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Avsnitt B 

Fråga 1 Får man parkera två mopeder vid sidan av varandra på gatan?     

Svar : A    Ja, alla fordon får parkera i bredd på en gata. 

 B   Ja, tvåhjuliga fordon som moped, cykel och motorcykel får parkera i bredd. 

 C   Nej, aldrig. 

 

Fråga 2 Kan man straffas för vårdslöshet i trafik även om man kör sin moped någon 

annanstans än på en vanlig väg? 

Svar : A  Ja, om man inte visar hänsyn och varsamhet mot andra som är på platsen.  

B   Nej, inte om jag kör någon annanstans än på vägen. 

 C  Ja, men bara om jag orsakar en olycka. 

 

Fråga 3  Du har lånat ut din moped till en 14-årig kompis, som kör sönder grannens 

brevlåda. Kan han bli skyldig att betala för skadorna han gjort? 

Svar : A  När man är under 15 år, är man inte straffmyndig, men man kan blir 

ersättningsskyldig, om man orsakat någon skada på person eller egendom. 

B  Nej, man är inte straffmyndig om man är under 15 år. 

 C  Nej, det är den som äger mopeden, som får betala. 

 

Fråga 4 Om du lånar ut din Eu-moped (Klass I) till en kompis, som inte har AM-körkort,  

kan han dömas för olovlig körning då? 

Svar : A  Nej, inte om han har förarbevis. 

B   Nej, inte om han är 14 år och 9 månader. 

C  Ja, om man kör ett körkortspliktigt fordon utan körkort, kan man dömas till 

böter. 
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Fråga 5 Kan man dömas för rattfylleri om man kör moped när man druckit alkohol? 

Svar : A  Ja, om man har mer än 0,2 promille alkohol i kroppen. 

B   Nej, inte om man kör moped klass II. 

 C  Nej, reglerna  gäller inte för mopeder. 

 

Fråga 6 Kan en cyklist dömas för rattfylleri? 

Svar : A  Ja, om man har mer än 0,2 promille alkohol i kropp. 

B  Ja, men bara om cykeln har elektrisk hjälpmotor. 

 C  Nej, reglerna gäller inte för cyklar. 

 

Fråga 7 Kan den som kör en el-rullstol dömas för rattfylleri? 

Svar : A    Ja,  om man har mer än 0,2 promille alkohol i kropp. 

B   Ja, men bara om föraren är över 15 år. 

 C  Nej, reglerna gäller inte för el-rullstolar. 

 

 

Fråga 8 Om du varit inblandad i en trafikolycka, är du då skyldig att lämna namn och 

adress till övriga, som varit inblandade i trafik olyckan? 

Svar : A  Ja, man ska alltid lämna namn och adress. 

B Nej, man behöver aldrig lämna ut sin adress till någon annan.   

 C  Nej, inte om jag inte orsakat olyckan. 
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Fråga 9 Vad ska du göra om du har en moped, som går fortare än vad som är tillåtet 

enligt svensk lag? 

Svar : A  Lämna den till polisen. 

B   Jag behöver inte göra någonting. 

C  Lämna in mopeden till en verkstad, så att den kan strypas ned till laglig 

hastighet för att sedan ombesiktigas hos Svensk Bilprovning. 

 

Fråga 10 Får polis och åklagare tillsammans besluta om att beslagta och förstöra 

trimmade delar från en moped?   

Svar : A  Nej, de har inte rätt att ta delar från en moped. 

B   Ja, men bara om det är en moped klass II. 

 C  Ja, alla trimmade delar kan beslagtas oavsett typ av moped. 

 

Fråga 11 Får polisen stoppa en mopedförare för att göra ett alkoholtest?  

Svar : A  Ja, men bara om man kör Eu-moped. 

B   Nej, de reglerna gäller inte för moped. 

 C  Ja, de har rätt att stoppa alla mopedförare.  

 

Fråga 12 Får polisen beslagta den alkohol som påträffas hos en mopedförare som 

misstänks köra onykter? 

Svar : A Ja, men bara om det gäller en Eu-moped (klass I)  

B  Ja, polisen har rätt att beslagta alkohol från alla, som misstänks köra onyktra. 

 C  Nej, dessa regler gäller inte mopedförare.  
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Fråga 13 Frågan utgår se plusfråga 

 

Fråga 14 I trafiken gäller vissa trafikanvisningar, som är viktigare än andra. Det gäller att 

följa det som är viktigast först. Vilken är den rätta ordningen av nedan stående 

trafikanvisningar?  

Svar : A  Polismans tecken 

     Trafiksignaler 

     Vägmärken 

      Regler 

 

B   Regler 

     Vägmärken  

     Trafiksignaler  

     Polismans tecken 

  

C  Vägmärken 

     Trafiksignaler 

     Regler 

    Polismans tecken 
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Fråga 15  Fordon får inte köras om det inte kan framföras på ett säkert sätt, t ex om; 

Svar : A  Har trasig sittdyna. 

B   Saknar backspegel på höger sida. 

C  Saknar belysning. 

 

Fråga 16 Frågan utgår se pluss fråga  

 

 

Fråga 17 Är det tillåtet att ta bort registreringsskylten på en Eu-moped (moped klass I) 

Svar : A  Ja, om man bara kör i 30 kmh. 

B   Nej, mopeden måste ha registreringsskylt på  anvisad plats. 

 C  Ja, om man bara kör i 25 kmh. 

 

Fråga 18 Måste det finnas skattemärke på din moped? 

Svar : A  Ja, på alla Eu-mopeder (moped klass I). 

B   Ja, skattemärke ska finnas på alla mopeder (både Eu-moped och moped 

klass II). 

 C  Nej, man betalar inte skatt för mopeder, så något skattemärke behövs ej. 
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Fråga 19 Har man alltid väjningsplikt mot fordon som kommer från höger?  

Svar : A  Ja, alltid  

B Nästan alltid, högerregeln är en grundregel i trafiken.     Om inga skyltar eller 

andra trafikanvisningar anger annat, så är det bara vid utfart från 

parkering/tomt till allmän väg och från allmän väg till huvudled som 

högerregeln inte gäller. 

 C  Nej, aldrig. 

 

Fråga20 Om du med moped närmar dig en rondell med två körfiler, hur kör du där?  

Svar : A  I en rondell med körfiler tillämpas filkörning, jag väljer därför den fil som 

bäst lämpar sig för min fortsatt färd. 

B   Jag bör alltid ligga i yttersta filen oavsett vart jag ska.  

 C  Jag bör alltid ligga i innersta filen oavsett vart jag ska. 

 

 

Fråga2 1 Vilka fordon har rätt att vistas och parkeras på gång- och cykelbanor? 

Svar : A  Eu-moped (klass I), moped klass II och traktor 

B   Moped klass II och traktor 

 C  Moped klass II och cykel 

 

Fråga22 Måste du ha halvljuset tänt på din moped även om du går med mopeden?

  

Svar : A Ja, halvljuset ska alltid vara tänt.    

B  Nej, endast vid färd i mörker.  

 C  Ja, om det är en Eu-moped. 
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Fråga 23 Vilka krav på säkerhet ställs det för en förare av en mopedbil? 

Svar : A  Man ska använda bilbälte eller hjälm. 

B   Man ska använda bilbälte och hjälm. 

 C  Man behöver inte använda bilbälte eller hjälm. 

 

Fråga 24  Frågan utgår se plus fråga 

 

Fråga 25   Kan en gångtrafikant göra sig skyldig till vårdslöshet i trafik? 

Svar : A Nej, gångtrafikanter kan aldrig göra sig skyldiga till vårdslöshet i trafik. 

B  Nej, en gångtrafikant är inte en vägtrafikant och kan ej straffas.  

 C  Ja, om det uppstår en trafikolycka och det är gångtrafikanten som gjort fel. 

 

 

Fråga 26 Kan det vara olagligt att köra moped om man är väldigt trött ? 

Svar : A  Nej, att vara trött kan aldrig vara olagligt.  

                        B  Ja, men bara om man kör EU-moped. 

                        C   Ja, om man utgör en fara för sig själv eller andra. 
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+ Frågor   

 

Fråga 27         Vad är sant om utsläpp av farliga ämnen från mopeder? 

Svar: A    Förarens körsätt påverkar inte utsläppen av miljöfarliga ämnen. 

B   Avgaserna bidrar till försurning av naturen. 

 C    Om man kör defensivt skadas inte naturen. 

 

Fråga 28       Får du köra en moped som har fel på bakbromsen (är ur funktion)? 

Svar:             A   Det går bra  – jag har ju en frambroms.  

                      B   Det mekaniska bromssystemet fungerar ändå. 

                      C   Nej   

 

 

 

Fråga 29  Du har din moped stående i värmen i ett garage istället för ute i kylan. 

                      Vad är sant? 

Svar;  A Att ha motorn lite varm innan jag kör iväg har inte någon effekt på miljön. 

                      B Det minskar de giftiga  avgasutsläppen med upp till 50 % de första  

                           kilometrarna. 

                      C Jag behöver inte kicka igång mopeden om den har elstart. 
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Fråga 30 Oljelampan tänds på instrumentpanelen. Vad skall du göra? 

Svar:   A Varva gasreglaget tills den slocknar. 

              B Hålla dragläget på en jämn nivå och inte köra så fort. 

                     C Stanna motorn omedelbart. 

 

Fråga 31    Var står det vilken olja du skall använda till din moped? 

Svar:  A I instruktionsboken 

          B På registreringsbeviset 

      C I försäkringsbeskedet 

 

Fråga 32    Hur kan du minska bensinförbrukningen på din moped? 

                   A Genom att köra defensivt och sköta om mopeden 

           B Genom att köra offensivt och bromsa utan att hjulen låser sig 

        C Genom att undvika att köra på grusvägar 

 

 

Fråga 33  När är bränsleförbrukningen vanligast som störst? 

                   A Den påverkas inte av min hastighet när jag kör. 

                   B Den påverkas inte av mitt körsätt. 

       C Den påverkas av hur jag  växlar.  
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Fråga 34  När måste du registreringsbesiktiga din moped? 

          A  När jag har bytt ut slitna bromsok mot nya. 

         B När jag har bytt motor för att kunna köra på annat bränsle. 

           C Varje år, om mopeden är äldre än tre år. 

 

Fråga 35  Det finns olika oktantal när du tankar din moped och olika miljöklasser. 

                   Vilken miljöklass är bäst för miljön? 

                    A Miljöklass 1 

                    B Miljöklass 2 

                    C Miljöklass 3 

 

Fråga 36  Vad är sant om koloxidförgiftning; 

                    A Risken är störst om jag provar mopeden i ett litet garage utan ventilation. 

                    B Risken är störst, när jag tankar mopeden och andas in bensinångorna.  

                   C Risken är störst om jag har fel oljeblandning. 

 

 

 

Fråga 37  Mopedens avgaser förorenar luften. Vilka ämnen är den största bidragande  

                  orsaken till växthuseffekten? 

         A  Svaveldioxid 

        B  Koldioxid 

                   C  Koloxid 
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Fråga 38  Vad kan öka bränsleförbrukningen? 

                         A    Att jag inte har sett över lufttrycket i mina mopeddäck. 

                    B   Att jag inte ser långt fram och planerar min körning. 

                   C   Att bromsvätskenivån är för låg och bromsoket påverkas. 

 

Fråga 39    När du skall köra iväg med din moped, känner du att mopedens framdel 

”voblar”. Vad kan det bero på? 

                     A    För högt lufttryck i däcken 

                     B   För lite luft i framdäcket 

                     C   Vajern till den mekaniska bromsen är för hårt spänd 

 

 

Fråga 40  Var kan du läsa om hur tungt din moped får lastas? 

                    A   På instrumentpanelen 

                    B   På registreringsbeviset 

                    C   I instruktionsboken 

 

 

Fråga41   Vad menas med att en moped kan bli överstyrd? 

                    A  Jag lutar mig för långt fram, när jag kör mopeden. 

                    B   Att mopeden är lastad utöver den föreskrivna totalvikten och blir för tung 

B   baktill. 

                   C   Att styret sitter för högt. 
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Fråga42   Vad är sant om ABS-bromsar (finns inte på vanliga mopeder)? 

                    A   Fordonet går att styra under hård inbromsning. 

                    B   Bromsarna har en mekanisk bromsverkan. 

                    C   Bromsarna fryser inte fast om det är kallt ute.  

 

Fråga43   Vad menas med att fordonet är understyrt? 

                     A   Fordonet svänger mer än jag tänkt mig, när jag kör in en kurva. 

                     B   Fordonet svänger mindre än jag har tänkt mig, när jag kör in i en kurva.  

                    C   Styret sitter för lågt på mopeden. 

 

Fråga 44   Vad är rätt placering av katalysatorn i nedanstående förslag: 

               A   I avgasröret på en bensindriven bil 

          B   I avgasröret på en moped 

         C   I avgasröret på en elbil 

 

Fråga 45   Vilket fordon släpper ut mest kväveoxider i luften? 

            A  Mopeder 

           B  Bensindrivna bilar 

            C  Diselbilar 

 

Fråga 46  Vilken kombination är riktig? 

                 A   Destillerat vatten till batteriet 

                  B   Glykol till batteriet 

                  C   Rödsprit till batteriet 
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Fråga 47   Det finns c:a 200 000 mopeder i trafik i Sverige och  c:a 25 % av utsläppen av  

                  koldioxid i Sverige  kommer från; 

                   A Enbart mopeder 

                   B Enbart bilar 

                  C Trafiken 

 

Fråga 48   Om du har tvättat din moped kan bromsarna till en början ta ojämnt. 

                   Hur avhjälper du detta? 

                   A Genom att vänta tills vattnet torkat bort 

                   B Genom att låna en hårtork och blåsa på varmluft 

                   C Genom att åka och bromsa med låg fart 

 

Fråga 49   Vilken utrustning måste din moped ha? 

                   A Backspegel på vänster sida 

                   B Godkända stänkskärmar 

       C Backspegel på höger sida 

 

Fråga 50   Hur kan jag minska min bränsleförbrukning? 

            A Genom att ha mopeden stå i ett varmgarage innan jag kör. 

                   B Genom att hålla mopeden ren och snygg, när den står ute i kylan. 

                   C Genom att ta in batteriet och ladda upp det på nätterna. 
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Fråga 51  Vad är sant om kväveoxider? 

                    A De är lättantända. 

                    B De bidrar till markförsurning. 

                    C De kan inte skada andningsorganen.   XX 

 

Fråga 52   Du känner skakningar i styret när du kör. Vilken är den vanligaste orsaken? 

                    A Styrsnäckan kan vara skadad . 

                    B Det är för lite luft i framdäcket. 

                    C Bromsvätskan börjar ta slut. 

 

 

Fråga 53   Vilken förändring kräver en ny mopedbesiktning? 

                   A Montering av dragkrok på mopeden 

                   B Kedjebyte 

                   C Byte av trasig sittdyna   

 

Fråga  54  När får du använda dubbdäck på din moped? 

                    A Året om 

                    B Vid risk för vinterväglag 

                    C Bara i terrängen 
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Fråga 55  Vilken utrustning måste en tvåhjulig moped ha? 

                    A Reflexer på sidorna och baktill 

                   B Varningstriangel  

                    C Verktygsväska 

 

Fråga 56  Hur minskar du mängden miljöfarliga avgaser när du kör moped? 

                   A Jag startar med en varm motor. 

                   B Jag kör defensivt och med jämn hastighet hela tiden. 

                   C Jag varvar ur motorn, så röken från avgaserna försvinner innan kör i väg. 

 

Fråga 57  När är det normalt förbjudet att köra med dubbdäck? Vilket alternativ är rätt? 

                   A 1 maj – 30 september 

                   B 1 juni – 30 september 

                   C 1 maj till 15 oktober 

 

Fråga 58   Vad är sant om koloxid? 

                   A Koloxid är en brännbar gas som är lättantändlig. 

                   B Koloxid är en giftig gas som är lukt och färglös. 

                   C Koloxid känner man lätt av, om man stannat bakom en bil i trafiken. 
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Fråga 59  Om framdäcket på din moped har fel lufttryck så; 

                   A slits däcken ojämnt 

                  B försämras styrförmågan 

                  C fungerar inte hydraubromsen  

 

Fråga 60  Vilket är minsta tillåtna mönster (djupet) på din moped? 

                   A 1 mm 

                   B 0 mm   

                  C 1,6 mm på sommar väglag 

 

 

Fråga 61  En förare som tar hänsyn till de som tror sig vara bättre i trafiken, har en

  god; 

                   A balans 

                   B självkontroll 

                  C smidighet i trafiken och kör före alla andra 

 

Fråga 62  Vad är sant om mediciner, alkohol och droger? 

                   A Det är bara alkohol som kan påverka min mopedkörning. 

                   B Att blanda alkohol, medicin och droger kan vara livsfarligt. 

                   C Alla mediciner påverkar mig så jag blir en sämre förare. 
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Fråga 63  Du kommer fram till en vägkorsning. Vilket av nedanstående alternativ är 

svårast att bedöma? 

                  A Avstånd till bilen som kommer mot dig framifrån 

                  B Avstånd som till bilen som kommer på en sidoväg 

                  C Avstånd till en bil som körs framför  

 

Facit till avsnitt B 

 

 

Fråga 1  
rätt svar är B 

Fråga 17  
rätt svar är B 

Fråga 33 
rätt svar är C 

Fråga 47  
rätt svar är C 

Fråga 61  
rätt svar är B 

Fråga 2 
rätt svar är A 

Fråga 18  
rätt svar är C 

Fråga 34  
rätt svar är B 

Fråga 48  
rätt svar är C 

Fråga 62 
rätt svar är B 

Fråga 3 
rätt svar är A 

Fråga 19 
rätt svar är B 

Fråga 35 
rätt svar är A 

Fråga 49  
rätt svar är A 

Fråga 63  
rätt svar är A 

Fråga 4 
rätt svar är C 

Fråga 20 
rätt svar är A 

Fråga 36 
rätt svar är A 

Fråga 50 
rätt svar är A 

 

Fråga 5 
rätt svar är A 

Fråga 21 
rätt svar är C 

Fråga 37  
rätt svar är B 

Fråga 51 
rätt svar är B 

 

Fråga 6  
rätt svar är C 

Fråga 22 
rätt svar är B 

Fråga 38  
rätt svar är A 

Fråga 52 
rätt svar är B 

 

Fråga 7  
rätt svar är C 

Fråga 23 
rätt svar är A 

Fråga 39  
rätt svar är B 

Fråga 53 
rätt svar är A 
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Fråga 8 
rätt svar är A 

Fråga 25 
rätt svar är C 

Fråga 40  
rätt svar är B 

Fråga 54  
rätt svar är B 

 

 

Fråga 9 
rätt svar är C 

Fråga 26 
rätt svar är C 

Fråga 41  
rätt svar är B 

Fråga 55  
rätt svar är A 

 

Fråga 10 
rätt svar är c 

Fråga 27  
rätt svar är B 

Fråga 42  
rätt svar är A 

Fråga 56  
rätt svar är B 

 

Fråga 11 
rätt svar är C 

Fråga 28  
rätt svar är C 

Fråga 43  
rätt svar är B 

Fråga 57  
rätt svar är A 

 

Fråga 12 
rätt svar är B 

Fråga 29 
rätt svar är B 

Fråga 44  
rätt svar är A 

Fråga 58 
rätt svar är B 

 

Fråga 14 
rätt svar är A 

Fråga 30 
rätt svar är C 

Fråga 45 
rätt svar är C 

Fråga 59 
rätt svar är B 

 

Fråga 15 
rätt svar är C 

Fråga 32  
rätt svar är A 

Fråga 46  
rätt svar är A 

Fråga 60  
rätt svar är B 

 

 

 

 

 

 

 

 


