
Køretøjskategorier 
 

Hvor må de være, og  
hvem må køre dem. 



Grundregler i Færdselsloven 
 
§ 2: Definitioner – bl.a. køretøjer. 
 
§ 6: Der må ikke på vej køres på rullebræt. 
 
§ 11: Som gående anses den, der løber på ski, skøjter, rulleskøjter eller lignende og 
 den, der fører barnevogn eller legevogn. Den, der skubber kørestol, trækker 
 cykel eller knallert, anses ligeledes som gående. 
 
§ 13: Invalid, der selv fører kørestol, må, hvis der køres med almindelig ganghastighed, 
 benytte fortov, gangsti eller rabat, samt fodgængerfelt og anses i så fald som 
 gående. 
 
§ 14: Er der på vej anlagt særlige baner for forskellige færdselsarter, skal kørende 
 benytte den bane, som er bestemt for færdsel med køretøj af den pågældende 
 art 



Cykel (max. 4 hjul og 3 
personer + 4 børn under 7 år) 
Hvem: alle, men hvis under 6 år, da under ledsagelse og 
 kontrol med en, der er fyldt 15 år. 
Hvor: til højre i vognbanen længst til højre i 
 kørselsretningen / cykelsti  



 
Lille knallert 
Hvem: fyldt 16 år og erhvervet kørekort til lille knallert. 
Hvor: som cyklister, medmindre afmærkning  angiver andet. 
 
 Nye knallerter pr. 1. juli 2006 blev registreringspligtige. 
 

Stor knallert 
Hvem: fyldt 18 år og erhvervet kørekort til bil eller motorcykel. 
Hvor: på kørebanen. 

 



Pocket-bike 
Hvem: - 
Hvor: uden for færdselslovens område.  
 Må ikke køre på vej. Knallert eller MC, men kan p.g.a. sin 
 konstruktion ikke registreres. 



Løbehjul 
Hvem: alle 
Hvor: fortov 



Motoriseret løbehjul 
 
Hvem: - 
Hvor: uden for færdselslovens område, jf. Trafikstyrelsen. 
 Anses som knallert/MC, men kan ikke opfylde 
 bestemmelserne for disse køretøjstyper. 



Skateboard / rullebræt 
 
Hvem: - 
Hvor: uden for færdselslovens område, jf. § 6. 



Motoriseret/el-kørestol 
Hvem: alle 
Hvor: fortov eller cykelsti, afhængig af hastighed (§ 13), 
 Konstrueret til højst 15 km/t følges regler for cykler. 
 (definitioner § 2).   

 



Mini-crosser 
Hvem: alle 
Hvor: fortov/cykel, som kørestol – afhængig af hastighed. 



Segwey 
Hvem: 16 år – kun 1 person 
Hvor:  cykelsti – følger regler for cykler, jf. ny 
 cykelbekendtgørelse af 28/6-2016. 



Hoover- / segboards 
Hvem: - 
Hvor: uden for færdselslovens område. Trafikstyrelsens 
 afgørelse. 



4-hjulet cykel 
Hvem: som almindelig cykel 
Hvor: som almindelig cykel, dog kørebane, hvis mere end 
 1,25 meter bred. 



Havetraktor (motorredskab) 
 
Hvem: fyldt 16 år og kørekort til motorredskab, hvis kørsel på 
 vej. 
 
Hvor: kræver registrering, hvis mere end ubetydelig kørsel 
 på vej, som f.eks. kan være krydsning mellem private 
 områder. Kan formentlig ikke registreres p.g.a. 
 konstruktion. 

 



ATV   (All Terrain Vehicle) 
Hvem: fyldt 18 år og kørekort til bil, hvis ATV’en kan 
 registreres (i givet fald som bil – 4 hjul). 
Hvor: kørebanen, hvis ATV’en kan registreres (kræver 
 typegodkendelse). Hvis ingen registrering, må den 
 ikke anvendes på Færdselslovens område. 

 



Eksamen !  
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