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Avsnitt C 

Fråga 1  Frågan utgår se plus fråga    

 

Fråga 2 Av vilken anledning kan det vara bra att ha backspegel även på höger sida på 

din moped? 

Svar : A    När du ska genomföra en vänstersväng kan det komma fordon och vill köra 

om dig på höger sida. 

B   Det är betydligt lättare att backa ut mopeden ur garaget då. 

 C  När jag närmar mig en korsning med skymd sikt, får jag  bättre överblick. 

 

Fråga 3  Frågan utgår se plus fråga  

Fråga 4 Du är inne i en liten stad och kör med din moped och du närmar dig en 

korsning, där du vill svänga till vänster, hur bör du göra då? 

Svar : A Jag ser framåt och om det ser bra ut så svänger jag vänster. 

B Jag tittar i backspegeln och framåt, ser det bra ut placerar jag mig till vänster i 

körbanan och svänger vänster.  

C  Jag tittar i backspegeln och framåt, ser det bra ut, slår jag på blinkers för att 

visa att jag tänker svänga. Sedan placerar jag mig för en vänstersväng, om det 

behövs sträcker jag även ut armen och visar tydligt, att jag tänker göra en 

vänstersväng. 
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Fråga 5 Du är inne i staden och kör med din moped. Du närmar dig en korsning med 

trafikljus. Trafikljuset slår just om från grönt till gult, vad bör du göra? 

Svar : A  Jag bromsar in så att jag står stilla vid trafiksignalen, när det slår om till rött. 

B Jag fortsätter eftersom trafiksignalen kanske slår om till grönt igen. 

C Jag trycker gasen i botten, så jag hinner över korsningen innan trafikljuset slår 

om till rött. 

 

Fråga 6 Vad menas med att ett övergångställe är bevakat? 

Svar : A  Ett övergångställe med ett väjningspliktsmärke  

B Ett övergångsställe med ett väjningspliktsmärke och en skolpolis    

 C  Ett övergångsställe med trafikljus 

 

Fråga 7 Vilken uppgift har en skolpolis? 

Svar : A    Att vid ett obevakat övergångställe visa att det finns barn, som vill gå över  

gatan. 

B Att vid obevakade korsningar dirigera trafiken.    

 C  Att stoppa alla bilar som vill köra förbi en skola. 

 

 

Fråga 8 Har en mopedförare väjningsplikt mot gångtrafikanter ? 

Svar : A  Ja, Alltid 

B Ja, endast vid övergångsställen     

C  Ja, på gångbanor, vägar som är avsedda för gående, vid övergångsställen 

samt i terräng har förare väjningsplikt mot gående. 
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Fråga 9 Vad är vårdslöshet i trafik och vilka kan göra sig skyldig till det? 

Svar : A  Vårdslöshet i trafik är när bilförare inte visar hänsyn mot andra i trafiken och 

bryter mot trafikreglerna. 

B När någon som kör ett motordrivet fordon inte visar hänsyn mot andra i 

trafiken och bryter mot trafikreglerna. 

C Alla som går, cyklar eller kör ett motordrivet fordon är skyldig att visa hänsyn 

till andra i trafiken, om man inte gör det och bryter mot trafikregler, kan man 

göra sig skyldig till vårdslöshet i trafik. 

 

Fråga 10 Du kör in med din moped på en gata, där det är ett vägarbete på gång. Man 

håller på att asfaltera om vägen och ett körfält är avstängt. En vägarbetar med 

röd flagga står vid vägkanten, vad ska du göra? 

  

Svar : A  köra förbi manen, då det inte är mitt körfält, som är avstängt. 

B Stannar tills mannen visar att det är ok att köra förbi.    

C  Saktar ner, ser efter att det inte kommer någon annan trafikant körande i det 

öppna körfältet, sen kör jag. 

 

Fråga 11 Du kör på en gata och närmar dig en korsning med trafikljus, som visar grönt 

för dig, från vänster kommer en ambulans körande med blåljus påslagna. Vem 

ska köra först genom korsningen? 

Svar : A  Jag eftersom trafikljuset visar grönt för mig. 

B   Jag väntar och släpper fram ambulansen. Man är skyldig att lämna 

utrycknings fordon företräde.  

 C  Enligt högerregeln har jag företräde i korsningen, så jag kör. 

 



        Hälludds Förlag           www.halluddsforlag.se    
 

 
5 

Fråga 12 Du kör på en huvudled utanför en liten stad på väg till Södertälje med din moped. Du 

ser följande skyltar lite lägre fram på vägen framför dig.  Vad bör du  göra ? 

 

  

 

Svar : A  Jag kör vidare, jag ska ju  till Södertälje. 

B Jag kör en kortare sträcka på motorvägen men ser till att hålla mig på väggrenen. 

                        C  Jag vänder och väljer en anan väg. 

 

Fråga 13 Du kör med din moped i en liten stad och tänker svänga till höger i en korsning.     

                        Du ser detta märke vid gatan du tänkt svänga in på, vad bör du göra? 

  

Svar : A Vägmärket betyder förbud mot infart med fordon, men gäller ej moped 

därför kan jag svänga till höger.  

B  Vägmärket betyder förbud mot infart med fordon.  Jag får inte svänga in på 

gatan.  Jag kör rakt fram och ser om jag kan ta en annan väg. 

C  Vägmärket betyder enkelriktad gata. Det betyder att man bara får köra in på 

gatan från det här hållet,  jag svänger höger.  
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Fråga 14 Du närmar dig en järnvägskorsning. Det saknas stoppljus, men det finns 

bommar och de är uppfällda, vad bör du göra? 

Svar : A  Jag saktar ner, se till att allt ser bra ut, sedan kör jag över järnvägen.   

B  Jag stannar och ser efter åt båda håll att inget tåg, kommer sedan kör jag. 

 C  Jag stannar och ser efter att bommarna inte är på väg ner, sen kör jag. 

 

Fråga 15 Vilket av nedanstående vägmärken är ett väjningspliktsmärke och innebär att 

man måste lämna företräde åt andra? 

Svar : A   

B    

 C   
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Fråga 16 Vad är sant om nedanstående vägmärke? 

  

Svar : A  Vägmärket betyder huvudled. Trafikanter som ska in på denna väg måste 

lämna företräde åt fordon på vägen, men alla fordon får köra på huvudleden 

även mopeder. 

B Vägmärket betyder farlig last och sitter baktill på lastbilar, så att andra 

trafikanter ska veta att de har farlig last ombord.    

C Vägmärket betyder motorväg och här få inte mopeder, traktorer och andra 

långsamtgående fordon färdas. 

 

 

Fråga 17 Om du kör mopedbil, är du då att betrakta som bilförare eller mopedförare? 

Svar : A  Som bilförare och jag skall följa de regler som gäller bilar. 

B  Som förare av Eu-moped och skall följa de regler, som gäller för Eu-mopeder 

(Klass I). 

C  Som förare av moped klass II och ska följa de regler som gäller för moped 

klass II. 

 

Fråga 18 Om man går över gatan och ”går mot röd gubbe”, kan man då göra sig skyldig 

till brott mot trafikbrottslagen och straffas för detta?  

Svar : A  Nej, det är inget brott att ”gå mot röd gubbe” och jag bryter inte mot några 

trafikregler.  

B Ja, om jag orsakar en olycka.     

 C  Ja, om det finns uppenbar risk för att det uppstår en trafikolycka. 
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Fråga 19 Du är inne i staden och kör med din moped. En buss har stannat vid en 

busshållplats och släppt av passagerare. Nu ger föraren tecken med blinkers att 

han vill svänga ut på vägen igen, är du skyldig att lämna företräde?   

Svar : A Ja, där den högsta tillåtna hastigheten är 50 kmh eller lägra, ska man lämna 

företräde åt bussen.     

B Nej, eftersom jag redan kör på vägen har jag företräde.    

 C  Nej, bussen svänger ut får en parkering och ska lämna företräde. 

 

Fråga 20 Du har varit inne och tankat på en bensinstation och ska svänga ut på vägen 

igen. Det kommer en bil från vänster vem ska köra först? 

Svar : A Jag eftersom högerregel gäller och jag kommer ifrån höger.   

B   Bilen eftersom jag har väjningsplikt, då jag är på väg ut från ett 

bensinstationsområde.  

 C  Jag eftersom det inte finns någon skylt, som säger att jag ska stanna. 

 

Fråga 2 1 Behärskar man inte bromstekniken på en EU-moped och bromsar fel vid hög 

hastighet, är risken mycket stor, att man kör omkull. Vilket sätt är det rätta  att 

bromsa på? 

Svar : A  Med motorbroms och frambroms 

B   Med motorbroms och bakbroms  

 C  Först med bakbromsen, sedan med frambroms och bakbroms tillsammans.  

 

Fråga 22 Om man kör mopedbil är man då tvungen att använda hjälm? 

Svar : A  Ja, mopedbil klassas som Eu-moped och alla mopedförare ska ha hjälm.  

B   Nej, karossen på mopedbilen och säkerhetsbältet ger skydd åt föraren. 

 C  Man kan välja om man vill ha säkerhetsbälte eller hjälm.  
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Fråga 23 Vad menas med en oskyddad trafikanter ? 

Svar : A  De som kör motorcykel och moped utan hjälm 

B Motorcykelförare och mopedförare då de inte har en skyddande kaross runt 

sig. 

 C De som kör cabrioletbilar  

 

Fråga 24 Vad betyder detta vägmärke? 

  

Svar : A  Förbud mot att stanna eller parkera bakom skylten 

B Förbud mot att stanna eller parkera framför skylten 

 C Varning för att du närmar dig en korsning 

 

Fråga 25 Var är det lämpligt att parkera din moped? 

Svar : A  Alla mopeder ska i första hand parkeras på trottoaren. 

B Var du parkerar din moped beror på vilken moped du har.  Eu-moped ska i 

första hand parkeras på MC-parkering, moped klass II på cykelparkering.    

C  Alla mopeder ska i första hand parkeras på gatan i rutor markerade med MC-

parkering. 
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Fråga 26 Du kommer åkande med din moped  och ser följand vägmärke på en gata du 

tänkt svänga in på. Måste du då vända ? 

  

Svar : A Ja, det är en enkelriktad gata   

B Nej, det är ett väjningspliktsmärke.  Bara jag lämnar företräde åt andra, så 

kan jag köra in på gatan.   

C  Ja, det är ett ”fordonstrafik förbjuden”-märke och inga fordon får köra in på 

gatan.  

 

Fråga 27 Du kommer in i centrum på en stad med din moped och hittar ett tomt ställe 

att parkera på. Då du ser att det är en heldragen gul linje på trottoaren. Får du 

parkera där? 

Svar : A  Nej, vid gul heldragen markering på trottoaren är det förbjudet att stanna 

eller parkera.   

B  Det är förbjudet att parkera här på udda datum i kalendern.    

 C  Ja, här är det tillåtet att parkera. 

 

Fråga 28   På vilket sätt känner man lättast igen ett förbudsmärke ? 

Svar : A  Förbudsmärken är runda med röd kant.  

B  Förbudsmärken är trekantiga med röd kant.  

 C  Förbudsmärken är blå med en vit bild. 
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Fråga 29 Får du köra moped förbi detta vägmärke? 

  

Svar : A Märket betyder ”Påbjuden cykelbana” och här får inga mopeder köra.   

B Märket betyder ”På bjuden cykelbana” och här få mopeder köra. 

C Märket betyder ”Påbjuden cykelbana”. Här ska moped klass II köra om inget 

annat anges. Eu-mopeder (klass I) får inte köra på cykelbanor.   

 

 

Fråga 30 Du är ute och åker på en väg och närmar dig en korsning med detta vägmärke. 

Vad bör du då göra? 

  

Svar : A  Jag saktar ner farten och ser till att ingen kommer på vägen, sen kör jag ut.  

B Jag stannar och ser till att ingen kommer på vägen, sen kör jag ut. 

 C Jag ser till att lämna alla från höger företräde, sedan kör jag.  
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Fråga 31 Om det är en hastighetsbegränsning på 30 kmh vid en skola, vilka gäller den 

för?  

 

Svar : A Bilar, lastbilar och bussar    

B Alla motorfordon 

 C Alla trafikanter även cyklister 

 

Fråga 32 När du är ute och åker moped och stöter på denna väganvisning, vad har den 

för betydelse? 

  

Svar : A  Cykelfält, ett särskilt körfält, som genom vägmarkering anvisats för cyklister 

och moped klass II. 

B   Cykelfält, ett särskilt körfält, som genom vägmarkering anvisats för cyklister 

och gående trafikanter.  

C  Cykelfält, ett särskilt körfält, som genom vägmarkering anvisats för cyklister 

och alla mopedförare. 
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Fråga 33  Du är ute och kör moped och stöter på denna väganvisning. Vad har den för 

betydelse? 

  

Svar : A Det är ett väjningsplikts märke och talar om, att man ska sakta ner eller 

stanna.     

B Det är ett varningsmärke och talar om, att det kommer en fara längre fram på 

vägen.   

C Det är ett förberedande väjningspliktsmärke och talar om, att det längre fram 

i detta körfält kommer en väjningsplikt eller stopplikt.   

 

Fråga 34  Vad betyder följande vägmärke? 

  

Svar : A   Det betyder ”tättbebyggt område”. Sätts ett förbudsmärke upp tillsammans 

med märket gäller det i hela området, om inget annat anges.   

 B Det betyder Kommungräns     

 C  Det betyder Friluftsområde   
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Fråga 35  För vilka gäller följande vägmärke? 

    

Svar : A    Förbud mot trafik med cykel och moped klass II 

 B   Förbud mot trafik med motorcykel och moped Eu-moped (klass I)  

 C  Förbud mot trafik med Eu-moped och moped klass II  

 

Fråga 36 Du åker på en väg där hastighetsbegränsningen är 50 kmh. Du kör bakom en 

buss, som svänger in till vägkanten för att släppa av passagerare. Vad bör du 

göra?   

Svar : A Jag stanna bakom bussen och vänta till bussen åker, så att jag också kan åka.     

 B Jag köra förbi så fort jag kan.  

C Jag kör förbi bussen med höjd bromsberedskapen och håller samtidigt ut åt 

vänster och är vaksam på att passagerare från bussen kan gå ut i vägbanan.    

 

 

Fråga 37  Vad gäller när jag ska köra ut från en tomt eller en bensinstation?  

Svar : A  Jag har företräde ut på vägen.  

 B Jag måste lämna företräde för alla trafik.  

 C Jag måste lämna företräde för alltrafik från höger. 

 

Fråga 38 Denna fråga utgår se pluss frågor!   

Fråga 39  Denna fråga utgår se pluss frågor!    

Fråga 40  Denna fråga utgår se pluss frågor! 

 



        Hälludds Förlag           www.halluddsforlag.se    
 

 
15 

Fråga 41 Vad innebär denna skylt och varför kan det vara så? 

  

Svar : A Förbud att stanna och parkera, framför denna skyllt får man inte stanna eller 

parkera sitt fordon t ex p g a  att där finns en garageutfart. 

B Förbud mot tomgångskörning. Man får ej stå stilla med sitt fordon och ha 

motorn igång.  

C Förbud mot parkering. Man får inte parkera sitt fordon efter denna skylt t ex 

p g a  att där finns en garageutfart eller lastzon.    

 

 

Fråga 42  Du närmar dig toppen av ett backkrön, din strålkastare är smutsig och du skulle 

behöva stanna och torka av den, är det lämpligt att stanna på toppen av 

backen? 

Svar : A    Ja, här har jag fri sikt och kan se bra åt båda håll. 

B Nej, jag skymmer sikten för andra trafikanter och de kan inte köra om mig på 

ett säkert sätt,  då de inte kan se den mötande trafiken förrän det är för sent. 

 C Ja, för här syns jag tydligt för den övriga trafiken.   

   

Fråga 43 Frågan utgår se plus frågor     
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Fråga 44  Du och din vän är ute och åker moped. Din vän får sladd på sin moped och åker 

av vägen och krockar med ett staket. Han trillar av mopeden. Mopeden och 

staketet går sönder. Din vän har slagit sig illa, blöder och har förmodligen brutit 

armen. Vad bör du göra?   

Svar : A  Jag åker därifrån innan någon ser mig.     

 B  Jag ringa våra föräldrar.  

 C Jag ringer 112 så att Polis och Ambulans kan larmas.  

 

Fråga 45 Du och din kompis har varit med om en mopedolycka. Polisen kommer till 

platsen för att göra en utreda om vad som hänt. De vill veta vem du är och 

frågar om namn och adress, är du skyldig att svara på deras frågor? 

Svar : A Ja, man är alltid skyldig att uppge vem man är vid en trafikolycka.      

 B Nej, det behöver jag inte.   

 C Nej, inte om det inte var jag som orsakade olyckan. 

 

Fråga 46  Frågan utgår se plusfråga! 

   

 

Fråga 47  Frågan utgår se plusfråga! 

 

Fråga 48 Du och din vän har varit med om en mopedolycka. Polis och ambulans har 

kommit till platsen, räddningsledaren ber om din hjälp, är du skyldig att hjälpa 

till? 

Svar : A Nej, inte om man inte varit vållande till olyckan.     

 B   Nej, aldrig 

C  Ja, man bör hjälpa till, då man kan rädda liv. Har man fyllt 18 år, men är 

under 65 år, så är man skyldig att hjälpa till.  
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Fråga 49  Frågan utgår se plus fråga ! 

Fråga 50  Frågan utgår se plus fråga !   

 

Fråga 51  Du och din vän kommer ut från skolan, då ser ni tre män lyfta upp din moped 

på ett lastbilsflak, hopp in i lastbilen och köra därifrån med hög fart. Vad bör du 

göra? 

Svar : A  Jag Ringer nödnummer 112 till räddningstjänsten 

 och berätta vad som hänt.     

 B   Jag Ringer 114 14 till polisen och berätta vad som hänt.  

 C  Vi Jagar efter lastbilen på min väns moped. 

 

Fråga 52  Du kör din moped i centrum av en stad och du kommer på att du behöver byta 

körfil för att längre fram kunna svänga höger. Vad gäller vid byte av körfil? 

Svar : A  Jag bör titta framåt och se att det finns plats för mig i filen jag vill byta till. 

Jag kollar i backspeglarna att det är klart bakom mig, anpassar hastigheten, 

visar med blinkers, att jag vill byta körfil, sedan svänger jag över i rätt körfil.     

B Jag ser efter att det finns plats för mig i den körfil jag vill byta till och svänger 

sedan över.    

C  Jag ser efter att det finns plats för mig i den körfil jag vill byta till, visar med 

blinkers, att jag tänker byta körfil och svänger sedan över. 

 

Fråga 53  Du närmar dig en korsning med din moped. I korsningen finns det trafikljus och 

de står nu och blinkar gult. Vad bör du göra nu ? 

Svar : A  Jag gasar först fram till korsningen och kör först igenom korsningen.      

 B Jag stannar och lämna all trafik företräde.  

 C Jag saktar ner och lämna trafik ifrån höger företräde.  
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Fråga 54- 55  Du närmar dig en rondell med din moped. Vem ska lämna företräde? 

  

Svar : A De fordon som är i rondellen är skyldiga att släppa in mig. 

 B Jag är skyldig att sakta ner farten och lämna företräde åt fordon i rondellen.    

 C  Jag släpper fordon från höger före, sen kör jag.  

 

Fråga 56  Du närmar dig en rondell med flera körfält och skall svänga vänster i rondellen. 

Hur bör du då köra? 

Svar : A Jag lägger mig i vänster körfält  och slår på vänster blinkers, sedan kör jag in i 

det inre körfältet i rondellen, när jag kört ett halvt varv i rondellen, slår jag på 

höger blinkers, byter till höger körfält och svänger ut ur rondellen.      

B   Jag väljer höger körfält blinkar vänster, kör in i rondellen och följer körfältet 

till dess jag ska svänga ut och kör sedan ut ur rondellen. 

C  Jag väljer höger körfält slår på höger blinkers och svänger sedan omedelbart 

höger ut ur rondellen.   

 

Fråga 57  Finns det tillfällen då det är lagligt att köra moped utan hjälm?  

Svar : A Nej, aldrig    

 B   Ja, det  är frivilligt att använda mopedhjälm, inget krav.   

C  Ja, skyddshjälm behöver inte användas inom parkeringsplats, parkeringshus, 

bensinstationsområde eller verkstadsområde.  

 

Fråga 58  Måste man använda bilbälte i en mopedbil? 

Svar : A Ja, om det finns ska det användas  

 B Nej, den går så långsamt att det inte behövs. 

 C  Ja, men bara när man kör i 45 km. 
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Fråga 59 Får man köra moped förbi detta vägmärke? 

    

Svar : A    Ja, alla typer av mopeder  

 B   Ja, men endast moped klass II 

 C  Ja, men endast Eu-moped (klass I) 

 

 

Fråga 60  Frågan utgår se plus fråga!  

 

Fråga 61  Du är ute och åker moped med din vän, strax efter att ni passerat nedan- 

stående vägmärke, kommer ni ifatt en traktor med släp, får ni då köra om den? 

  

Svar : A   Ja, vägmärket gäller bara bilar.  

 B Ja, om vi har god sikt framåt. 

C Nej, vägmärket betyder ”omkörning förbjuden av fordon med tre hjul eller 

fler” 

Fråga 62  Du har fastnat i köer med din Eu-moped (klass I). Du ser i din backspegel att det 

kommer en moped klass II körande på vägrenen till höger om dig, är du skyldig att släppa 

fram den mopeden?  

Svar : A Nej, jag kör ju också moped.     

 B Ja, moped klass II får köra om andra fordon på höger sida. 

 C Nej, man får inte köra på vägrenen 
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Fråga 63  Du närmar dig nedanstående varningsmärke. Vad bör du göra? 

  

Svar : A    Vara uppmärksam på att jag närmar mig ett övergångsställe och sänka 

farten, så att jag kan stanna om det behövs. 

B Vara uppmärksam på att det längre fram kommer ett vägarbete och sänka 

farten, så jag kan stanna om det behövs. 

C Vara uppmärksam på att det kan finnas lekande barn i närheten och sänka 

farten, så jag kan stanna om det behövs.   

 

Fråga 64 Fråga utgår se plus fråga!   

Fråga 65 Fråga utgår se plus fråga 

 

 

 

 

 

Fråga 66 Du svänger in på en gata med nedanstående skylt, hur bör du placera dig på 

körbanan om du sedan skall svänga till vänster? 

    

Svar : A  Så långt till vänster som möjligt   

 B   I körbanans mitt  

 C  Till vänster på körbanans högra halva 
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Fråga 67 Behöver man vid körning på olika underlag sakta ner farten, om man följer 

anvisningen på varningsskylten. 

  

Svar : A Nej, mopeder går ändå så sakta. 

 B Nej, det är därför varningsskyltarna finns.     

C  Vid körning på olika underlag måste man anpassa hastigheten efter väglaget 

och omständigheterna i övrigt och dessa kan variera med väder och vind. 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 68 Vad betyder nedanstående varningsmärke och gäller det även mopeder som 

kan köra på vägrenen? 

  

 

 A Vägmärket varnar för slirig väg, men gäller inte moped klass II.  
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  B Vägmärket varnar bilar för slirig väg och gäller inte mopeder. 

 C Vägmärket varnar för slirig väg och gäller alla trafikanter.   

 

+ Frågor 

Fråga69    Vad är rätt när det gäller möten på en landsväg mitt på dagen 

                    A Om det mötande fordonet är en buss är det lättare att se hur fort den kör 

                    B Om det mötande fordonet har halvljus  är det lätt att bedöma hastigheten 

                    C Om det mötande fordonet kör för fort är det svårt att bedöma var mötet sker  

 

 

Fråga 70 Var sker de flesta olyckorna mellan motordrivna fordon och fotgängare? 

                  A På parkeringsplatser 

                  B På vägren inom tättbebyggt område 

                  C På eller i närheten av övergångsställen och korsningar inom tättbebyggt  

                      område 

 

Fråga 71 Vad är en singelolycka? 

                 A En olycka där mopedisten sitter ensam på mopeden vid en kollision med ett 

                     annat fordon 

                B En olycka där föraren på en moped kör av vägen och krockar med ett träd 

               C En olycka mellan en moped och en gångtrafikant 
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Fråga 72  Om du kolliderar med en älg på en raksträcka med fri sikt, vad är då den troliga  

                 orsaken? 

                A Dålig avsökning av området framför dig och längs skogsbrynet. 

                B Tät växtlighet nära vägen. 

                C Bristande uppmärksamhet och för hög hastighet 

 

 

Fråga 73    Vilken är de vanligaste olyckorna utanför tättbebyggt område  

                A Mötesolyckor 

               B Svängningsolyckor 

              C Singelolyckor 

 

Fråga74  Du kör din moped på en huvudled och närmar dig en fyrvägskorsning. 

                 Vad skall du göra? 

             A Stanna och lämna företräde åt alla som kommer från höger 

             B Höja bromsberedskapen och köra vidare 

             C Lämna en mötande bil som blinkar till vänster företräde i korsningen 

 

Fråga 75 Vad måste du vara beredd på när du ser detta vägmärke?  

                    A Endast gångtrafikanter utefter vägen 

                    B Lekande barn vid ett dagis 

                   C Barn, bilar, familjer med barnvagnar och hundar mm. 
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Fråga76 Hur kan du bäst bidra till en ökad trafiksäkerhet? 

A Alltid vara hänsynsfull och omtänksam och lämna alla företräde i en 

vägkorsning 

                  B Ha gott om tid och köra defensivt 

                 C Undvika att köra i mörker 

 

Fråga 77  Vad är sant om bensin 

                   A Bensin bidrar till försurning av våra sjöar 

                   B Bensin innehåller  bensen som är canserframkallande 

                  C Bensin innehåller svavelföroreningar 

 

 

Fråga78 Den mänskliga faktorn orsakar olyckor i trafiken, Vad kan du göra för att 

minska risken? 

                   A Öva mig på att bli en bra mopedförare så jag inte råkar ut för  i regression 

                  B Handla impulsivt 

                 C Inte överskatta min förmåga 

 

 

Fråga 79 Vilken av nedanstående alternativ är de vanligaste orsakerna till olyckor i 

trafiken? 

               A Kvinnliga bilförare 

               B Rutinerade förare 

              C Stressade förare 
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Fråga 80 Du kör 40 km/tim och skall passera en buss som släpper av passagerare 

                  Hur skall du göra? 

                 A Stanna och vänta tills bussen kört vidare 

                 B Fortsätta i samma fart och öka uppmärksamheten 

                 C Hålla ut till vänster, sakta ner farten och höja bromsberedskapen 

                      

Fråga 81 Du kör på en väg med en cykelbana till höger om dig. Du skall svänga till höger i  

                  korsningen längre fram. Vilken omedelbar risk finn det i denna situation 

                  A Bakifrån kommande cyklister på cykelbanan 

                  B Fotgängare på övergångsstället som du skall korsa till höger 

                 C Mötande fordon 

 

Fråga 82 Du skall passera en bil som kör långsamt på höger sida. Samtidigt får en ett 

möte  

                   längre bort utefter vägen. Vad skall du göra? 

                  A Tuta och köra om 

                  B Accelerera så du hinner om före mötet 

                  C Vänta tills den mötande bilen passerat 

 

Fråga83  Du kör på en huvudled Längre fram ser du en avtagsväg till höger och rakt fram 

ett farthinder och en busshållplats. Vad bör du i första hand koncentrera dig 

på. 

                   A Väntande personer vid busshållplatsen 

                  B Farthindret 

                  C Gatan till höger 
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Fråga 84 Du möter en gående på en smal landsväg. Vad skall du göra? 

                   A Blända av om det är mörkt 

                   B Tuta så att den gående flyttar på sig  

                   C Sakta ner farten och lämna den gående tid att gå åt sidan 

 

 

Fråga 85   Du kör i en svag högerkurva längre fram ser du en älg på vägen och bakom dig  

kommer det en bil. Hur skall du varna bilisten för faran. 

                  A Trycka lätt på bromsen så att bakljuset tänds 

                  B Köra ut i mitten på vägbanan så inte bilisten kan köra om 

                 C Ge tecken till vänster för att visa att omkörning är farlig. 

 

Fråga 86   Vad innebär en gulmarkerad trottoarkant Utanför en gargenedfart 

                   A Jag får parkera 

                   B Jag får stanna  en kort stund om jag sitter kvar på mopeden 

                  C Jag får inte stanna 

 

 

 

Fråga 87  Vilket eller vilka fordon  får köra in här 

                   A Endast cyklar 

                   B Alla motorfordon 

                  C Cykel och moped klass II 

 

Fråga 88   Hur definierar man ett fordon? 
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                  A Fordon är indelade i bilar mopeder och motorcyklar 

B Fordon är en anordning på hjul, band, medar  eller liknande och som är 

inrättat för färd på marken och inte löper på skenor 

                 C Fordon som är avsett att drivas med tramp eller vevanordning 
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