
Emne: VS: Kørekort kategori B (manøvrebane) 
 
Kære XXX 
 
Færdselsstyrelsen kan generelt vejlede, at en turnusordning, som du beskriver nedenfor, ikke er i strid med 
kørekortbekendtgørelsen. 
Styrelsen skal dog for god ordens skyld henlede opmærksomheden på, at lektioner af en varighed på under 45 
sammenhængende minutter ikke tæller med i opgørelsen over obligatorisk lektioner, jf. bilag 3 til 
kørekortbekendtgørelsen. 
 
Venlig hilsen 
 
Færdselsstyrelsen 
Danish Road Safety Agency 
Sorsigvej 35 
6760 Ribe 
 
Tlf.: +45 7221 8899 
www.fstyr.dk 
 
Færdselsstyrelsen er en del af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 
 
 
 
 
-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: XXX  
Sendt: 9. januar 2019 12:58 
Til: Færdselsstyrelsen <info@fstyr.dk> 
Emne: VS: Kørekort kategori B (manøvrebane) 
 
Hej 
 
Jeg har tidligere stillet spørgsmål om hvorvidt det er tilladt at have 4 elever med på manøvrebane til kat. B og 
planlægge undervisningen sådan at der laves en turnusordning så der højst er 3 elever der kører samtidig (og 
en der så holder pause). 
Den samlede effektive køretid pr. elev vil stadig være 4x45 minutter og dermed vil den effektive samlede tid for 
at få alle 4 igennem være 4,5 timer. 
Jeg mangler stadig et klart svar (svar helst Ja/Nej) på om det er tilladt at lave denne turnusordning? 
 
Med venlig hilsen 
 
XXX 
 
  

http://www.fstyr.dk/
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-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: Færdselsstyrelsen [mailto:info@fstyr.dk]  
Sendt: 25. september 2018 08:59 
Til: XXX 
Emne: SV: Kørekort kategori B (manøvrebane) 
 
Til XXX 
 
Færdselsstyrelsen har den 5. september 2018 modtaget dit spørgsmål om, hvorvidt det er tilladt, at én kørelærer 
medbringer 4 elever på manøvrebane, såfremt der højst undervises 3 elever samtidig.  
 
Det fremgår bl.a. af bilag 4 til bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B, at 
øvelserne gennemføres med én elev i hver bil, og kørelæreren må højst undervise og være ansvarlig for 3 
elever samtidig. Lektioner af en varighed på under 45 minutter tæller ikke med i opgørelsen af den samlede 
undervisningstid for den enkelte elev. Øvelserne vil normalt kunne gennemføres på 4 til 5 timer, hvoraf mindst 4 
lektioner a 45 minutters varighed skal være øvelser som fører af bilen. 
 
Der er i bekendtgørelsen ikke fastsat krav om, hvor mange elever kørelæreren må medbringe på manøvrebane. 
 
Venlig hilsen 
 
Færdselsstyrelsen 
Danish Road Safety Agency 
Sorsigvej 35 
6760 Ribe 
 
Tlf.: +45 7221 8899 
www.fstyr.dk 
 
Færdselsstyrelsen er en del af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 
 
 
 
-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: XXX  
Sendt: 5. september 2018 14:17 
Til: Færdselsstyrelsen <info@fstyr.dk> 
Emne: Kørekort kategori B (manøvrebane) 

 
Hej 
 
Jeg har et spørgsmål om en kørelærer (kategori B) må have 4 elever med på manøvrebanen i forbindelse med 
kørekort. 
Hvis der højst undervises 3 elever på samme tid (så en holder pause). 
Jeg har set at spørgsmålet tidligere er blevet stillet til jer men jeg tror at I har misforstået det. (så I troede at man 
underviste 4 på samme tid). 
Jeg har indsat jeres svar nederst. 
 
Jeg mener ikke at der kan være tvivl om, at det ikke er lovligt at undervise mere end 3 elever på samme tid. 
Men spørgsmålet er om man f.eks. må have 4 elever med på banen men højst undervise 2 eller 3 af gangen. 
Det vil betyde at 1-2 elever får mulighed for at holde en pause. Det vil betyde at banetiden minimum skal være 
4.5 time. 
 

mailto:info@fstyr.dk
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Det kunne f.eks. gøres sådan: 
 

Manøvrebane 

      

Fra Til Elev nr. Elev nr. Elev nr. Elev nr. 

08:00 08:15         

08:15 08:30 1 2 3   

08:30 08:45         

08:45 09:00         

09:00 09:15   2 3 4 

09:15 09:30         

09:30 09:45         

09:45 10:00 1     4 

10:00 10:15         

10:15 10:30         

10:30 10:45 1 2 3   

10:45 11:00         

11:00 11:15         

11:15 11:30   2 3 4 

11:30 11:45         

11:45 12:00         

12:00 12:15 1     4 

12:15 12:30         

12:30 12:45         

12:45 13:00         

      
 
 
Så fra kl. 08:00-08:45 undervises elev nr. 1, 2 og 3 mens elev nr. 4 holder pause. 
Fra kl.08:45-09:30 undervises elev nr. 2, 3 og 4 mens elev nr. 1 holder pause osv. 
På denne måde undervises der ikke mere end 3 elever på samme tid. Alle elever på 4x45 minutter og lektioner 
er på 45 minutter. 
Helt som det foreskrives. 
 
Er det lovligt? På den måde slipper man jo for at skulle 2 gange på banen hvis man har 4 elever. 
 
 



 
 
Med venlig hilsen 
  

XXX  


