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KLAR TIL KNALLERT
For at få et knallertkørekort til lille knallert skal unge under 18 år
følge Ungdomsskolens knallertundervisning, og bestå både
teoriprøve og en praktisk køreprøve.
Undervisningen består af 30 lektioner inklusiv den teorektiske og
den praktiske prøve. Forløbet varer ca. 2 måneder, og det koster
500 kr. Man kan tidligst begynde på undervisning, når man er 14 år
og 6 måneder (tilmeldning i god tid før).
Før de unge kan gå op til praktisk køreprøve, skal de have
gennemført et færdselsrelateret førstehjælpskursus for unge
knallertførere, og det koster 385 kr.
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HJÆLP TIL UNDERVISNINGEN
Støt jeres barn/unge og hjælp dem med teorilæsning. Det er
vigtigt, at de også får øvet teorien hjemme.
Sikker trakfik har en hjemmeside til unge, som skal tage
knallertkørekort. Her kan de unge øve sig på teorien. Websitet
“Klar til knallert“ findes på www.sikkertrafik.dk. Websitet består af
kapitler og tilhørende kontrolspørgsmål, så de unge løbende kan
teste deres viden. Der er også en øveprøve, så de kan teste, om de
er klar til teoriprøven.
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FORÆLDRE TIL UNGE PÅ
KNALLERT

Det er vigtigt, at I som forældre kender reglerne, så I kan råde og
vejlede de unge om, hvordan man færdes i trafikken. Så vær sikker
på, at I alle kender og respketerer reglerne, der er gældende, når
man kører lille knallert.
•
•
•
•
•
•
•
•

Du skal være 15 år og have knallertkørekort, før du må køre
knallert i trafikken.
Du må højst køre 30 km/t.
Du skal bruge gokendt styrthjelm.
Du må ikke køre i beruset/påvirket tilstand.
Der må kun sidde én person på knallerten.
Du skal følge de færdselsregler, der gælder for cykel.
Du skal have dit knallertkørekort på dig, når du kører knallert.
Har din knallert ikke nummerplade, skal du have
forskringsbevis på dig.
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STRAF OG BØDER
Fra 19. januar 2013 er der stengere straffesanktioner for at
overtræde færdselsloven på lille knallert.
Straffen
Det kan få store konsekvenser, hvis man kører ulovligt. Man kan
miste retten til at køre knallert, knallerten kan blive konfiskeret og
man kan få store bøder. Personer under 18 år kan få udskudt
tidspunktet for,
Hvis man begår nye overtrædelser på lille knallert, i den tid
førerretten er frakendt, kan tidspunktet for, hvornår man kan tage
kørekort til bil, udskydes yderligere (op til 2 år).
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Bøder
Fartbøder ved kørsel fra:
• 31-38 km/t koster det 1.000 kr.
• 39-48 km/t koster det 1.500 kr.
• 49-60 km/t koster det 2.000 kr.
• 61 km/t eller derover 2.000 kr.
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Politiets rullefelt
•

•
•

Er knallerten i en sådan stand, at den
kan køre 43 km/t eller derover på
rullefelt, vil politiet i
førstegangstilfælde give ejer/bruger
en bøde på 1.500 kr + betinget
frakendelse af føreretten til knallert
med en prøvetid på 3 år.
2. gang i prøvetiden får ejer/bruger
en bøde på 1.500 kr samt konfiskation
af knallerten.
3. gang gælder de samme regler som
2. gang, hvis ejer/bruger.
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Så meget koster det hvis du...
1.500 kr.
•
•
•
•
•

Overtræder ubetinget
vigepligt.
Kører uden hjelm/ikke har
spændt hjelmen.
Kører over for rødt.
Kører mod kørselsretning
Overlader føring til person,
der ikke lovpligt kan køre
knallerten.

1.000 kr.
•
•
•
•
•

Kører uden lys i
lygtetændningstiden.
Kører på fortov/gangsti
Kører på cykelstien i venstre
side.
Har passager med på tohjulet
knallert.
Ikke har medbragt sit
knallertkørekort.

Bemærk at ovenstående er vejledende bødetakster. De gælder
ikke hvis der er sket et færdselsuheld, eller der er opstået en
situation, hvor kørslen er til fare eller ulempe.
Hvis du har en særlig lav indtægt, eller hvis du er under 18 år,
kan du få nedsat bøden til det halve, dog min. 500 kr.
Ovenstående bødetakster er kun et udpluk af forseelser, som
udløser bøder. Se de øvrige bødetakster på politiets hjemmeside.
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Ved spiritus kørsel
•

•

Ved kørsel på lille knallert med en promille mellem 0,5-1,2, får
man en betinget frakendelse. Efter man har fået en betinget
frakendelse, er der en prøvetid på 3 år, hvor den stadig “tæller
med”, hvis man overtræder loven på lille knallert igen.
Ved kørsel med en promille over 1,2 frakendes retten til at føre
lille knallert i et tidsrum på 2-10 år. Det vil også få
konsekvenser for, hvornår man kan erhverve kørekort til f.eks.
almindelig personbil, som udskydes i 6 månder.
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Ved nakotika/medicinkørsel
Der er nulgrænse for kørsel med euforiserende stoffer i blodet.
Straffen for at køre med narkotika eller ulovlig medicin i blodet,
svarer til straffen for, at køre med 1,2 promille. Dvs. at 1. gang får
man frakendt kørekortet ubetinget i 3 år, og får en bøde.
Politiet kan påvise påvirkingen af euforiserende stoffer i op til flere
dage efter indtagelsen.
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FORSIKRING
Uden den lovpligtige knallertansvarforsikring, kan det blive dyrt
at være indblandet i et uheld, også selvom man er uden skyld i
uheldet.
Det er lovpligtigt at tegne en knallertansvarsforsikring.
Ansvarsforsikringen dækker skader på andre eller andres ting i
forbindelse med et uheld.
I kan også tegne en ulykkeforsikring, som dækker dit barn og en
kaskoforsikring, som dækker knallerten.
Det sker i gennemsnit ca. 1 gang om ugen, at en knallertkører uden
ansvarsforsikring bliver indblandet i et uheld.
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HUSK!
Hvis man kører
groft udforsvarligt,
eller hensynsløst,
kan man riskere, at
ansvarsforsikringen
ikke dækker, hvis
man bliver
indblandet i et
uheld.
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Følg os på Facebook | Instagram

Christiansfeldvej 8.A
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