
MC OG 
MOPED 



Navn: Terje Ribe
Yrke: Trafikklærer MC, faglig og daglig leder på 
Motorsykkelskolen, trafikklærer siden 2003
Første MC: Suzuki GSXR 600
Privat MC: BMW S1000RR
Kjørt MC siden: 1996

• Viktig å ha et mål med øvelseskjøringen slik at det ikke 
bare blir en kjøretur. Eks: i dag øver vi på lyskryss, i dag 
øver vi på rundkjøring, i dag øver vi på plassering
landevei.

• Øv videre på det som du og trafikklæreren din øvde 
på. Viktig med mengdetrening.

• Avtal tidspunkt for øvelsekjøring, slik at det blir noe 
av, gjerne minst 2 ganger i uken. (mange trener fotball 5 
ganger i uken)

MC kan være det sikreste kjøretøyet om det blir brukt 
riktig. Den akselererer fortere, den stopper fortere, den 
svinger fortere, den er liten og du har mer handlingsrom 
enn andre kjøretøy. Faren er at den er vanskeligere for 
andre trafikanter å se og bedømme hastighet din. Dette 
må føreren av motorsykkelen ta høyde for.
Tenk at de andre trafikantene ikke ser deg. Ha bremse-
beredskap.

• Den skal være rask, så rask at du gidder å gjøre den 
daglig.

• Bremser, Sjekk at for og bakbrems virker.

• Lys, Sjekk at lys virker

• Oversikt, ha speil riktig innstilt, oversikt bakover. 

• Dekk, spark i dekkene for å se om det er lite luft, eller 
punktert. Har du fått en spiker i dekket på kvelden kan 
luften lekke ut gjennom natten og dekket kan være flatt 
på morgenen. 

Huskeregel: BLOD

Intervju

Hva er dine 3 beste råd til øvelseskjøring

Hva tenker du er faren med å kjøre MC?

Hvordan bør man ta en daglig kontroll?



Det er store 
forskjeller i risiko for 
ulike trafikantgrupper

Buss 0,3
Bil 2,5
Moped 4,2
Tung MC 33,9
Lett MC 75,5

Full kontroll-the moviet_
En forutsetning for å kjøre trygt på MC er at man 
behersker presis kjøreteknikk. Man må kunne styre, 
bremse og akselerere – de tre manøvrene det er mulig 
å foreta med en motorsykkel. God kjøreteknikk alene 
er imidlertid ikke nok for å bli en trygg motorsyklist. 
Og for å kunne ta de rette avgjørelsene må man ha en 
grunnleggende forståelse for trafikk og noen gjennom-
tenkte strategier. Man må lære seg reglene for sam-
handling i trafikken og kjøre på en måte som er 
forutsigbar for andre. Og ikke minst: Man må være 
ærlig i forhold til sine egne styrker og begrensinger.

Filmen er langsom og grundig, og først og fremst tenkt 
som et «selvstudium» for folk som vil bli dyktigere (og 
gladere) motorsyklister. Filmen er hele 45 minutter 
lang og delt opp i 27 selvstendige kapitler.

Full Kontroll filmen er laget av motorsyklister for mo-
torsyklister, og anbefales av Nullvisjonen Agder.

Dette viser tall fra TØI (Transport økonomisk institutt)

(Dødsulykker pr kjørte milliard kilometer)

Merk: Hvor stor forskjell det er mellom en moped som 
går max 45 km/t og lett MC som brukes av samme 
aldersgruppe. FART er forskjellen!

Kjør defensivt - og sørg for å
 bli sett i trafikken.

NMCU har gode rustløsningskurs/fører
utviklingskurs – benytt anledningen til å 

friske opp kunnskapene dine!
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r • 2 av 3 MC-ulykker skyldes førerfeil, og i 50% av 

  tilfellene skyldes dette manglende teknisk ferdighet/   
  kjøretøykontroll
• Det er lurt å øve og ta etterutdanning/kurs
• Utforkjøring er den vanligste ulykkestypen
• 1 av 3 ulykker skyldes ekstrem-adferd, av disse er    
   nesten alle kjenninger av politiet
• Svært få ulykker skyldes veistandard eller teknisk feil   
  på MC/moped
• Både moped, lett- og tung MC har lik andel 
  møteulykker

Vi anbefaler deg å se 
Full Kontroll filmen. 
Bruk QR koden for 
å komme direkte til 
filmen!



Kjøring på moped i 50km/t eller motorsykkel på lukket 
bane i 300km/t. Hva gir mest glede og hvor er risiko 
for uhell størst?

Jeg har levd begge liv, kjørt både moped og motor-
sykkel på bane. Gleden er stor på begge kjøretøy.
På mopeden er du ute i trafikken og sitter ofte nesten 
«naken» på vei fra A til B. Farten er ofte vesent-
lig lavere enn dine medtrafikanter og det er derfor 
viktig å tilpasse seg trafikkbildet og respektere dine 
medtrafikanter. 
Du er sårbar, men kan enkelt ferdes trygt hvis du 
tydelig respekterer risikoen og er observant ute i 
trafikken.

Roadracing er en idrett som drar kjøring på 2-hjul til 
ytterpunktene.
Det er enormt krevende å håndtere en motorsykkel 
med 220Hk som kun veier 170kg i hastigheter fra 250 
- 320km/t.
Kjøreutstyr av god kvalitet er avgjørende hvis uhellet 
er ute. Det samme gjelder sikkerheten på arenaen vi 
kjører på. Jeg har falt av sykkelen flere ganger i has-
tigheter over 200km/t i løpet av de 17 årene jeg har 
konkurrert, men klarer meg stort sett fint fordi fokus 
på både den reelle risikoen jeg tar og sikkerhet alltid er 
tilstede.

Konklusjon
Konklusjonen min er at gleden er like stor om du 
kjører på moped eller motorsykkel. 
Risiko for uhell har du på begge kjøretøy, men ved å 
være bevisst på sikkerhet og de faremomenter som er 
ute på veien vil du kunne oppnå trygghet og kjøreglede.
Vis respekt for dine medtrafikanter.

Intervju
Navn: Carl F. Bertelsen

Carl startet med roadracing i 2002. 
2002-sesongen ble han norges-
cupvinner i debutantklassen og de 
påfølgende årene kjørte han seg rett 
opp i norgestoppen i den største 
klassen, superbike. 



Mange mopeder som brukes av ungdom er registrert 
på far eller mor – som ikke alltid tenker konsekvens 
når poden trimmer eller bygger om mopeden. Her er 
noen av forholdene som vegtrafikkloven påpeker:
 
Før kjøringen starter må FØRER kontrollere at 
mopeden er trafikksikker. Det omfatter bremser, lys, 
herunder blinklys, speil, dekk og horn, og at mopedens 
maksimalt tillatte hastighet eller ytelse ikke er endret.
Kravet er at EIEREN ikke skal tillate at mopeden blir 
brukt dersom den ikke er forsvarlig stand. I dette ligger 
et krav om at KJØRETØYET må være TRAFIKKSIK-
KERT som nevnt over. Mange tenker ikke over at en 
trimmet moped ikke lengre har en gyldig typegodkjen-
ning og dermed ikke kan brukes i det heletatt!
 
I tillegg til dette vil FORSIKRINGSSELSKAPENE ved 
skade kunne gi avkortning eller kreve regress dersom 
kjøretøyet er trimmet eller på andre måter ikke er 
i den stand loven krever. Dette kan få svært store 
økonomiske konsekvenser i tillegg til den menneskelige 
lidelsen både for fører og eier av mopeden.
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obs!
det forbudt 

å ha passasjer på moped.

Dersom det viser seg at en moped er trimmet kan det 
også komme reaksjoner som forelegg, prikkbelastning, 
anmeldelse og avskiltning av mopeden - med krav om 
tilbakebygging til typegodkjent stand. Anmeldelse registre-
res i strafferegisteret, og kan føre til avslag på søknad om 
utdanning, visum m.m..
Dersom man ved gjentagelse blir stanset for trimming av 
moped, vil saken anmeldes og førerkortet vil bli beslaglagt.
 
Grunnregelen for trafikk sier i §3  at vegfarende skal vise 
hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen.
Enhver skal også ferdes hensynsfullt og være aktpågivende 
og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og 
slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.

Mopeder holder ofte lavere fart enn biler. Er du 
mopedfører må du ikke legge deg for langt ut mot den 
hvite stripa. Dersom du ligger for nærme den hvite 
stripa, inviterer du bilister til å presse seg forbi og 
farlige forbikjøringer kan oppstå.

• Høyere fart gir mye høyere risiko. 

• MC og moped er like utsatt for påkjørsel bakfra = lav 
fart betyr ikke at man blir påkjørt bakfra. 

Ikke ligg for nærme 
den hvite stripen

"Jeg er et levende eksempel på hvor viktig det er å bruke 
beskyttelsesutstyr. Jeg brukte ikke hjelm og heller ikke 
kjøreklær da det gikk galt. - For vi skulle jo ikke så langt. 
Jeg er plaget med smerter hver eneste dag i hele kroppen, 
sårene jeg fikk verker også den dag i dag og må fortsatt 
behandles, jeg har vært inn og ut av sykehus og behan-
dlinger for det ene og det andre jevnlig siden; jobb og skole 
er ikke lengre et alternativ, og annen aktivitet er veldig be-
grenset. Dette er nå 12 år siden, - jeg sitter her som uføre 
i en alder av 25, uvitende om jeg noen gang vil bli god igjen. 
En ting lærte jeg iallefall kjapt, at det er sykt kult å 
bruke hjelm. Ikke vær like dum som meg og sett helsa på 
spill for så lite. Det kan plage deg resten av livet. Og husk at 
det kan gå like galt på 200meter som 2mil! "
- Marita 25



NULLVISJONEN
www.nullvisjonen-agder.no

Nullvisjonen er et bilde av en ønsket fremtid 
hvor ingen blir drept eller hardt skadd i trafikken.

Vår viktigste oppgave er å drive informasjons- og 
holdningsarbeid for å opplyse om hvor viktig 

trafikanters atferd er for å hindre ulykker.

DE FLESTE ULYKKER 
I TRAFIKKEN SKYLDES 

VÅR EGEN ATFERD!


