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Prøvevejledning til Multitest 

Grundlæggende kvalifikationsuddannelse for chauffører 

  

Chauffører, der har gennemført kvalifikationsuddannelse efter enten § 16 eller § 17 i Bekendtgørelse om 

kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport (BEK nr. 322 af 30. marts 2020 med senere ændringer) 

skal bestå en skriftlig prøve for, at få udstedt et chaufføruddannelsesbevis (CUB).   

Det er kun chauffører, der gennemført den grundlæggende kvalifikationsuddannelse (§ 16) eller den intensiv 

grundlæggende kvalifikationsuddannelse (§ 17) som må aflægge prøve.  

 

Det er først tilladt, at aflægge prøve ved kvalifikationsuddannelsens afslutning. Efter endt uddannelsesforløb er det 

muligt, at aflægge 1 ordinær prøve og evt. 2 omprøver. Består man ikke efter 3. forsøg skal man gennemgå et nyt 

uddannelsesforløb for, at komme til prøve. Prøverne skal være afholdt senest 3 måneder efter uddannelsens 

afslutning og senest 12 måneder efter uddannelsens start. 

Repræsentanter fra Færdselsstyrelsen skal gives adgang til, at overvære afholdelsen af prøver. 

Klager kan indbringes skriftligt for Færdselsstyrelsen indtil 4 uger efter afholdelse af prøven.  

 

Bestilling af prøver.  

• Prøver rekvireres på https://ts.multitest.dk/administration.  

• Ordinære prøver skal bestilles senest 7 døgn inden afholdelse.  

• Omprøver skal bestilles efter at den forudgående prøve er afsluttet og senest 16 timer inden afholdelse.   

• Lastsikringsprøver skal bestilles senest 7 døgn inden afholdelse.  

  

Når man bestiller prøver, skal Trafikstyrelsen – via Multitest – have besked om tid og sted. Dette er vigtigt af hensyn 

til styrelsens mulighed for, at føre tilsyn.  

Den skriftlige prøve  

Prøven består af 30 multiple- choice spørgsmål med 4 svarmuligheder, hvor én er rigtig. For at bestå skal man svare 

rigtigt på mindst 23 spørgsmål.  

• Prøven varer 45 minutter.  

• Det er tilladt at bruge regnemaskine.   

• Det er tilladt at åbne 1 browser-vindue på en computer med det formål, at afvikle Multitest. Benyttes computeren til 

andet er det bortvisningsgrundlag.  

• Noter, lærebøger og lignende hjælpemidler er IKKE tilladt.  

• Mobiltelefoner og alt lignende multimedie- og telekommunikationsudstyr må IKKE medbringes eller benyttes. Sker 

det alligevel, er det bortvisningsgrundlag.  

• Prøven skal afvikles under opsyn af en tilsynsførende. Den tilsynsførende må IKKE have faglig indsigt i noget af det 

stof, som indgår i prøven. (Indehavere af CUB, undervisere som er tilknyttet chaufføruddannelsen og tilsvarende 

fagpersoner må derfor IKKE føre tilsyn.)   

  

Den praktiske prøve i lastsikring  

For godschauffører gælder det særlige forhold, at de inden den skriftlige prøve også skal bestå en prøve i praktisk 

lastsikring.  Prøven skal bedømmes af den lærer som har undervist kursisterne. Resultatet af prøven skal registreres i 

Multitest senest 3 døgn efter prøvens afholdelse. 
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