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Avsnitt A 

Fråga 1 · Vilka kategorier delas mopeder in i? 

Svar: A    Moped klass I (Eu moped),  mopedklass II (25-moped och 30 moped) 

 B   EU-moped, traktor och moped  Klass II 

 C  Moped klass I, hjälpfordon Klass II och EU-mopeder  

 

Fråga 2 Vad menas med att alla mopeder måste vara typgodkända? 

Svar: A  Det ska finnas en skylt som säger att mopeden är EG-godkänd.   

B   Det ska finnas ett Coc-intyg ”typintyg” och en skylt som talar om att         

     mopeden är godkänd enligt EG-direktiven. 

 C  Det ska finnas en registrerings skylt på alla mopeder 

 

Fråga 3  Måste en importerad och oregistrerad EU-moped (Klass I) 

 genomgå en registreringsbesiktning vid Svensk Bilprovningen? 

Svar: A  Ja, en gång då den förs in i landet 

B   Ja, mopeden skall besiktigas varje år  

 C  Nej, man behöver aldrig besiktiga en moped 

 

Fråga 4 För vilka gäller reglerna om olovlig körning? 

Svar: A  Reglerna gäller bara de som kör motorcykel 

B  Reglerna gäller bara moped klass II 

 C Reglerna gäller alla som kör ett fordon med krav på någon form av körkort  
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Fråga 5 Utgår  Se +frågor 

 

 

Fråga 6 Vilka handlingar måste du ha med dig när du kör EU-moped (klass I) 

Svar: A  Registreringsbevis, legitimation och Am-körkort 

B AM-körkort eller giltig legitimation    

 C  Registreringsbevis 

 

Fråga 7 Är mopeden ett skattepliktigt fordon? 

Svar: A    Ja, man måste betala vägskatt för alla mopeder 

B   Ja, men bara EU mopeden (klass I) 

 C  Nej   

 

 

Fråga 8 Om du är ute och kör med en EU-moped, som har trasig  blinkers, saknar 

backspeglar eller har en trasig baklykta, kan du då få böta? 

Svar: A  Ja, för då kan jag utgöra en trafikfara för andra i trafiken  

B   Nej, sådant behöver man ej böta för 

 C  Nej, böter för sådant gäller bara för bilar och motorcyklar 
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Fråga 9 Vem utför kontrollbesiktning av mopeder? 

Svar: A  Vägverket 

B   Polisen 

 C  Svensk Bilprovning 

 

Fråga 10 Om det upptäcks att en EU-moped (klass I) är trimmad behöver den då 

ombesiktigas?  

Svar: A  Nej, det finns inga sådana krav 

B   Nej, man måste återställa mopeden till ursprungsskicket och visa upp den  

     hos polisen 

 C  Ja, besiktning ska ske efter att man återställt mopeden till ursprungsskicket 

 

Fråga 11 Om du kör en moped klass II, som är trimmad, har polisen då rätt att 

kontrollera mopeden och att beslagta eventuella trimmade delar?  

Svar: A  Nej, moped klass II är ju att betrakta som cykel 

B  Ja, polisen har rätt att beslagta trimmade delar  

 C  Nej, polisen har inte rätt att beslag ta delar från en moped  

 

Fråga 12 Vilken är den lagstadgade högsta hastigheten för EU-moped (klass I) i Sverige?  

Svar: A  45 Km/t 

B  30  Km/t 

 C  25 Km/t 
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Fråga 13 Du blir stoppad av polis, när du kör en moped som går i 60 km/tim. 

                        Kan du då få vänta med att ta körkort för bil, om du kör en moped som går för  

                        fort?  

Svar: A  Nej det finns inte sådana regler 

B  Ja, man får vänta i minst en månad eller högst tre år     

 C Nej, man får bara  böta   

 

Fråga 14 Om jag vill kunna köra mopedbil, vilken utbildning krävs då? 

Svar : A  Förarbevis för moped klass II 

B   Traktorkort 

 C  AM-körkort med uppkörning på en tvåhjulig moped  

 

Fråga 15 Hur bör man skydda huvudet vid färd på moped? 

Svar : A  Man behöver inget skydd   

B   Det krävs en godkänd hjälm för moped eller motorcykel  

 C  Det räcker med en cykelhjälm   
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Fråga 16 Om man köper en moped måste man då skaffa någon typ av mopedförsäkring? 

Svar : A  Ja, man måste alltid ha minst trafikförsäkring 

B  Nej, ingen försäkring behövs 

 C  Ja, man måste alltid ha stöld- och brandförsäkring. 

 

Fråga 17 Hur många passagerare får man skjutsa på en Eu-moped (Klass I)  

Svar : A  Två passagerare om inget annat står i registreringsbeviset 

B   En passagerare om inget annat står i registreringsbeviset 

 C  Man får ej skjutsa på en Eu-moped (Klass I) 

 

Fråga 18 Vad kan hända om en moped körs av den som är 14 år och 8 månader 

 (=vilka konsekvenser kan det få)? 

Svar : A  Den som kör mopeden får betala böter 

B  Mopeden kan beslagtas av polisen 

 C  Föräldrarna till barnet kan få böta 

 

Fråga 19 En av de viktigaste anledningarna till att det ställs krav på att man ska genomgå  

trafikutbildning för att få köra moped är: 

Svar : A  Att minska antalet dödade och svårt skadade i trafiken. 

B   Att bara äldre personer ska få köra moped. 

 C  Att minska antalet mopedförare i trafiken. 
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Fråga20 Vad måste jag medföra under färd med en moped klass II? 

Svar : A  AM- körkort, hjälm och pass  

B   Försäkringsbevis, förarbevis och hjälm 

 C  Hjälm  

 

Fråga2 1 Är det sant att alla mopeder måste köras på bilvägar? 

Svar : A  Nej, moped klass II får köras på cykelbanor, om det ej finns en skylt som 

säger att det är förbjudet. 

B   Vägtrafikanter utom gående skall alltid använda bilvägar. 

 C  Moped klass II och mopedbil ska alltid köras på bilvägar. 

 

Fråga22 Vilka krav ställs det på en Eu-moped (Klass I) för att du skall få skjutsa på den. 

Svar : A  Det måste finnas en extra barnsits  

B   Den måste vara utrustad med fotplattor eller fotpinnar  

 C  Den måste ha ekerskydd 

 

Fråga 23       Av vilken anledning är det viktigt med trafikkunskaper?  

Svar : A  Om jag inte har utbildning gäller ej trafikförsäkringen 

B   Med utbildning minskar risken att få böter. 

C  Utbildning är en förutsättning för samverkan i trafiken, med förståelse för 

trafikregler blir det lättare att planera körningen och undvika farliga trafik- 

situationer.  
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Fråga 24 Hur stor är en mopeds slagvolym? 

Svar : A  50 kubikcentimeter 

B   125 kubikcentimeter 

 C  200 kubikcentimeter 

 

Fråga 25   Vad menas med mopedens totalvikt? 

Svar : A  mopedens vikt plus maximal last 

B   Antalet kilon man maximalt får lasta på sin moped 

 C  Så mycket som min moped väger utan någon last alls  

 

Fråga 26 Måste man ha förarbevis för att få köra en eldriven rullstol, som inte går 

fortare än 15 km/t?  

Svar : A  Ja, den klassas som moped klass II 

B   Ja, den klassas som en Eu-moped 

 C  Nej, den klassas som en Cykel 

 

Fråga 27 Vad är sant om mopedhjälmar? 

Svar : A  En hjälm ska sitta lite löst, så jag kan röra huvudet inuti, då ser jag bäst var 

jag kör.  

B   När man ska köpa en ny hjälm, ska den sitta lite tajt eftersom den sedan 

formas efter ditt huvud och då ger det bästa skyddet. 

C  Det är bra att köpa första hjälmen begagnad, så att man kan köpa en dyrare 

hjälm lite senare.  
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Fråga 28 Av vilken anledning är det viktigt att förstå ord som friktion, centrifugalkraft 

och bromsförmåga? 

Svar : A Orden har ingen betydelse när man kör moped   

B   Om jag förstår orden klarar jag provet 

C  Orden beskriver olika krafter, som du och din moped utsätts för i trafiken.  

Något man måste förstå för att undvika olyckor.  

 

 

Fråga 29 Vad är friktion? 

Svar : A  Friktion är det motstånd som uppstår när två föremål slits mot varandra. 

B   Friktion är den kraft som påverkar mopeden när du svänger. 

C  Friktion är ett annat namn på jordens dragningskraft.  

 

Fråga 30 Vad är centrifugalkraft ? 

Svar : A  centrifugalkraft är ett annat namn på jordens dragningskraft och är det som 

drar allt till marken 

B   centrifugalkraft är den kraft som påverkar mopeden när man svänger och 

gör så att mopeden ”vill åka rakt fram” 

C  centrifugalkraft är ett annat namn för sidkraft och som är det som drar allt 

till marken 
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Fråga 31 Vad är en spärrlinje och får man köra över dessa? 

Svar : A  En spärr linje är en heldragen vit linje i vägbanan som talar om att det inte är 

lämpligt att byta körfält Den får endast korsas om det finns en streckad linje till 

höger om den och du har god sikt.  

B   En spärr linje är en heldragen vit linje i vägbanan, som talar om att bara 

bussar får köra där. Man får aldrig korsa en spärrlinje. 

C  En spärrlinje är en heldragen vit linje i vägbanan, som varnar för en uppförs- 

backe. Det är tillåtet att köra över den om man vill. 

 

 

Fråga 32 Finns det tillfällen då det är tillåtet att köra om på höger sida? 

Svar : A  Ja, alltid 

B   nej, aldrig  

C  Omkörning till höger är tillåten, när föraren i det framförvarande fordonet 

visar klart och tydligt att han tänker svänga till vänster.     

 

 

 

+ frågor 

 

Fråga33 När ska du använda ljussignalen 

                     A  När det behövs på en mörk landsväg 

B  Endast vid omkörning av moped klass II  

                     C  Alltid vid omkörning inom tättbebyggt område 
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Fråga34 Du kör på en trafikerad gata. Vad är riktigt beträffande  

 uppmärksamhet 

        

 A  Det räcker med att ha uppmärksamheten på den närmaste bilen 

 B  Det räcker med att jag har uppmärksamheten på trafik från höger 

C  Jag måste se långt fram och bedöma vad som händer om någon längre fram i      

    fodonskön bromsar 

 

 

 

Fråga35 Var kan man registreringsbesiktiga sin moped 

 

                     A  Hos polisen 

                     B  Vid Svensk Bilprovning 

                     C  På Vägverket 

 

Fråga36 Vad kan det bero på om ditt halvljus är bländande 

 

                        A  Du har en passagerare baktill som sitter fel 

 B  För mycket luft i framdäcket 

 C  Parkeringsljuset har slutat fungera 
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Fråga 37 Hur minskar du sidkraften när du åker moped 

 

    A  Sitter rakt på mopeden då har jag bästa balansen 

 B  Lutar mig in mot centrum vid  kurvtagning 

                       C  Vrider på styret och lutar mig så lite som möjligt 

 

 

Fråga 38  Hur bör du ha handbroms och kopplingshandtag på din moped 

 Om den är manuellt växlad 

 

 A    Handtagen bör peka något framåt och nedåt 

 B    Framåt och uppåt 

 C    Bara rakt fram 

 

 

  

     

 

 

 

 

 



          Hälludds Förlag              www.mopedbok.se    
 

 
13 

Facit till avsnitt A 

 

Fråga 1 
rätt svar är A 

Fråga 10 
rätt svar är C 

Fråga 18  
rätt svar är C 

Fråga 26  
rätt svar är C 

Fråga 34  
rätt svar är C 

Fråga 2 
rätt svar är B 

Fråga 11 
rätt svar är B 

Fråga 19 
rätt svar är A 

Fråga 27  
rätt svar är B 

Fråga 35  
rätt svar är B 

Fråga 3 
rätt svar är A 

Fråga 12 
rätt svar är A 

Fråga 20 
rätt svar är B 

Fråga 28 
rätt svar är C 

Fråga 36  
rätt svar är A 

Fråga 4 
rätt svar är C 

Fråga 13 
rätt svar är B 

Fråga 21  
rätt svar är A 

Fråga 29 
rätt svar är A 

Fråga 37 
rätt svar är B 

Fråga 6 
rätt svar är B 

Fråga 14  
rätt svar är C 

Fråga 22  
rätt svar är B 

Fråga 30 
rätt svar är B 

Fråga 38  
rätt svar är A 

Fråga 7 
rätt svar är C 

Fråga 15 
rätt svar är B 

Fråga 23  
rätt svar är C 

Fråga 31  
rätt svar är A 

 

Fråga 8 
rätt svar är A 

Fråga 16 
rätt svar är  

Fråga 24  
rätt svar är A 

Fråga 32  
rätt svar är C 

 

Fråga 9 
rätt svar är C 

Fråga 17 
rätt svar är B 

Fråga 25 
rätt svar är A 

Fråga 33 
rätt svar är A 

 

 


