
[1] 
Hvilken trafikforseelse, der tidligere kun 
udløste en bøde, kom i 2019 til at koste et 
klip i kørekortet? 
A)  Ukorrekt lys på bilen 
B)  Brug af håndholdt mobiltelefon 
C)  Ulovlig parkering ved et vejkryds 
D)  Unødvendig brug af hornet 
 
[2] 
Siden 1. Januar 2019 har det kostet 
dagsgebyrer at mangle en ansvarsforsikring 
på sin bil – men hvor stort er gebyret? 
A)  250 kroner pr. dag 
B)  200 kroner pr. dag 
C)  Det afhænger af bilen 
D)  760 kroner pr. uge 
 
[3] 
I 2019 kom der nogle nye former for 
trafikanter ind på vejene i Danmark – 
men hvilke? 
A)  Elektriske Løbehjul 
B)  Elektriske Skateboards 
C)  Elcykler med motorhjælp op til 45 km/t 
D)  Alle de ovenstående 
 
[4] 
I 2019 afslørede VW deres første biler, 
der kun kommer med eldrift – men hvilke 
bogstaver skal vise, at det er en elektrisk 
folkevogn, du kigger på? 
A)  ZE. 
B)  ID. 
C)  CO. 
D)  EL. 
 
[5] 
I 2019 åbnede der en ny betalingsvej i 
Danmark – men hvilket medlem af konge-
huset har lagt navn til den? 
A)  Kronprinsesse Mary 
B)  Dronning Magrethe 
C)  Kronprins Frederik 
D)  Prins Knud 

 [6] I foråret vedtog Folketinget, at 
hastighedsgrænsen for lastbiler og biler 
med campingvogn eller trailer på landevej 
og motortrafikvej skulle sættes op. Hvad 
bliver den nye hastighedsgrænse 
fra 1/1 2020? 
A)  90 km/t 
B)  100 km/t 
C)  80 km/t 
D)  85 km/t 
  
[7] 
Hvilken ny fordel fik elbiler i løbet af 2019 – 
hvis altså kommunen tillader det? 
A)  Fri hastighed på motorvejene 
B)  Mulighed for at køre i busbaner 
C)  Fritagelse fra krav om p-skive 
D)  Mulighed for højresving ved rødt lys 
 
[8] 
Turen sydpå på ferie kan hurtigt blive lang – 
men hvor mange vejarbejder var der langs 
de tyske motorveje i sommerferien 2019? 
A)  1032 
B)  410 
C)  540 
D)  620 
 
[9] 
Hvor mange biler blev der indregistreret i 
de første 11 måneder af 2019? 
A)  Ca. 174.000 
B)  Ca. 210.000 
C)  Ca. 95.000 
D)  Ca. 43.000
 
[10] 
Hvilket af disse bilmærker har ikke sendt en 
elbil på gaden i løbet af 2019? 
A)  Audi 
B)  Kia 
C)  Renault 
D)  Citroën 

[11] 
I November blev det annonceret, at 
benzinen i Danmark fra 1/1 2020 skal 
indeholde hvor meget bioætanol som 
standard? 
A)  5% 
B)  7% 
C)  10% 
D)  12% 

[12] 
Hvilken bil blev kåret som Årets Bil i 
Danmark 2020? 
A)  Peugeot 208 
B)  Tesla Model 3  
C)  BMW 3-serie 
D)  BMW 1-serie 
 
[13] 
I hvilken dansk by har Vejdirektoratet givet 
den første tilladelse til selvkørende busser 
på offentlig vej? 
A)  Aalborg 
B)  Aarhus 
C)  Odense 
D)  København 
 
[14]
Hvilken midtjysk by fik en del 
medieopmærksomhed på grund af en 
planlagt omfartsvej, der senere blev 
skrottet? 
A)  Randers 
B)  Grenå 
C)  Hobro 
D)  Mariager 
 
[15]
Hvor mange personbiler til privatkørsel var 
der i Danmark i Januar 2019? 
A)  1,8 mio. 
B)  2,5 mio. 
C)  4,3 mio. 
D)  950.000
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[1] 
Hvilken trafikforseelse, der tidligere kun 
udløste en bøde, kom i 2019 til at koste et 
klip i kørekortet? 
B)  Brug af håndholdt mobiltelefon 
 
[2] 
Siden 1. Januar 2019 har det kostet 
dagsgebyrer at mangle en ansvarsforsikring 
på sin bil – men hvor stort er gebyret? 
A)  250 kroner pr. dag 
 
[3] 
I 2019 kom der nogle nye former for 
trafikanter ind på vejene i Danmark – 
men hvilke? 
D)  Alle de ovenstående 
 
[4] 
I 2019 afslørede VW deres første biler, 
der kun kommer med eldrift – men hvilke 
bogstaver skal vise, at det er en elektrisk 
folkevogn, du kigger på? 
B)  ID. 
 
[5] 
I 2019 åbnede der en ny betalingsvej i 
Danmark – men hvilket medlem af konge-
huset har lagt navn til den? 
A)  Kronprinsesse Mary 

  [6] I foråret vedtog Folketinget, at 
hastighedsgrænsen for lastbiler og biler 
med campingvogn eller trailer på landevej 
og motortrafikvej skulle sættes op. Hvad 
bliver den nye hastighedsgrænse 
fra 1/1 2020? 
C)  80 km/t 
  
[7] 
Hvilken ny fordel fik elbiler i løbet af 2019 – 
hvis altså kommunen tillader det?  
B)  Mulighed for at køre i busbaner 

 
[8] 
Turen sydpå på ferie kan hurtigt blive lang – 
men hvor mange vejarbejder var der langs 
de tyske motorveje i sommerferien 2019? 
C)  540 

[9] 
Hvor mange biler blev der indregistreret i 
de første 11 måneder af 2019? 
B)  Ca. 210.000 

[10] 
Hvilket af disse bilmærker har ikke sendt en 
elbil på gaden i løbet af 2019? 
D)  Citroën 

[11] 
I November blev det annonceret, at 
benzinen i Danmark fra 1/1 2020 skal 
indeholde hvor meget bioætanol som 
standard? 
C)  10% 

[12] 
Hvilken bil blev kåret som Årets Bil i 
Danmark 2020? 
B)  Tesla Model 3  
 
[13] 
I hvilken dansk by har Vejdirektoratet givet 
den første tilladelse til selvkørende busser 
på offentlig vej? 
A)  Aalborg 
 
[14]
Hvilken midtjysk by fik en del 
medieopmærksomhed på grund af en 
planlagt omfartsvej, der senere blev 
skrottet? 
D)  Mariager 
 
[15]
Hvor mange personbiler til privatkørsel var 
der i Danmark i Januar 2019? 
B)  2,5 mio. 
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