Kørekort regler August 2018
Krav til undervisning

Krav til køretøj på Manøvrebane og KTA

Krav til skole køretøj på vej

Kørekort giver adgang til at køre

Max 50 cm3 og max 30 km/t med
automatisk gear. Have blinklys, 2 sidespejle,
speedometer og støtteben. Udlejes af
Kommunen.

AMA, knallert efter gammel lovgivning som
knallertbevis før gav adgang til. OBS. Den der tidligere
kørte lovligt som 18 årig på lille knallert uden
knallertbevis kører ikke længere lovligt.! Der skal nu
aflægges teoriprøve for at måtte køre som 18 årig.

Lille knallert AMA

Fra 16 år. Førstehjælp til knallert Fra 16 år. 30 lektioner i emner der er indeholdt i
Starter kørsel på lukket bane.
Rådet for Sikker Trafiks retningslinjer for
http://www.sikkertrafik.dk/Site/Knallertteo
knallertundervisning. Undervisning er
ri/Underviser/Planlaeg.aspx
foretaget af personer der ikke nødvendigvis
har reel trafikal uddannelse, på lige fod med
dem der skal vurdere prøverne.

Stor knallert AMB

Fra 18 år. Lægeattest. Hvis første kørekort
krav bevis på Førstehjælp.

22 lektioner teori og 12 lektioner praktik.
Eller erhverves med kategori A eller B.

A1 MC - Lille

Fra 18 år. Lægeattest. Hvis første kørekort
krav bevis på Førstehjælp.

4 x 45 min manøvrebane, 29 lektioners
120 - 125ccm, højest 11kW/ 15hk, min.
teori, 13 lektioners kørsel på vej, 5 x 45 min hastighed 90km/t.
på KTA.

120 - 125ccm, højest 11kW/ 15hk, min.
hastighed 90km/t.

MC med højest 125 cm3 + MC m. sidevogn og
påhængsvognvogn, højest 11 kW/ 15,2hk og højest
0,1kW per kg køreklar vægt, samt 3 hjulet bil eller MC
med højest 15 kW.

A2 MC - Mellem

Fra 20 år. Lægeattest. Hvis første kørekort
krav om bevis på Førstehjælp. Når A1
besiddes i 2 år kan A2 opnås ved alene at
bestå praktisk opgraderings-prøve på en A2
MC.
Fra 24 år. Lægeattest. Hvis første kørekort
krav om bevis på førstehjælp. Når A2
besiddes i 2 år kan A opnås ved alene at
bestå praktisk opgraderings-prøve på en A
MC (altså tidligst som 22 årig).

4 x 45 min manøvrebane, 29 lektioners
Mindst 400 cm3 og mindst 20kW og højest
teori, 13 lektioners kørsel på vej, 5 x 45 min 35kW/ 48hk, min hastighed 130 km/t. Hvis
på KTA.
MC har 35kw skal køreklar vægt være
mindst 175kg eller egenvægt på 160 plus
15kg.
4 x 45 min manøvrebane, 29 lektioners
Min. 597ccm og og min. 50kw/ 68hk og
teori, 13 lektioners kørsel på vej, 5 x 45 min min. 180kg køreklar vægt eller egenvægt på
på KTA.
165 plus 15kg.

Mindst 396 cm3 og mindst 20kW og højest
35kW/ 48hk, min. Hastighed min. 130 km/t.
Hvis MC yder 35kw skal køreklar vægt være
mindst 175kg, altså 0,2 kw/kg.

MC + MC m. sidevogn og påhængsvogn, med højest 35
kW / 48 hk. Og højest 0,2kW per kg køreklar vægt 35kW
= mindst 175kg. Neddrosling kan maksimalt ske fra 70
kW.

MC m. sidevogn.
Opgradering af
gammel type A
kørekort
B

Ingen Lægeattest.

Modtage undervisning på KTA - 1,5 - 2
lektioner.

Ingen kørsel.

Fra 18 år. Lægeattest. Færdselsrelateret
4 x 45 min manøvrebane, 29 lektioners
Førstehjælp. 17 årige kan også bestå
teori, 16 lektioners kørsel på vej, 4 x 45 min
køreprøve men må kun køre sammen med på KTA.
person der har haft kørekort i 10 år og som
ikke har klip i kørekortet.

Min. 130 km/t, min 3,8 m lang og 1,45 bred Vejledende information: Vogntog på 3500 kg (eks. bil
og mellem 825 kg - maks. 3500 kg.
alene på 3500, eller bil på 1800 og påhæng 1700 (når
registreringsattester overholdes)) - dog altid 750 kg
påhæng (3500 + 750 = 4250). Max 8 passagerer. Herudover Taxa, Traktor/ Motorredskab og AMA og
AMB. Læs mere her: http://www.fdm.dk/biler/trailercampingvogn/beregner-til-trailer-campingvogn

Traktor /
Motorredskab

16 år. Lægeattest. Færdselsrelateret
Førstehjælp.

Registrering / forsikring.

A MC - Stor

Undervisning af kørelærer i teori til
overhøring af Politi kan beståes, og kørsel
på vej til køreprøve kan beståes.

Max 50 cm3 og max 45 km/t, med
Max 50 cm3 og max 45 km/t, med
Lille og stor knallert + påhængsvogn og let 4 hjulet bil
automatisk gear. Have blinklys, 2 sidespejle, automatisk gear. Have blinklys, 2 sidespejle, (quadricykel) med maks.hastighed 45 km/t.
speedometer og støtteben.
speedometer og støtteben.

MC med sidevogn.

Min. 596 cm3 og og min. 50kw/ 68hk og
Alle Motorcykler, med eller uden sidevogn og
min. 180kg køreklar vægt eller egenvægt på påhængsvogn.
165 plus 15kg.

Efter opgradering med kursus i A sidevogn må alle
sidevogne køres.

Efter 19. januar 2013, kun Traktor/ Motorredskab (giver
ikke adgang til lille knallert).

