
 Spørgsmål og svar

Molboløb d 4. Marts 2012

Bus

Hvilke busser kører på Øverødvej på strækningen mellem 

Attemosevej og Borgmester Schneiders Vej ?

170, 190 og 195

193, 194 og 195

J 193, 195 og 197

Hvor mange forskellige busser holder på Holte Station på 

Holte Stationsvej?

6

J 8

10

Hvor mange forskellige busser holder på Holte Station på 

søsiden?

J 1

3

5

Hvor mange busruter kører hele vejen rundt om Vejlesø?

J 0

1

2

Hvis man tager bus 170 fra Holte station hvor ender man så 

hvis man kører helt til endestationen?

Holte st

J Lyngby st

Virum st

Hvilken busrute forbinder Birkerød og Holte stationer?

J 197

201

334



Hvor mange gange drejer bussens hjul rundt i hvert vers i 

børnesangen ’Hjulene på bussen’ ?

8

10

J 12

Hvilken farve har de hurtige X-busser der kører i det meste af 

Jylland?

J Snot

En buschauffør

Et værktøj til at sætte dørhåndtag på en dør

Hvilken farve har bybusserne i Varde?

Blå

J Hvid 

Gul

Hvad får buschaufføren i nakken i sangen ’Vores buschauffør’ 

?

Et æble

En taske

J En lort

Hvilken af nedenstående bus’er kan man køre i?

Globus 

Antabus

J Minibus

Hvad er en rebus ?

En bus der kører mellem forskellige regioner

Et klatrestativ af reb

J En ordgåde

Hvad siger damerne i børnesangen 'Hjulene på bussen'?

Hold så op

Brokke brokke brokke

J Snakke snakke snakke



Hvad er indholdsstoffet i Antabus?

Dichlofenac

J Disulfiram

Paracetamol

Nogle af HUR’s busser har 2 fordøre, 2 midterdøre og 2 

bagdøre. Hvilken anden kombination af døre er tilladt ? 

(fordøre, midterdøre, bagdøre)

1, 2, 2

2, 1, 2

J 2, 2, 1

Hvor mange siddepladser skal der minimum være i en 

standard 12 meters bus (eksklusiv klapsæder)? (Til 

sammenligning skal der minimum være 42 siddepladser i en 

18 meter bus)

20

25

J 30

Busser kører primært på diesel. Der er specielle krav til hvor 

meget busser må forurene. Hvilken type røggasforurening har 

de laveste grænseværdier?

Carbonmonoxid (CO)

Nitrogenoxider (NOx)

J Partikler (PM)

Hvad siger buschaufføren i børnesangen 'Hjulene på 

bussen'?

Stig så ind

J Hold så op

Sæt dig ned

Hvilken NOx grænseværdi skal de ’nye’ Euro V busser (taget i 

brug efter 2009) efterleve ?

Mindre end 0.2 g/kwh

J Mindre end 2.0 g/kwh

Mindre end 20 g/kwh



Der er krav til hvor meget en bus må støje. Støjmålinger 

foretages ud for siden af bussen midt på længderetningen og 

på begge sider af bussen. Målingerne foretages 1,2 meter 

over vejen i en afstand af 7,0 meter fra bussen. Hvad må det 

maximale støjniveau i en af HUR’s busser maksimalt være ?

J 72 dB (A)

102 dB (A)

132 dB (A)
 

Navnet Bus stammer fra det latinske ord "omnibus", der 

ordret betyder

bevægelse

J for alle

på kort tid

S-busserne har deres navn fra S-togene. Nogle mener at S’et 

står for ’stiv’, men hvad menes med dette?

J

At køreplanen var stiv, dvs. at togene afgik på bestemte 

minuttal

At S-toget var mere stift end sporvognene, dvs. at togene 

krævede længere sving for at dreje

At S-toget var bygget stive, dvs. så de kunne køre hurtigere 

på lange strækninger

Hvad står E’et i E-busser for?

El 

Ekstra

J Ekspress

Hvilken farve har det højre hjørne af de Københavnske A-

busser?

Grøn

Gul

J Rød



Hvilken farve har de hurtige X-busser der kører i det meste af 

Jylland?

J Blå

Hvid
Gul


