
Kontrol- og køreprøven

Kære elev.

I forbindelse med aflæggelsen af den praktiske køreprøve til bil, indledes med 
en såkaldt kontrolprøve – hvor du som fører af køretøjet skal sikre at bilen er 
forsvarlig at køre i. 

Du skal kunne undersøge og tage stilling til om lovkravene er opfyldt og kunne 
forklare hvordan kontrollen udføres.

Hvis du ikke består kontrolprøven vil du ikke komme ud at køre, og skal derfor 
have en ny køreprøve samt betale et nyt gebyr.

For at sikre at du kan klare kontrolprøven og dermed få en god start på din 
køreprøve, har vi udarbejdet dette hæfte, som nøje beskriver de krav der 
stilles til din bil teknik viden.

Hvis du er i tvivl, så spørg din kørelærer.Held og lykke med din køreprøve

Når kontrolprøven (der spørges ofte til 2-3 områder) er overstået, vil 
den prøvesagkyndige bede dig om at sætte dig bag rattet og køre, som 
han/hun anviser.

Den prøvesagkyndige vil i god tid fortælle dig når du skal dreje til 
højre/venstre, så du kan placere dig rigtigt i vognbanerne. Du skal blot 
køre ligeud, eller følge anvisninger for trafikken (færdselstavler og 
vejafmærkninger) hvis ikke du får anden besked.

HUSK at reagere på det der bliver sagt, eks. hvis der bliver sagt at du 
om 2 eller 3 lyskryds skal til venstre, er det vigtigt af du med det samme 
søger ud i venstre vognbane når du har orienteret dig om at det kan 
lade sig gøre uden fare eller ulempe (alt for mange tænker kun på 
antallet af lyskryds og for sent kommer de i tanke om at skifte 
vognbane, og så er panikken der)

Man skal hverken være mekanisk begavet og bruge de ”rigtige ord”, 
eller være fejlfri i sin kørsel, som ved andre eksamener er der plads til 
lidt småfejl, og lidt nervøsitet

HUSK at køreprøven bedømmes som en samlet oplevelse, hvis der er 
enkelte ting du ikke klarer så godt, betyder det ikke at du er dumpet; 
men så må du gøre noget andet lidt bedre.

Når den prøvesagkyndige føler at have oplevet nok til at kunne 
bedømme dig som bilist, køres til prøvens slutsted hvor der meddeles 
om du har bestået eller ej.

Prøven varer som hovedregel ca. 35 – 50 min.

Der afsluttes med en samlet vurdering, og du vil få fortalt hvor og hvis 
du har lavet fejl, også selv om den sagkyndige har besluttet sig til at 
udstede dit kørekort.

Hvis beslutningen er ”ikke bestået”, vil du få udleveret en seddel med 
de punkter i undervisningsplanen du ikke helt har opfyldt, således at du 
og din kørelærer kan træne dette lidt mere til næste gang.

De fleste slutter heldigvis med at få udleveret et midlertidigt kørekort, 
som betyder at du kan begynde din nye tilværelse som bilist med det 
samme.
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Bærende dele (Dæk og støddæmpere m.v.):

Dæk skal være af samme type på alle hjul (bortset fra særlige nød reservehjul)

Dæk og hjulfælge skal være uden skader.

Dæk skal have mindst 1.6 mm dybde i 75 % af hovedmønsteret, evt. bedømt ved slidindikator. 

Dæk med bestemt omløbsretning skal være monteret korrekt (se pil på dækket).

Dæktryk skal være efter bilfabrikantens forskrifter.

Støddæmpere sørger for at hjulene altid har fuld kontakt med vejen dvs. at vi har fuldt 
vejgreb, de skal være virksomme ved alle bilens hjul, bedømt ved at bilen straks falder til ro 
efter kraftig nedtrykning af støddæmperen. (alle 4 kontrolleres).

Styreapparat:

Ratslør kontrolleres med startet motor (biler med servostyring) og forhjulene i ligeud stilling, 
rattet drejes forsigtigt fra side til side (små bevægelser) for at se hjulene følger rattets 
bevægelser. (Der må ikke være ratslør i nyere biler med tandstangs styring)

Servostyring De fleste nyere biler har elektrisk servostyring med en RØD kontrollampe der 
lyser i instrumentbordet ved evt. fejl. 

Kontrol af motorrummet og væsker:

Batteriet skal være fastspændt og polerne frie for tæring og ir.

Motoren må ikke være tilsølet af udsivende olie, ingen klude der kan antænde ild.

Motoroliestanden skal være mellem min - max mærket på oliepinden.

Kølervæske skal være mellem min – max mærket.

Bremsevæskestanden skal være mellem min – max mærket. (må ikke bare efterfyldes)

Sprinklervæske skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde til turen vi skal køre.
Nogle biler er udstyret med en lampe i instrumentbord tænder når det er tid at fylde på.

Bremser:

Bremsepedalen skal have en riflet eller gummibelagt skridsikker overflade. Pedalen skal 
have en frigang på 1 cm, og må højest kunne trædes ned efter bilfabrikantens anvisning, dog 
ikke helt i bund.

(Hvis du pludselig kan træde den længere ned kan der være fejl ved bremsesystemet).

Bremsepedalen skal føles fast og må ikke synke mens den holdes nedtrådt.

Kontrol af Vakuumforstærker/Bremseforstærker:

”Pump” bremsepedalen indtil den føles hård og hold den nedtrådt, mens motoren startes.
Pedalen synker lidt som tegn på at bremseforstærker/vakuumforstærker virker.

Bremsevæske standen skal være mellem min – max mærket.

Lygter, reflekser og horn:

Lygter skal parvis have samme farve og styrke.

Lygteglas og reflekser skal være rene og hele.

Positionslys skal være hvidt og kunne ses af andre på en afstand af mindst 300 m.

Nærlys skal være hvidt eller gulligt, asymmetrisk pegende mod højre og kunne oplyse vejen 
mindst 30 m.  

Nærlyset må ikke kunne blænde, kontroller at lyskeglen falder min. 1 cm pr. meter = 1 %.

Fjernlys skal være hvidt eller gulligt og kunne oplyse vejen mindst 100 m foran bilen. 

Baglygter skal være røde, skal kunne ses på en afstand af mindst 300 m.

Stoplys skal være røde (nyere biler 3, ældre biler nok med 2), skal være væsentligt kraftigere
end baglygterne  (3-4 gange).

Reflekser mindst 2 , skal være røde og må ikke være en ligesidet trekant med spidsen opad,  
da disse er forbeholdt påhængskøretøjer. (trailer, campingvogn mm.).

Blinklygter der skal være 6 i alt  (2 foran-2 bagpå - og 1 på hver side) og skal være 
gul/orange og blinke mellem 1 til 2 gange pr. sekund og tydeligt kunne ses i kraftig sollys  
(Hvis de blinker hurtigere - tegn på  at en eller flere lygter ikke virker).

Havariblinket skal tænde alle blinklygter, så de blinker samtidig.

Nummerpladelys skal være hvidt, må ikke blænde og skal oplyse nummerpladen så den kan 
læses på 20 m. afstand.

Hornet skal have en klar, konstant tone.

Karrosseri:

Bilen må ikke have skarpe kanter eller udragende dele der kan skade andre trafikanter.

Døre samt klap til motor og bagagerum skal kunne låses (sikres) så de ikke pludseligt kan 
springe op under kørselen.

Spejle:
Lovkravet siger 1 indvendig bakspejl og 1 udvendig spejl i venstre side. 
De fleste biler har dog spejl i begge sider

HUSK: Røde lamper der tændes i instrumentbordet betyder STOP, undersøg hvad der 

er galt inden evt. kørsel fortsættes.

Udstødning:

Udstødningssystemet. 

Skal være solidt fastspændt i sine ophæng, være hel og tæt, og må ikke udvikle unødig støj og 
røg.


