevogn (dvs. uanset 
størrelse 

24 år 
(forsvaret 
21 år) 

2 års erfaring på A2: 
praktisk prøve på en A 
(fyldt 22 år) 
21 år: A men kun til 
trehjulet MC/Bil 
Forsvaret: som 21 årig 
køreprøve på en A, kun 
i tjenesten 

14 UV-dage 

B 
(Almindelig bil) 

Bil med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg, højst 
otte personer foruden føreren; til sådanne biler kan 
kobles et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på 
ikke over 750 kg. 
Vogntog med et samlet tilladt totalvægt på ikke over 
3500 kg. Overstiger den samlede tilladte totalvægt 3500 
kg men ikke over 4250 kg = se B+ 
(B erhvervet før 1. maj 2009 – evt. lavere fastsat ttv-påhængsvogn på 
bilens reg.att. – gælder kun kørsel i DK § 142). 

18 år Der er ændret ved 
denne kategori fsv. 
angør påhængskøretøj. 

14 UV-dage 

B(+) Vogntog med en samlet tilladt totalvægt på 3500 kg 
med ikke over 4250 kg. 
Ikke en selvstændig kategori, men kræver undervisning 
som til BE og en påtegning (kode 96) i kørekortet. 

18 år Påtegning i kørekortet 
opnås efter bestået 
praktisk prøve 

3 UV-dage 

  



B/E 
(Almindelig bil med stort 
påhængskøretøj) 

Vogntog bestående af et trækkende køretøj af 
kategori B og et påhængskøretøj med en tilladt 
totalvægt på over 750 kg og den samlede 
tilladte totalvægt overstiger 4250 kg 

18 år 3 UV-dage 

C1 
(Lille lastbil) 

Lastbil med en tilladt totalvægt på over 3.500 
kg, men ikke over 7.500 kg, og som befordrer 
højst 8 personer foruden føreren: til biler, som 
et kørekort til kategori C1 giver førerret til, kan 
tilkobles et påhængskøretøj med et tilladt 
totalvægt på højst 750 kg. 

18 år 12 UV-dage 

C1/E 
(Lille lastbil med stort 
påhængskøretøj) 

Vogntog bestående af et trækkende køretøj af 
kategori C1 og et påhængskøretøj med en 
tilladt totalvægt på over 750 kg, vogntogets 
samlede tilladte totalvægt må ikke overstige 
12.000 kg 

18 år 7 UV-dage 

C 
(lastbil) 

Lastbil med en tilladt totalvægt på over 3.500 
kg, og som befordre højst 8 personer foruden 
føreren; til biler, som et kørekort til kategori C 
giver førerret til, kan kobles et påhængskøretøj 
med en tilladt totalvægt på ikke over 750 kg. 
Motordrevet blokvogn 

21 år 
(forsvaret: 
18 år) 

Forsvaret: som 18 
årig køreprøve, kun i 
tjenesten. 
Mekaniker samme 
som forsvaret 

12 UV-dage 

C/E 
(Lastbil med stort 
påhængskøretøj) 

Vogntog bestående af et trækkende køretøj af 
kategori C og et påhængskøretøj med en tilladt 
totalvægt på over 750 kg. 

21 år 
(forsvaret: 
18 år) 

Som under C 

10 UV-dage 

D1 
(Lille bus) 

Personbil indrettet til befordring højst 16 
personer foruden føreren og længde på højst 8 
m; til biler, som et kørekort kategori D1 giver 
førerret til, kan kobles et påhængskøretøj med 
tilladt totalvægt på højst 750 kg. 

21 år 12 UV-dage 

D1/E 
(Lille bus med stort 
påhængskøretøj) 

Vogntog bestående af et trækkende køretøj 
kategori D1 og et påhængskøretøj med en 
tilladt totalvægt på over 750 kg, 

21 år 7 UV-dage 

D 
(bus) 

Personbil til befordring over 8 personer 
foruden føreren; til biler, som kørekort til 
kategori D giver førerret til, kan kobles et 
påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på 
højst 750 kg. 

24 år 
(forsvaret: 
21 år) 

12 UV-dage 
(forsvaret: som 21 
årig køreprøve, 
men må kun føres i 
tjesten. 
Mekaniker – 
samme, som 
forsvaret. 

D/E 
(Bus med stort 
påhængskøretøj) 

Vogntog bestående af et trækkende køretøj af 
kategori D og en påhængs- eller sættevogn 
med en tilladt totalmasse over 750 kg. 

24 år 
(forsvaret: 
21 år) 

7 UV-dage 
(er ikke aktuel 
for Forsvaret) 

T/M 
Traktor/Motorredskab 

Uændret 16 år  

 
  



2. Krav til køretøjer der anvendes til øvelseskørsel 
 

Kørekort 
kategori 

Krav til køretøj der anvendes til øvelseskørsel Bemærkninger: 

A1  
 

- To-hjulet motorcykel uden sidevogn 
- Slagvolumen på mindst 120 cm

3
 

(Max. slagvolumen 125 cm
3
, motoreffekt max 11 kW, 

forhold mellem motoreffekt og køreklar vægt højst 0,1 
kW/kg) 

- Tophastighed på mindst 100 km/t 
(Der accepteres en tolerance på op til 5 cm

3
 ved kravet til 

motorcyklens slagvolumen for kategori A1, A2 og A) 

Forsynet med 
retningsviserblink, 1 
førerspejl i hver side, 
passagersæde, fodhvilere til 
passageren, side-  eller 
centralstøtteben og 
hastighedsmåler. Kan være 
forsynet med bremser 
beregnet for 
kørelæreren/prøvesagkyndig
e. 

A2 - To-hjulet motorcykel uden sidevogn 
- Slagvolumen på mindst 400 cm

3
 

- Effekt på mindst 25 kW 
(Motoreffekt max 35 kW, forhold mellem motoreffekt 
og køreklar vægt højst 0,2 kW/kg) 

- Tophastighed på mindst 130 km/t 

Som for A1 

A - To-hjulet motorcykel uden sidevogn 
- Slagvolumen på mindst 600 cm

3
 

- Effekt på mindst 40 (50) kW 
- Tophastighed på mindst 130 km/t 

Som for A1 

B - Firehjulet personbil til højst 9 personer 
- Tilladt totalvægt på højst 3500 kg 
- Tophastighed på mindst 130 km/t 
- Ud over de påbudte førerspejle være forsynet med: 

o Indvendig førerspejl, kategori I 
o To udvendige førerspejle i højre side, kategori I 
o Et indvendigt spejl til iagttagelse af eleven 

- Rat i venstre side 
- Plads til mindst 4 personer 
- Ekstra betjeningsanordning til lydsignal samt to ekstra 

kontrollamper for retningsviserblinklys 
- Hastighedsmåler, evt. ekstra hastighedsmåler, til 

aflæsning fra kørelærerens plads 
- Særlige pedaler ved kørelærerens plads til kobling og 

bremse 
- De særlige pedaler, herunder evt. speeder, må ikke 

føres ned ved aktivering af den tilsvarende pedel ved 
førersædet  

Ved praktisk 
køreundervisning må alene 
køretøjets manuelle 
transmission anvendes. 
Er bilen forsynet med 
kobling, er der tale om 
manuel transmission. 

C1 - Lastbil med en længde på mindst 5 m 
- En tilladt totalvægt på mellem 4.000 kg og 7.500 kg 
- En tophastighed på mindst 80 km/t 
- Hydraulisk bremse m/vakuumforstærkning 
- ABS – bremser 
- Manuel gearkasse 
- Fartskriverudstyr 
- Foruden det under kategori B nævnte spejl være 

forsynet med et udvendigt førerspejl på hver side 
- Lastrummet skal i hele dets længde være en lukket 

kasse eller en presenning, som er mindst lige så høj og 
bred som førerhuset 

- Plads til mindst 2 personer, dog 3 såfremt der anvendes 
tolk eller bilen anvendes til øvelseskørsel, der forestås 
af en kørelæreraspirant 

- Særlige krav som nævnt under kategori B 

 



C - Lastbil med en længde på mindst 8 m 
- En bredde på mindst 2,4 m 
- En tilladt totalvægt på mindst 1200 kg 
- En tophastighed på mindst 80 km/t 
- ABS-bremser 
- Mindst 8 gear til fremad kørsel 
- Fartskriverudstyr 
- Faktisk totalvægt på mindst 10.000 kg 
- Foruden det under kategori B nævnte spejl være 

forsynet med et udvendigt førerspejl på hver side 
- Lastrummet skal i hele dets længde være en lukket 

kasse eller en presenning, som er mindst lige så høj og 
bred som førerhuset 

- Være forsynet med trykluftbremser og manometer, der 
viser beholdertryk 

- Plads til mindst 2 personer, dog såfremt der anvendes 
tolk eller bilen anvendes til øvelseskørsel, der forestås 
af en kørelæreraspirant 

- Særlige krav som nævnt under kategori B 

 

D1 - Personbil til mere end 9 personer 
- Tilladt totalvægt på over 4.000 kg 
- En længde på mindst 5 m 
- En tophastighed på mindst 80 km/t 
- Hydraulisk bremse m/ vakuum forstærkning 
- ABS-bremser 
- Fartskriver 
- Spejle som nævnt under kategori C1 
- Særlige krav som nævnt under kategori B 

 

D - Personbil til mere end 9 personer 
- Tilladt totalvægt på over 5.000 kg 
- En længde på mindst 10 m 
- En bredde på mindst 2,4 m 
- En tophastighed på mindst 80 km/t 
- ABS-bremser 
- Fartskriver 
- Spejle som nævnt under kategori C 
- Særlige krav som nævnt under kategori B 

 

B+ - Personbil kategori B, tilkoblet et påhængskøretøj på 
mindst 800 kg 

- vogntogets samlede tilladte totalvægt skal være over 
3.500 kg og højst 4.250 kg  

- vogntogets tophastighed skal være pa mindst 100 km/t 
- lastrummet skal i hele dets længde være en lukket kasse 

eller en presenning, som er mindst lige så høj og bred 
som personbilen 

- udover spejle som nævnt under kategori B være 
forsynet med et udvendigt førerspejl på hver side. 

 

B/E - personbil kategori B, tilkoblet et påhængskøretøj med 

en faktisk totalvægt pa mindst 1250 kg. 

- vogntogets samlede tilladte totalvægt skal kunne 

overstige 4.250 kg 

- vogntogets tophastighed skal Være pa mindst 100 km/t 

-  -lastrummet skal i hele dets længde være en lukket 

kasse eller en presenning, som er mindst lige så høj og 

bred som personbilen 

- udover spejle som nævnt under kategori B være 

forsynet med et udvendigt førerspejl pa hver side. 

 

  



C1/E - faktisk totalvægt på mindst 1.250 kg (påhængsvogn) 

- vogntogets længde mindst 8 m 

- tilladt totalvægt på højst 12.000 kg 

- tophastigheden på mindst 80 km/t 

- påhængsvognens lastrum skal i hele dets længde være 

en lukket kasse eller en presenning, som er mindst lige 

så høj og bred, som førerhuset 

 

C/E - lastbil tilkoblet påhængsvogn med mindst to aksler, dog 
ikke kærre 

- tilladt totalvægt pa mindst 8000 kg (påhængsvogn) 
- længde pa mindst 7,5 m (påhængsvogn)  
- vogntogets længde mindst 14 m 
- vogntogets bredde mindst 2,4 m 
- tilladt totalvægt pa mindst 20.000 kg 
- tophastighed pa mindst 80 km/t 
- ABS –bremser 
- påhængsvognens faktiske totalvægt skal være mindst 

15000 kg  
- påhængsvognens lastrum skal i hele dets længde være 

en lukket kasse eller en presenning, som er mindst lige 
så høj og bred som førerhuset 

- være forsynet med 2-leder trykluftbremser 

 

D1/E - personbil kategori D1, tilkoblet en påhængsvogn med 
en faktisk totalvægt pa mindst 1.250 kg 

- en bredde pa mindst 2 m 
- en tophastighed pa mindst 80 km/t 
- påhængsvognens lastrum skal i hele dets længde være 

en lukket kasse eller en presenning, som er mindst 2 m 
høj og 2 m bred 

 

D/E - personbil, kategori D, tilkoblet en påhængsvogn med en 
faktisk totalvægt pa mindst 1.250 kg 

- en bredde pa mindst 2,4 m 
- en tophastighed pa mindst 80 km/t 
- påhængsvognens lastrum skal i hele dets længde være 

en lukket kasse eller en presenning, som er mindst 2 m 
høj og 2 m bred 

 

T/M 
Traktor - 
Motorreds
kab 

- traktor med egenvægt på mindst 2.000 kg med en 
tilkoblet påhængsvogn på mindst 800 kg 

Følgende traktorer kan 
anvendes: 

- registreret traktor 
godkendt traktor 

- Ikke-registreret 
traktor 

- Anvendes en 
godkendt eller en 
ikke-registreret 
traktor skal politiets 
tilladelse indhentes 
før kørsel. Anvendes 
traktoren permanent 
til øvelseskørsel, 
skal traktoren være 
registreret. 
Påhængsvogne til en 
godkendt eller ikke-
registreret traktor 
skal ikke være 
registreret. 

 

 


