
 
 

 
 

1 
 

Konsekvenser af indførelsen af 3. kørekortdirektiv 
 

EU's 3. kørekortdirektiv træder i kraft den 19. januar 2013. Direktivet indfører en række nye 

kørekort kategorier i Danmark. Herudover betyder indførelsen af direktivet, at der kommer nye 

regler for gyldigheden af kørekort erhvervet efter denne dato. Da direktivet endnu ikke er 

implementeret i dansk lovgivning, findes der fortsat en række forhold, som næppe er fuldt afklaret 

endnu. Derfor udtrykker dette notat udelukkende TURs aktuelle tolkning af direktivets forventede 

konsekvenser i Danmark. 

 

Nye kategorier 

C1 

Definition 

Lastbil med en tilladt totalvægt på højst 7.500 kg, hertil kan kobles et påhængskøretøj med en 

tilladt totalvægt på højst 750 kg. 

 

Skal et sådant kørekort bruges erhvervsmæssigt, skal føreren være i besiddelse af CUB bevis. Dette 

bevis kan erhverves på et grundlæggende kvalifikationskursus eller et intensivt grundlæggende 

kvalifikationskursus. 

Aldersgrænsen er 18 år. 

 

Krav til skolevogn 

De danske regler er endnu ikke helt på plads, men TUR forventer, at de kommer til at følge 

direktivets krav, hvilket betyder: 

Køretøj af kategori C1 med en tilladt totalvægt på mindst 4.000 kg og en længde på mindst 5 m, 

som kan opnå en hastighed på mindst 80 km/t; med ABS-bremser og fartskriver udstyr i henhold til 

forordning (EØF) nr. 3821/85; lastrummet skal være en lukket vognkasse, som er mindst lige så 

høj og bred som førerhuset.  

I praksis betyder disse krav, at der kan anvendes en stor varevogn. 

 

Krav til køreuddannelsen 

De endelige krav til køreuddannelsen ligger ikke helt fast, men TUR forventer, at antallet af 

obligatoriske lektioner kun vil være en smule mindre end til kørekort C.  

Der gives ikke merit ved en senere erhvervelse af C kørekort. 

 

C1E 

Definition 

Et vogntog, som består af et trækkende køretøj af kategori C1 og en påhængs- eller sættevogn 

med en tilladt totalvægt på over 750 kg, dog således, at de sammenkoblede køretøjers tilladte 

totalvægt ikke overstiger 12.000 kg. 

Aldersgrænsen er 18 år. 
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Krav til skolevogntog 

Vogntog bestående af en kategori C1 skolevogn og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på 

mindst 1.250 kg; vogntoget skal være mindst 8 m langt og kunne opnå en hastighed på mindst 80 

km/t; påhængskøretøjets lastrum skal være en lukket vognkasse, som er mindst lige så høj og bred 

som førerhuset; den lukkede vognkasse kan også være lidt smallere end førerhuset under 

forudsætning af, at udsynet bagud kun er muligt ved brug af de udendørs bakspejle på 

motorkøretøjet.  

TUR vurderer, at der formodentlig bliver stillet krav om, at den faktiske totalvægt af 

påhængskøretøjet skal være mindst 1.250 kg i Danmark. 

 

Krav til køreuddannelsen 

De endelige krav til køreuddannelsen ligger ikke helt fast, men TUR forventer, at antallet af 

obligatoriske lektioner kun vil være en smule mindre end til kørekort DE.  

Der gives ikke merit ved en senere erhvervelse af CE kørekort. 

 

D1 

Definition 

Bil, der er konstrueret og fremstillet til befordring af højst 16 personer for uden føreren, og som er 

højst 8 m lang; hertil kan kobles et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på højst 750 kg. 

 

Skal et sådant kørekort bruges erhvervsmæssigt, skal føreren være i besiddelse af CUB bevis. Dette 

bevis kan erhverves på et grundlæggende kvalifikationskursus eller et intensivt grundlæggende 

kvalifikationskursus. Der er ikke nogen begrænsninger i forhold til rute, strækning eller radius. 

Aldersgrænsen er 21 år. 

 

Krav til skolevogn 

Køretøj af kategori D1 med en tilladt totalvægt på mindst 4.000 kg og en længde på mindst 5 m, 

som kan opnå en hastighed på mindst 80 km/t; med ABS-bremser og fartskriver udstyr i henhold til 

forordning (EØF) nr. 3821/85. 

 

Krav til køreuddannelsen 

De endelige krav til køreuddannelsen ligger ikke helt fast, men TUR forventer, at antallet af 

obligatoriske lektioner kun vil være en smule mindre end til kørekort D.  

Der gives ikke merit ved en senere erhvervelse af D kørekort. 

 

D1E 

Definition 

Et vogntog, som består af et trækkende køretøj af kategori D1 og en påhængs- eller sættevogn 

med en tilladt totalvægt på over 750 kg. 

Aldersgrænsen er 21 år. 
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Krav til skolevogntog 

Vogntog bestående af en kategori D1 skolevogn og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på 

mindst 1.250 kg; som kan opnå en hastighed på mindst 80 km/t; påhængskøretøjets lastrum skal 

være en lukket vognkasse, som er som er mindst 2 m høj og 2 m bred. 

 

TUR vurderer, at der formodentlig bliver stillet krav om, at den faktiske totalvægt af 

påhængskøretøjet skal være mindst 1.250 kg i Danmark. 

 

Krav til køreuddannelsen 

De endelige krav til køreuddannelsen ligger ikke helt fast, men TUR forventer, at antallet af 

obligatoriske lektioner kun vil være en smule mindre end til kørekort DE. Der gives ikke merit ved 

en senere erhvervelse af D kørekort. 

 

 

AM 

Definition 

Tohjulede eller trehjulede køretøjer, hvis konstruktivt bestemte maksimale hastighed er 45 km/t, 

som defineret i artikel 1, stk. 2, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/24/EF af 18. 

marts 2002 om standardtype-godkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer. 

Aldersgrænsen i Danmark bliver 18 år. 

 

Krav til skolecykel 

De endelige krav foreligger ikke, men TUR vurderer, at der formodentlig bliver tale om en stor 

knallert med automatisk transmission. 

 

Krav til køreuddannelsen 

De endelige krav til køreuddannelsen ligger ikke helt fast, men TUR forventer, at antallet af 

obligatoriske lektioner vil være noget mindre end til kørekort A.  

 
Motorcykel 

Kørekort til motorcykel opdeles i tre kategorier: A1, A2 og A.  

A1 og A2 kan erhverves, når man fylder 18 år. For at få et A kørekort, skal man være mindst 20 år 

og have to års kørselserfaring med et A2 kørekort. A kørekortet kan også erhverves direkte, hvis 

man er over 24 år. Har man i forvejen kørekort til A2, er der ikke krav om yderligere undervisning, 

man skal "bare" bestå en praktisk prøve til A. 

 

B+ 

Dette er ikke en ny kategori, men det bliver muligt at få en overbygning til sit B kørekort, så man 

kan køre med større påhængskøretøjer. 

 

Definition 

Et vogntog, som består af et trækkende køretøj af kategori B med et påhængskøretøj med en tilladt 

totalvægt på over 750 kg, dog således at de sammenkoblede køretøjers tilladte totalvægt ikke 

overstiger 4.250 kg 
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Krav til køreuddannelsen 

De endelige krav til køreuddannelsen ligger ikke helt fast, men TUR forventer, at antallet af 

obligatoriske lektioner bliver det samme som til BE. Der bliver også krav om en praktisk prøve på 

linje med prøven til BE. 

 

BE 

Der sker ikke ændringer i denne kategori. Men der vil blive stillet ændrede krav til skolevogntoget, 

som følge af overbygningen til kategori B (B+). Disse krav er endnu ikke fastlagt. 

 

Ændrede alderskrav til eksisterende kørekortkategorier 

C og CE 

Aldersgrænsen for kategori C og CE fastsættes til 21 år, dog med en henvisning til bestemmelserne 

om førere af sådanne køretøjer i direktiv 2003/59/EF (chaufførdirektivet). 

 

I chaufførdirektivet står der følgende herom: 

Førere af køretøjer beregnet til godstransport kan fra det fyldte 18. år: 

Føre køretøjer af kørekortkategori C og CE, forudsat at de er indehavere af det i artikel 6, stk. 1, 

nævnte kvalifikationsbevis (CUB bevis). 

 

Alderskravet til C og CE er altså stadig 18 år, hvis føreren har taget den grundlæggende 

kvalifikationsuddannelse på 8 uger. 

 

D og DE 

Aldersgrænsen for kategori D og DE fastsættes til 24 år, dog med en henvisning til bestemmelserne 

om førere af sådanne køretøjer i direktiv 2003/59/EF (chaufførdirektivet). 

 

I chaufførdirektivet står der følgende herom: 

Førere af køretøjer beregnet til personbefordring kan fra det fyldte 21. år: 

Føre køretøjer af kørekortkategori D og DE ved rutekørsel med personer på en strækning, der ikke 

overstiger 50 km., forudsat at de er indehavere af det i artikel 6, stk. 2, nævnte kvalifikationsbevis 

(CUB bevis). 

 

Alderskravet til D og DE ved rutekørsel under 50 km er altså stadig 21 år, hvis føreren har taget 

den grundlæggende kvalifikationsuddannelse på 4 uger. 

 

De øvrige kvalifikationskrav til førere af busser fremgår af Trafikstyrelsens bekendtgørelse 337 fra 

den 28. april 2008 i §§ 8 til 12. Med mindre denne bekendtgørelse ændres, er der ingen ændringer i 

alderskravene for førere af busser. 

 

 


