
 

Diverse 

Varseltrekant: 

Du finner den som regel i bagasjerommet i lokket eller under «dørken».  

Lær deg å montere den. Det er litt klønete første gang. 

Utenfor tettbygd strøk skal den stå 150—250 meter før ulykkesstedet, men det må vur-

deres ut i fra plass til plass. Målet er at de kjørende har god tid til å reagere etter å ha 

sett skiltet. 

Refleksvest er påbudt å ha i bilen og skal være innefor rekkevidde fra førersetet. 

Nødblinklys. Knappen er i taket eller på dashbordet. Den trenger ikke være så enkel å 

oppdage. Ved bruk av nødblinklys skal alle andre lys være avslått. 

Lydhornet er «tuta». Lyshorn er å blinke med langlysene. Begge deler skal bare bru-

kes for å varsle fare. 

Redegjøring for plassering av barnesete.  

Det er tryggest å ha det i baksetet. Det er lov å ha det i fremsetet, men husk å skru av 

airbag. Det gjøres på forskjellige måter i forskjellige biler. Noen har et nøkkelhull i dørk-

armen, men andre gjøres det på skjermen inne i bilen. Les i instruksjonsboken hvordan 

det er på din bil. 

Sjekk av bilbelter. Dra de ut og se over at de ikke har rifter eller skader. Kjenn at fes-

teanordningen fungerer og at den «låser» når du drar fort.  

Selene skal ligge tett inntil kroppen. Over hofta og oppå skuldra. Øverste del av selen 

kan høydejusteres. 

Konsekvens av bilbelte med slappe ruller er at det blir luft i mellom oss og beltet. 

Gjenstående rekkevidde på el-bil. Pek hvor det står hvor mange KM bilen har igjen 

før den må lades og poengter at det kan reduseres betydelig for eksempel hvis det er 

kaldt eller hvis den kjøres i mye oppoverbakke. 

Sikring av last i bilen.  

Sjekk at det ikke ligge tyngre gjenstander i baksetet (eller på hattehylla).  

Hvis noe skal ligge i kupeen på bilen må det ligge i «dørken», dvs. der føttene er.  

Det er best å ha ting i bagasjerommet, helst inntil bakseteryggen. Det bør være sikret 

så det ikke kan flytte på seg når bilen kjører. 
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Bremser 

Bremsekraftforsterker. På tradisjonelle biler testes bremsekraftforsterkeren ved å slå 

av motoren, pumpe på bremsepedalen til den blir hardt(5-6 ganger). Deretter start mo-

toren samtidig som du holder inn bremsepedalen. Da skal den synke inn. 

På elbiler får du ikke testet den på samme vis. Der må vi stole på at en varsellampely-

ser hvis det ikke fungerer.  

Trykktest. Pedalen skal tåle 100kg. Dvs. tråkk hardt og når du har nådd «bunn» skal 

den ikke sakte synke lenger inn. Det vil bety at det er lekkasje og at du presser 

bremsevæske ut av et hull i en slange eller rør. 

Den skal oppnå maks bremsetrykk etter 2/3 vandring. 

Kontroller skjevtrekk og forklar årsak. Ta med bilen opp i 20-30 km/t og brems hardt 

mens du holder lett i rattet. Da skal den ikke dra til en side. Årsaken kan være flere 

ting, men det er noe feil med bremsene og det er åpenbart farlig at det skjer så det må 

utbedres f.eks. på verksted. 

Årsak til lavt bremsevæskenivå. Det kan være slitte bremseklosser eller lekkasje. Det 

skal være et lukket system dvs. at det er noe i veien. Det må utbedres, man skal ikke 

bare fylle på mer væske som for eksempel spylervæsken. 
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Varsellamper 

Kontroller varsellampe for ABS, airbag og tokrets bremseanlegg. 

Alle lampene skal lyse når bilen skrus på for å vise at de fungere. Deretter skal de sluk-

ke med mindre noe er galt.  

Det viktigste er at du vet at du skal sjekke instruksjonsboka både for å vite hvordan 

de enkelte lampene ser ut og for å finne ut hva du skal gjøre. Lag et «eseløre» på den 

siden så du lett finner det. 

Tips: Hvis det lyser rødt må du stoppe umiddelbart, hvis det lyser oransje kan du kjø-

re til verksted. 

På eldre biler er varsellampe for tokrets bremseanlegg den samme som håndbrekkslam-

pa.  



 

Vinduer, viskere, varmeapparat 

Kontroller viskere/viskerblad og spylere foran og bak.  

Sett deg inn i hvordan du betjener det. Det er et godt tips hver gang du setter deg inn i 

en ny bil i tilfelle det plutselig blir behov for viskerne. 

Sjekk at viskerne ikke etterlater seg striper i vannet og at gummien er uskadet/sitter 

fast. 

Vis hvordan dugg fjernes fra ruter og speil (på utside og innside). Det viktigste er å for-

stå at dugg som oppstår umiddelbart i en tunnell er på utsiden og fjernes med viskerne. 

Fukt på innsiden av frontruten(for eksempel hvis du sitter med våte klær i bilen) fjernes 

mest effektivt ved å trykke på knappen for fjerning av dugg(få læreren din til å vise deg 

den knappen)  

Fjerning av dugg for bakrute har også en egen knapp. Den trykkes også for å fjerne 

dugg fra sidespeilene på enkelte biler, men ikke alle. 

 

 Still inn varmeapparat slik du vil ha det under kjøring. Å sette den på auto er en god 

start, i tillegg til å justere temperaturen som du foretrekker. Alternativt kan du innstille 

viftestyrke og retning selv. Unngå å ha på knappen for resirkulering av luft over tid. Da 

blir det dugg inni bilen. 

Sikkerhetskontroll klasse B 

Skriv ned det du lurer på og spør læreren din på neste kjøretime 

Svar 3/5 

www.mbitrafikkskole.no 

Lys 

Kunne kontrollere bilens lys alene (nærlys, fjernlys, parklys, baklys, tåkelys, skiltlys). 

Det er veldig mange som ikke vet hvordan de forskjellige lysene skrus på i de forskjelli-

ge bilene. Sett deg godt inn i det.  

Kontroller at lysene virker ved å slå de på og gå ut og se. Innstilling av nærlys kan du 

gjøre ved å stille deg inntil en vegg og se at høyrelyset lyser høyere enn venstrelyset

(det skal lyset litt lengre enn det andre) Hvis det er mørkt kan du sjekke at de lyser mi-

nimum 40 meter. 

Langlys skal lyse minimum 100 meter. 

Bremselys kan sjekkes alene ved å rygge inntil en glassvegg eller kil snøkost/

varseltrekant imellom setet og bremsepedalen. 

Ulempe ved feil innstilt nærlys er at man risikerer å blende bilene imot eller se dårlige-

re enn nødvendig.  

 Tåkelyset er et sterkt rødt lys og ved feil bruk(når det ikke er tett tåke/snø) kan det 

se ut som du bremser. 

Konsekvens av mangel på bremselys er at bil bak ikke oppfatter at du bremser. 



 

Styring 

Rattutslag er slakke på rattet. Rør på rattet samtidig som du ser på hjulet. Du må 

sannsynligvis stå utenfor bilen og gjøre det. Maks slakke før hjulet rører seg skal være 

2-3cm. 

Selvoppretningstendens. Kjør i lav fart, styr helt til siden og sjekk at rattet «ruller» 

tilbake av seg selv. 

Skjevtrekk (”sporing”) er at bilen svinger eller vandrer sidelengs med rattet rett 

fram på flat vei. Det forårsakes av feil i hjulopphenget, at hjulene sitter på i en vinkel 

de ikke skal ha. Det kan du sannsynligvis ikke se med øyet og må utbedres av verksted. 

Årsaken kan også være slitte dekk eller feil lufttrykk. 

 Sjekk servostyringa. Start bilen og styr helt over til begge sidene. Styringen skal 

være jevn og lett hele veien. Det er ikke uforsvarlig å kjøre uten, men det påvirker kjø-

reegenskapene til bilene. Kjør evt. forsiktig til verkstedet. 

Sikkerhetskontroll klasse B 

Skriv ned det du lurer på og spør læreren din på neste kjøretime 

Svar 4/5 

www.mbitrafikkskole.no 

Vognkort, tilhenger 

Tillatt totalvekt og nyttelast for denne bilen finner du i vognkortet. Nyttelast er hvor 

mye du kan ha med deg inkludert passasjerer. Fører regnes som 75kg. Hvis førerer vei-

er mer eller mindre trekkes det fra eller legges til på nyttelasten. 

Tillatt vogntogvekt for førerkort kl. B. Du må legge sammen tillatt totalvekt i fra 

vognkortet på bilen og vognkortet fra tilhengeren. Med klasse B førerkort har det ikke 

betydning om hengeren faktisk veier mindre(aktuell vekt), for eksempel om det er tom. 

Tillatt totalvekt på bil kan være inntil 3500kg og henger 750kg. Hvis tillatt totalvekt på 

begge til sammen ikke overstiger 3500kg kan tilhenger veie mer enn 3500kg. 

Konsekvens av for tung henger, og for tungt lastet bil/henger kan være lengre 

bremselengde, dårligere akselerasjon og dårlig styreegenskaper. Motgående kjøretøy 

kan bli blendet av lysene våre hvis bilen er tung bak. I tillegg til at utstyret er lastet 

med mer vekt enn det er laget for. 



 

Dekk, hjul 

Dekkdimensjon og lasteevne (min LI). Sjekk at det står samme dimensjon på dekket 

som i vognkortet. I vognkortet står det «min LI» som betyr minimum load indeks. Det 

er en kode fra en tabell på hvor mye vekt dekkene som sitter på bilen må tåle. Sjekk at 

tallet på dekket er like stort eller større enn tallet i vognkortet. Spør om læreren din kan 

vise deg de riktige tallene på dekket. 

Kontroller mønsterdybde og type slitasje. Mønsterdybden skal være minst 3 mm. På 

vinterdekk og 1,6 mm på sommerdekk. Bruk en mønsterdybdemåler eller sjekk slitasje-

varslerne på dekket.  

Hvis dekket er slitt mye midt på har det vært for mye lufttrykk og motsatt hvis dekket 

er mye slitt på sidene. Er dekkene slitt på en side har vinkelen på dem vært feil. Det er 

det lurt å få utbedret på verksted. 

I hverdagen sjekkes lufttrykket med øynene eller å tråkke på dekket. I blant (1 gang i 

mnd.) eller ved mistanke om at noe er feil sjekkes lufttrykk med en lufttrykksmåler. 

Vær oppmerksom på at det ikke er uvanlig at det er feil med lufttrykksmålerne som er 

på bensinstasjonene. 

Det står som regel en klistrelapp i døra eller drivstofflokket på bilen hva lufttrykket skal 

være. Flere og flere biler har en varsellampe som lyser ved feil i lufttrykket. Mange mo-

derne biler viser også «live» hva luftrykket er på en skjerm. 

Se etter skader på dekk og felg. De vanligste skadene er flerre/rift på siden av dek-

ket eller skrue/spiker i dekket. En bulk i felgen i kanten mellom dekket og felgen er 

også vanlig. For å få sjekket ordentlig må du sjekke delen av dekket som er tilgjengelig 

for så å kjøre litt fram og sjekke det som var mot asfalten. 
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Motorrom 

Sjekk oljenivået. Stopp motoren parkert på et flatt område, vent noen minutter og ta 

opp peilepinnen. Tørk av den(det er sannsynligvis olje over hele nedre del), putt den 

helt ned i hulet igjen. Ta den opp på nytt og sjekk at oljenivået er høyt nok på pinnen. 

Konsekvens av for lite olje kan være motorhavari. Motoren får for lite smøring. 

Sjekk kjølevæskenivået. Beholderen er gjennomsiktig og det lar seg som regel gjøre 

å sjekke nivået uten å åpne den. Ikke åpne den når motoren er varm, da kan det sprute 

veldig varm kjølevæske. Konsekvens av for lite kjølevæske er varmgang i motoren. For 

mye kan føre til for høyt trykk.  

Sjekk nivået på bremsevæsken. Den er også gjennomsiktig. Skal du få sjekket or-

dentlig må du sannsynligvis riste litt på den for å se væsken godt. Konsekvens av for 

lite brmesevæske er at bremsene slutter å virke. 

Sjekk at batteriet sitter fast. Det er ofte tungt, fylt med syre og ofte satt fast med en 

klemme. Se etter at polene er rene for god kontakt med ledningene(Se etter irr). 

Mange batterier er skjult under deksel eller plassert på andre plasser enn i motorrom-

met. Det er ikke forventet av deg å vite hvordan du skal finne/sjekke batteriet da.  


