
Udregning

Regning

➢ Udregning af bagagerumskapacitet

➢ Udregning af Nyttelast 

➢ Udregning af målestoksforhold

➢ Udregning af gennemsnitshastighed



Bagagerumskapacitet

Et bagagerums volumen regnes i m3

m3 = længe * bredde * højde

højde



Bagagerumskapacitet

Spørgsmål : 

Du har et bagagerum med følgende mål :

➢ højde = 0,75 m, bredde = 2400 mm, længde 425 

cm

➢ hvor stort er bagagerummet i m3



Det nemmest er at regne det hele i meter

➢Dvs : 10 mm = 1 cm, 100 cm = 1 m

➢ 0,75 m * 2400mm * 425 cm =

➢ 0,75 m *     2,4 m  * 4,25 m = 7,65 m3

Bagagerumskapacitet

Svar: 



Bagagerumskapacitet

Regn følgende regnestykker :

1. Højde 0,60 m, bredde 2500 mm, længde 430 cm.

2. Højde 0,80 m, bredde 3000 mm, længde 520 cm

3. Højde 0,85 m, bredde 2850 mm, længde 435 cm.



Bagagerumskapacitet

Svar på følgende regnestykker:

1. Højde 0,60 m, bredde 2500 mm, længde 430 cm. = 

6,45 m3

2. Højde 0,80 m, bredde 3000 mm, længde 520 cm. = 

12,48 m3

3. Højde 0,85 m, bredde 2850 mm, længde 435 cm. = 

10,537 m3



Nyttelast

➢Nyttelasten er den last som det nytter noget at 

fragte fra et sted til et andet.

➢Nyttelasten er forskellen mellem tjenestevægt og 

totalvægt

➢ I Nyttelasten er ikke indregnet chauffør, 

brændstof, motorolie, o.l.



Nyttelast

➢Regnestykke : Totalvægt 18 t, tjenestevægt 10 t, 

hvad er nyttelast ?  



Nyttelast

➢Regnestykke : Totalvægt 18 t, tjenestevægt 10 t, 

hvad er nyttelast ?  8 t



målestoksforhold

➢Målestoksforhold på kort er angivet for at 

fortælle hvad f.eks.1 cm., svarer til i km., 

således at chaufføren kan regne rutens længde 

ud.

➢ F.eks. = 1:700.000

➢Nemmeste metode er at flytte et tænkt komma 

bag bagerste nul, 5 pladser mod venstre, så får 

du tallet i km.



målestoksforhold

Udregn følgende :

Hvad svarer 1 cm. Til i km. Hvis der står :

1. 1: 10.000

2. 1: 200.000

3. 1: 35.000

4. 1: 2500.000

5. 1: 15000.000



Målestoksforhold

1. 1: 10.000 = 1 cm. = 0,1 km. = 100 m.

2. 1: 200.000 = 1 cm. = 2 km.

3. 1: 35.000 = 1 cm. = 0,35 km. = 350 m.

4. 1: 2500.000 = 1 cm. = 25 km.

5. 1: 15000.000 = 1 cm. = 150 km.



Gennemsnitshastighed

• Den gennemsnitlige hastighed på en tur   

er blandet kørsel samt stop og pauser.

• Km/t. = kilometer pr time.

• Udregning sker ved at dividere kørte km. 

med forbrugt tid.

km timer Km/t

/ =



Gennemsnitshastighed
Eksempel:

Du har Kørt 1000 km., på 10 timer

Din gennemsnitshastighed er :1000/10 = 100 km/t.

=/
1000 km 10 timer 100 Km/t



Gennemsnitshastighed

Tiden som forbruges til en strækning 
regnes ved at dividere vejstrækningens 
længe med gennemsnitshastigheden.

Længde i 

km

Forbrugt 

tid
Km/t i 

gennemsnit

/ =



Gennemsnitshastighed
• Eksempel :

• Hvor lang tid vil det tage at køre 175 km. 
Hvis du i gennemsnit kører 50 km/t.

• Tallet 30 min fås ved at gange 0,5 med 60

• Da der går 60 min. til 1 time.

175 km 3,5 time

3 t 30 min

50 Km/t i 

gennemsnit

/ =



Gennemsnitshastighed

Beregn følgende stykker:

1. Du tilbagelægger 180 km med 55 km/t, hvor 

lang tid skal du bruge ?

2. Du tilbagelægger 175 km med 45 km/t, hvor 

lang tid skal du bruge ?

3. Du har kørt 1055 km. På 18 timer, hvad er din 

gennemsnitshastighed ?

4. Du har kørt 1035 km. På 16 timer, hvad er din 

gennemsnitshastighed ?



Gennemsnitshastighed

1. Du tilbagelægger 180 km med 55 km/t, hvor 

lang tid skal du bruge ? = 3 t.16 min.

2. Du tilbagelægger 175 km med 45 km/t, hvor 

lang tid skal du bruge ? = 3 t. 53 min.

3. Du har kørt 1055 km. På 18 timer, hvad er din 

gennemsnitshastighed ? = 58,61 km/t

4. Du har kørt 1035 km. På 16 timer, hvad er din 

gennemsnitshastighed ? = 64,69 km/t


