
KØRSEL MED MOTORCYKEL, 
BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ

HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER?

GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013



NYE REGLER OM KØREKORT TIL 
MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ

Den 19. januar 2013 træder nye regler om kørekort i kraft. De nye regler er en følge af et 

EU-direktiv og medfører blandt andet ændringer i reglerne om kørekort til motorcykel, bil og 

påhængskøretøj. 

I denne pjece kan du få overblik over, hvad du må køre.  

Kørekort udstedt før den 19. januar 2013

Hvis du allerede har kørekort til kategori A og B må du fra den 19. januar 2013 føre de samme 

køretøjer, som du måtte føre før denne dato. Det samme gør sig gældende, hvis du allerede har 

et kørekort til kategori B/E. Du skal dog selv være opmærksom på, at vilkårene for efterfølgende 

udstedelser af dit kørekort kan have ændret sig, f.eks. gyldighedsperiode og helbredskrav. 

Gyldighedsperiode og helbredskrav

Kørekort, der er udstedt før den 19. januar 2013, er fortsat gyldige og bevarer indtil videre den 

gyldighedsperiode, som er anført på kortet. Alle kørekort skal dog senest den 18. januar 2033 

være ombyttet til den nye kreditkortmodel. 

Alle kørekort, der udstedes fra den 19. januar 2013, vil få en gyldighedsperiode på højest 15 år 

afhængig af kørekortets kategori(er), din alder og dit helbred.

Kørsel med almindelig bil og påhængskøretøj efter den 19. januar 2013

Kørsel med vogntog (bil og påhængskøretøj), hvis samlede totalvægt ikke overstiger 3.500 kg.

Fra den 19. januar 2013 må du med et kørekort til almindelig bil (kategori B) køre med et vogntog, 

hvor påhængskøretøjets tilladte totalvægt ikke overstiger 750 kg. Du må ligeledes køre med et 

vogntog, hvor påhængskøretøjets tilladte totalvægt overstiger 750 kg, hvis vogntogets samlede 

tilladte totalvægt ikke overstiger 3.500 kg. 

Kørsel med vogntog (bil og påhængskøretøj), hvis samlede totalvægt overstiger 3.500 kg.

Hvis du har brug for at køre med et større vogntog end 3.500 kg, har du to muligheder:



• at gennemføre en særlig køreuddannelse og afl ægge en praktisk prøve, der giver mulighed 

for at køre med et vogntog, hvis samlede tilladte totalvægt overstiger 3.500 kg, men ikke 

overstiger 4.250 kg (B+), eller

• at tage kørekort til kategori B/E (stort påhængskøretøj), der giver mulighed for at køre bil med 

et påhængskøretøj, hvis tilladte totalvægt ikke må overstige 3.500 kg.

Uddannelserne er ens, men gennemføres med forskellige størrelser af vogntog. Du kan høre mere 

om dette hos din kørelærer, hvis du vil fi nde ud af, hvad der passer til dit behov. Hvis du har brug 

for at køre med et større vogntog end de nævnte, skal du have kørekort til f.eks. lastbil med stort 

påhængskøretøj. 

Nedenfor i skemaet kan du se, hvad du må køre med et kørekort til kategori B, B+ eller B/E:

Kategori Hvad må jeg køre?

B 

(almindelig bil)

Personbil indrettet til befordring af højst 8 personer foruden føreren og en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg. 

Varebil med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg. 

Vogntog bestående af en person- eller varebil og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på ikke over 750 kg.

Vogntog bestående af en person- eller varebil og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 750 kg. Vogntogets 

samlede tilladte totalvægt må dog ikke overstige 3.500 kg.

Trehjulet motorcykel og trehjulet bil (hvis motoreffekten er over 15 kW  dog først fra det fyldte 21. år).

Traktor/motorredskab

Lille knallert

Stor knallert samt stor knallert tilkoblet én påhængsvogn

Let fi rehjulet bil (quadricykel) med en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på højest 45 km/t samt et sådant køretøj med 

tilkoblet ét påhængskøretøj

B+

(almindelig bil med  

påhængskøretøj)

Vogntog bestående af en person- eller varebil og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 750 kg. Vogntoget samlede 

tilladte totalvægt må dog  ikke overstige 4.250 kg. (Kategorien er kun nødvendig, hvis vogntogets samlede tilladte totalvægt 

overstiger 3.500 kg).

B/E

(almindelig bil med 

stort påhængskøretøj)

Vogntog bestående et kategori B-køretøj og et påhængskøretøj, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3.500 kg.



Beregning af den tilladte totalvægt

Køretøjets tilladte totalvægt fremgår af køretøjets registreringsgrundlag.

Hvis du har fået kørekort til almindelig bil (kategori B) før den 1. maj 2009, har du ved fast-

sættelsen af vogntogets samlede tilladte totalvægt og påhængskøretøjets tilladte totalvægt 

fortsat ret til at anvende enten påhængskøretøjets registrerede totalvægt eller den eventuelt lavere 

fastsatte totalvægt i bilens registreringsgrundlag. Dette gælder dog kun ved kørsel i Danmark.



Kørsel med motorcykel efter den 19. januar 2013

Nedenfor kan du få overblik over de nye kategorier og alderskrav.

Kategori Hvad må du køre? Alderskrav

A1

(lille motorcykel)

Tohjulet motorcykel med eller uden sidevogn med et maksimalt slagvolumen på 125 cm3, en 

maksimal motoreffekt på 11 kW og et forhold mellem motoreffekt og køreklar vægt på højst 

0,1 kW/kg. Køretøjet må tilkobles én påhængsvogn eller ét påhængsredskab.

18 år

Trehjulet motorcykel med en motoreffekt på højest 15 kW eller trehjulet bil med en motoreffekt 

på højest 15 kW. Køretøjet må tilkobles én påhængsvogn eller ét påhængsredskab.

Lille knallert

Stor knallert samt stor knallert tilkoblet én påhængsvogn

Let fi rehjulet bil (quadricykel) med en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på højest 45 km 

i timen samt et sådant køretøj tilkoblet ét påhængskøretøj

A2

(mellemstor 

motorcykel)

Tohjulet motorcykel med eller uden sidevogn med en maksimal motoreffekt på 35 kW og et 

forhold mellem motoreffekt og køreklar vægt på højst 0,2 kW/kg og ikke afl edt af motorcykler 

med mere end den dobbelte maksimale motoreffekt. Køretøjet må tilkobles én påhængsvogn 

eller ét påhængsredskab.

20 år*

De samme køretøjer som nævnt under kategori A1.

A

(stor motorcykel)

Tohjulet motorcykel med eller uden sidevogn. Køretøjet må tilkobles én påhængsvogn eller ét 

påhængsredskab.

24 år, dog 22 år, hvis mindst to 

års erfaring fra kategori A2 (ny 

kategori) eller kategori A (lille 

motorcykel) (gammel kategori) **

Trehjulet motorcykel med en motoreffekt på over 15 kW eller trehjulet bil med en motoreffekt på 

over 15 kW. Køretøjet må tilkobles én påhængsvogn eller ét påhængsredskab.

De samme køretøjer som nævnt under kategori A2 og A1.

* 18 år, hvis du er ansat/værnepligtig/frivillig i forsvaret, hjemmeværnet eller det statslige redningsberedskab. Før det fyldte 20. år giver kørekortet 

alene ret til at føre køretøjet i tjenesten.

** 21 år, hvis du er ansat/værnepligtig/frivillig i forsvaret, hjemmeværnet eller det statslige redningsberedskab, eller du alene skal have ret til at føre 

visse køretøjer.  Før det fyldte 24. år (22. år med mindst to års erfaring fra kategori A2) giver kørekortet alene ret til at føre køretøjet i tjenesten.



Du kan læse mere om alders- og uddannelses-

krav i bekendtgørelse nr. 12 af 10. januar 2013 

 (kørekortbekendtgørelsen), som kan fi ndes på

LÆS MERE

WWW.RETSINFORMATION.DK.


