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Kørekort

 

Fælles Bestemmelser på fels.dk

 

Denne uddannelse giver lov til: 
- 1. Gå videre til omskoling, 

2. Føre administrative køretøjer der ikke kræver omskoling.  
    Det er køretøjer: 

- Med totalvægt under 3500 kg 
- Uden 4 hjulstræk 

Bemærk: 
1. Køreren skal på eget initiativ – med det enkelte køretøjs 

instruktionsbog i hånden – sætte sig ind i hvor de ting der 
skal kontrolleres, jf. eftersyns hæfte for hjulkøretøjer, 
sidder henne på det enkelte køretøj. 

2. Der skal gennemføres Beredskabs, Starteftersyn. 
3. Ved ønske om undervisning i fælles bestemmelser + 

”omskoling” på administrative køretøjer >  
kontakt til distrikt. 

Omskoling til køretøj 

 

Denne uddannelse giver lov til: 
Alene at føre køretøjet på almindeligt forekommende veje. 
 
Uddannelsen omfatter: 

- Køretøjskendskab 
- Instruktiv og praktisk gennemgang af eftersyn; 

o Starteftersyn 
o Beredskabeftersyn 
o Holdt eftersyn 
o Månedlig eftersyn (1,2,3 og 4) 

- Styre-/ bremseøvelser 
- Vejkørsel 

Bemærk: 
1. Uddannelsen er køretøjs specifik.  

Ovenstående ”pinde” skal gennemføres ved hver eneste omskoling.  
2. Ved kørsel må der ikke medtages PSN på ladet. 
3. Der ikke må køres med i terræn og / eller med tilkoblede spær / 4-

hjulstræk. 
4. Uddannelsen gennemføres - og kan iværksættes - med 3 elever pr. 

instruktør. 
5. Uddannelses registreres på det grå bedømmelses skema for kører 

uddannelse. Denne skal ligge i MA stampose på distriktet. 
6. Uddannelsen anmodes af UAFD, hvorefter DST finder instruktør, 

booker faciliteter og køretøjer.  
 
 
 
 

Kørsel med påhæng 

                                          

Denne uddannelse giver lov til at køre med et specifikt 
påhængskøretøj efter et køretøj KØ allerede er omskolet til. 
 
Uddannelsen kan omfatte (gælder for SAN trailer): 

- Køretøjskendskab 
- Styre / bremse øvelser 
- Kørsel på vej + 30 minutter bakke øvelser. 

 
Bemærk: 
1. Uddannelses krav er forskelligt fra trailer til trailer; 
         Kørekort krav er forskellige ift. trailerens vægt.  

Det er ikke muligt her at give udtømmende svar – se 
kontrolbogen for UDD krav / kontakt DST.  

2. Der kan være krav om, at kører skal være i besiddelse af 
”E” kort. (B / E er ex. gældende for SAN trailer). 

3. UDD på ex. SAN trailer, omfatter alene undervogn og 
kørsel – og ikke indvendig brug. 
 



 
 
 
 
 
 
' Personel på lad uddannelse 

 

Denne uddannelse giver lov til: 
At føre en given lastbil (LVG)med personel på lad.  
 
Omfatter: 

- Styre-/ bremseøvelser med vægt på lad 
(svarende til den maksimale tilladte pålæsning) 

- Evt. vejkørsel 
 
Bemærk: 
1. Forudsætninger for uddannelse: 

- I forvejen omskolet til den specifikke LVG  
og  

- Enten: 
o Dokumenteret 20 timers kørsel (uden PSN på lad) 
o Komplet UKUSK 
o Arbejdsgiver erklæring for kørsel 

2. Uddannelsen registreres på det grå bedømmelses skema for  
køreruddannelse. Dette skal ligge i MA stampose på distriktet. 

3. Uddannelsen er køretøjs specifik.  
Dvs. uddannelsen skal gennemføres på den specifikke type 
lastbil (MAN 8 / MAN 10 osv) 
Der kan ikke overføres ”merit” mellem forskellige LVG.  

4. Hvis MA forudsætning til denne uddannelse er UKUSK,  
må der også køres med PSN på lad i terræn.  

5. Hvis forudsætningen IKKE er UKUSK, må der kun 
 køres med PSN på lad på almindeligt forekommende veje. 

6. Uddannelsen fordrer større hold end ved omskoling.  
(ca.  8-10 MA). 

7. Uddannelsen anmodes af UAFD, hvorefter DST finder instruktør, 
booker faciliteter og køretøjer.  
 

UKUSK  
(Uddannelse i Kørsel Under Særlige Kørselsforhold) 

 

Denne uddannelse giver lov til: 
At føre et givent køretøj (man er omskolet til) jf. de del 
uddannelser herunder, der er gennemført.  
 
Omfatter: 

- Starthjælp og i gangslæbning 
- Tegn og dirigering i dagslys 
- Kørsel i terræn 
- Kørsel med CBRN maske 
- Tegn og dirigering i mørke 
- Kørsel i mørke med nedsat lygteføring 
- Flotbringning  

 
Bemærk: 
1. Uddannelsen er vægtklasse specifik. 

Dvs. har MA Q for UKUSK på ex. MAN 8, kan en køreinstruktør 
overføre uddannelsen til ex. MAN 10, fordi de er begge af 
typen ”lastvogn let” (LVG L) 
Evt. merit er ikke gældende førend det er påført 
registreringsskemaet – og MA har kvitteret.  

2. Skal MA have Q for UKUSK på en LVG der tilhører en anden 
vægt klasse - ex. MAN 27 - skal der gennemføres ny UKUSK, 
for at der kan gives Q. 

3. En køreinstruktør kan – hvis de 2 LVG typer ligner hinanden – 
overføre / give merit på dele af UKUSK. 

4. UKUSK er ikke en decideret køretøjs specifik uddannelse.  
5. Uddannelsen registreres på det grå bedømmelses skema for 

kører uddannelse. Dette skal ligge i MA stampose på distriktet. 
6. Ved kørsel må der ikke medtages PSN på ladet – med mindre 

MA allerede har PSN på lad uddannelsen. 
7. Uddannelsen anmodes af UAFD, hvorefter DST finder 

instruktør, booker terræn og køretøjer.  
 
 
 
 
 


