
Sikkerhetskontroll for Audi utformet av Bryn og Brynseng Trafikkskole. 
Sist oppdatert mars 2012. Siste versjon kan lastes ned på www.bryn-brynseng.no  

 

 

 

 

  



Sikkerhetskontroll for Audi utformet av Bryn og Brynseng Trafikkskole. 
Sist oppdatert mars 2012. Siste versjon kan lastes ned på www.bryn-brynseng.no  

Hvorfor sikkerhetskontroll? 

Dette skal du kunne: 

 Utføre sikkerhetskontroll av bilen. 

 

Test deg selv 

1. Hvem er ansvarlig for at bilen er trygg å kjøre før kjøreturen? 

2. Har eieren av bilen noen plikter selv om han ikke er med? 

Tenk igjennom… 

 Er det alltid forsvarlig å fortsette kjøringen om ett av nærlysene slutter å fungere? 

 
 

Sikkerhetskontroll er en viktig del av førerprøven. I Vegtrafikkloven står det at føreren skal 

kontrollere at bilen er i orden, og at lasten er sikret:  

 Før kjøringen begynner, skal føreren forvisse seg om at kjøretøyet er i forsvarlig 

og forskriftsmessig stand og at det er forsvarlig og forskriftsmessig lastet. Han 

skal sørge for at kjøretøyet også under bruken er i forsvarlig stand og forsvarlig 

lastet.  

Dersom det oppstår en feil underveis, må føreren altså vurdere om det er forsvarlig (sikkert) 

å fortsette.  

Han eller hun som eier bilen også et ansvar: 

Eier av kjøretøy eller den som på eierens vegne har rådighet over det, plikter å 

sørge for at kjøretøyet ikke brukes dersom det ikke er i forsvarlig stand.  

Du vil få spørsmål om sikkerhetskontrollen både på teoriprøven og på førerprøven. Det er 

viktig at du og trafikklæreren går gjennom hele sikkerhetskontrollen sammen. I tillegg til 

førerens kjørestil, er sikkerhetskontrollen avgjørende for din og andres sikkerhet.  

Dette heftet inneholder sikkerhetskontroll for Volkswagen-bilene våre på Bryn og Brynseng 

Trafikkskole. På hjemmesiden vår kan du finne sikkerhetskontroll for Audi.  

Kontrollpunktene er sortert i kapitler. Hvert kapittel begynner med en faktaboks som 

forteller hva du må kunne. På slutten av hvert kapittel kan du teste deg selv. Lykke til! 
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Dette skal du kunne: 

 Kontrollere dekkslitasje, mønsterdybde og lufttrykk. 

 Vite minimumskravene for mønsterdybde. 

 Kontrollere at riktig type dekk sitter på bilen. 

 

Dekk og felg  
 

 

Hjulet på bilen består av to ting: Dekk og felg. Dekket er som regel sort, og er laget av en 

gummiblanding. Dekket er fylt med luft, og ligger rundt felgen. Felgen kan være laget av jern 

eller en blanding av aluminium og andre metaller.  

Det finnes to hovedtyper dekk: Radialdekk og diagonaldekk. Den største forskjellen ligger i 

måten dekket er bygget opp på.  

 

Merkingen på dekket forteller mye om dekket:  

 205 står for dekkets bredde i millimeter. 

 55 er dekkets høyde i prosent av bredde. 

 R står for radial, og forklarer hvordan dekket er konstruert. 

 16 står for felgens diameter i tommer.  

 91 er belastningklasse, altså hvor mye vekt dekket kan bære. 

 V er hastighetskode. Denne forteller grensen for hvor fort dekket er konstruert for å 

kjøre.  

 I tillegg merkes dekkene m·s dersom det er vinterdekk.  

Dekkene skal fylles med riktig mengde luft. Dersom det er for lite luft i dekkene, vil de bli slitt 

på begge sidene. Dersom det er for høyt lufttrykk, vil de være slitt på midten. Du finner mer 

På denne skolebilen er sommerdekkene merket 205/55 R 16 91 V. 
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Du trenger ikke pugge hastighetskodene eller belastningsklassene. Men du bør sjekke at 

dekkene oppfyller kravene som står i vognkortet! 

Riktig luftrykk på denne bilen 

står i påfyllingslokket for 

drivstoff. 

 

 

om det i teoriboken din. Dersom fordekkene er slitt på den ene siden, skyldes det vanligvis 

skjev forstilling.  

Hastighetskoder  Belastningsklasser 

S 180 km/t  85 515 kg 
T 190 km/t  86 530 kg 
U 200 km/t  87 545 kg 
H 210 km/t  88 560 kg 
V 240 km/t  89 580 kg 
W 270 km/t  90 600 kg 
Y 300 km/t  91 615 kg 

 

 

Mønsterdybden kontrollerer du med et lite apparat som ligger i bilen. Med dette kan du 

sjekke både mønsterdybde og lufttrykk. På sommerhjul skal mønsterdybden være minst 1,6 

millimeter. På vinterdekk skal det være minimum 3 millimeter.  Dette gjelder også 

tilhengeren. Har du for liten mønsterdybde kan du lettere få vannplaning og dårligere 

veggrep. Mønsterdybden skal alltid måles på det mest slitte stedet.  

 

Det er viktig at felgen også er hel, uten bulker eller andre skader som påvirker sikkerheten. 

Dekket skal være uten bobler og rifter.  

Forskjellige kjøretøy krever forskjellige dekk. En traktor har andre krav til dekk og felg enn en 

sportsbil. Informasjonen for dekkene til hver enkelt bil, står i vognkortet.  
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Test deg selv 

1. Hva er kravene til reservehjulet? 

2. Hvorfor bør du vaske dekk og felg regelmessig? 

Tenk igjennom… 

 Hva menes med denne påstanden: "Det nytter ikke med gode bremser, hvis ikke 

dekkene på bilen er gode"? 
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Dette skal du kunne: 

 Vise hvordan man sjekker og fyller motorolje. 

 Kontrollere batteriet. 

 Vise og kontrollere tank for spylevæske, kjølevæske og 

bremsevæske. 

 

I motorrommet  
 

 

 

Panseret er lokket som du åpner for å komme til motoren. I noen biler er motoren bak. Da 

har man bagasjen der motoren vanligvis er. 

I tillegg til selve motoren finner man mye annet under panseret: Beholder for spylevæske, 

bremsevæske, batteri og kjølevæske er noen av de tingene du skal vite hvor er.  

Når du jobber med motoren må du være oppmerksom på at den kan være veldig varm 

dersom du nettopp har kjørt. Vent derfor alltid til motoren er kald før du begynner å jobbe 

med den.  

På nyere biler er mye i motoren elektronisk styrt. Det gjør at vi ofte må oppsøke verksteder 

for å gjøre ting farfar gjorde i garasjen. 
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Test deg selv 

1. Er det likheter mellom symbolene i motorrommet og varsellampene på 

instrumentpanelet til føreren? 

2. Hvordan kan du oppdage lekkasjer i motoren? 

Tenk igjennom… 

 Lag en huskeregel for tingene du skal kjenne til? Det er: Spylevæske, kjølevæske, 

påfylling for olje, bremsevæske og batteriet. 

 

Motoroljen kontrolleres ved hjelp av displayet foran føreren inni bilen. Der vil du også få 

beskjed dersom det er for lavt oljenivå. 

Bremsevæsken presser bremseklossene mot bremseskivene når vi trykker på 

bremsepedalen. Dersom bremseklossene er slitte, må vi trykke bremsepedalen lenger inn. 

Da må bremsene sjekkes på verksted.  
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Dette skal du kunne: 

 Vite hva slags tilhenger bilen kan kjøre med. 

 Ulemper og konsekvenser ved galt lastet bil og tilhenger. 

 

Vognkortet 

Vognkort del 1 må alltid være 

med i bilen. 

 

 

 

 

 

Vognkortet består av to deler, og er bilens identifikasjonspapir, eller bilens pass om du vil. 

Del 1 av vognkortet må alltid ligge i bilen. Dersom politiet stanser bilen for kontroll, sjekker 

de både vognkortet og førerkortet.  

I vognkortet del 1 står det hvem som eier bilen, hvor 

mange passasjerer den kan ha, hva slags drivstoff 

bilen skal ha, dekkdimensjon, hvor tung tilhenger 

bilen kan trekke og andre nyttige opplysninger.  

Vognkortet er også et papir som viser hvem som eier 

bilen.  Det er et verdipapir du ikke må miste. Derfor 

er det en egen del, som heter Del 2, som ikke skal 

ligge i bilen. Den må du oppbevare du i en bankboks 

eller et annet sted der du har verdipapirene dine. Blir 

bilen stjålet og både del 1 og del 2 ligger i bilen, blir 

det mye enklere for en tyv å ta med bilen til utlandet 

og registrere bilen på seg selv. 

Dersom du laster bilen galt kan det påvirke 

kjøreegenskapene betraktelig. Andre trafikanter kan 

bli blendet av lysene dine, drivstofforbruket øker og 

bremsene blir fortere slitt. Dessuten blir bilen 

vanskeligere å styre. Når vi legger på mye vekt bak blir bilen baktung, og forhjulene får 

dårligere kontakt med bakken. 
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Minimum lastindeks 

(LI) og hastighet 

(Min hast) refererer 

til en tabell. 88 

betyr 560 kg, og H 

betyr 210 km/t. 

 

Det er mye å tenke på når 

man skal ha med tilhenger.  

 

 

Test deg selv 

1. Bilen kan ha tilhenger med tillatt totalvekt inntil 1600 kilo. Kan du kjøre bilen med en 

slik tilhenger? 

2. I vognkortet står det tillatt taklast 100 kilo. Hvis skiboks og takstativ tilsammen veier 14 

kilo, hvor mye last kan du da ha i skiboksen? 

Tenk igjennom… 

 Hvis vognkortet er bilens "pass", hva er da bilens "bruksanvisning"? 

Husk at selv om bilen er sikkert lastet og brukes i samsvar med vognkortet, er det sjåførens 

kjørestil som avgjør om turen går bra. Visste du at mobiltelefonen din treffer deg med en 

kraft på over 20 kilo, hvis du krasjer i 50 km/t? 
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Dette skal du kunne: 

 Kjenne til de viktigste varsellampene, hva de betyr og om det er 

forsvarlig å kjøre med de tent.  

 Vite hvordan du sjekker om varsellampene fungerer eller er 

defekte. 

Varsellamper  
 

 

I bilen finnes det mange varsellamper. Du skal kjenne til de viktigste. Alle varsellampene står 

også beskrevet i bilens instruksjonsbok.  

Varsellampene har forskjellige farger, avhengig av betydningen. Vi kan enkelt si at fargene 

fungerer nesten som et trafikklys: Rødt betyr stopp, oransje betyr at du kan kjøre hvis du tar 

hensyn, mens andre farger bare er til informasjon. 

Disse lampene skal du kunne: 

 

 
ABS 
Anti Blocking System er defekt. Det kan være forsvarlig å 
fortsette kjøreturen, dersom du tar hensyn til at bilen får andre 
bremse- og styreegenskaper. Kontakt straks verksted. 
 

 

 
Kollisjonspute 
Dersom denne lyser er kollisjonsputen defekt. Det kan skyldes 
en teknisk feil, eller at den er slått av manuelt. En kollisjonspute 
er justert for voksne, og kan derfor skade blant annet barn.  
 

 

 
Tokrets bremsesystem 
Lampen tennes dersom det er noe galt med bremsesystemet, 
eller hvis parkeringsbremsen er aktivert.  
 

 

 
Batteri 
Batteriet lader ikke, eller det er noe galt med det.  
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Alle lampene tennes når du starter bilen. Da kan du sjekke at de fungerer som de skal, og at 

det ikke er noe galt. Dersom en lampe ikke slukker, bør du se i instruksjonsboken hva du skal 

gjøre.  

Det kan være forsvarlig, men ikke forskriftsmessig, å fortsette kjøringen. Hva som er 

forsvarlig må du ofte vurdere selv ut fra vær, føreforhold, trafikkmengde og formålet med 

kjøreturen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test deg selv 

1. Lampen for airbag slutter ikke å lyse. Hva kan det skyldes? 

2. Hva må du ta hensyn til hvis varsellampen for tokrets bremsesystem begynner å 

lyse? 

Tenk igjennom… 

 Hvordan kan du vite at bilen har ABS? 
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Dette skal du kunne: 

 Hvor du finner refleksvesten, og hvordan du bruker den 

 Hvor du finner varseltrekanten og hvordan du setter den opp 

 Hvordan du bruker varsellysene på bilen 

På skadestedet 

Bryter for parkeringslys. 

 

 

 

 

 

Når det har skjedd et uhell langs veien, er det viktig å sikre skadestedet. Det gjør vi med 

varselblink og varseltrekant. Men like viktig er at vi selv bruker refleksvest slik at vi synes 

best mulig. 

Refleksvesten skal ligge innen rekkevidde for føreren, slik at han kan ta den på før han går ut 

av bilen. Noen henger den rundt seteryggen. Det er ikke lurt. Mange biler har en airbag 

montert i setet for å beskytte mot skader ved sidekollisjon, og denne vil ikke fungere som 

den skal. I verste fall skyter sprengladningen airbagen ut av seteryggen og treffer ryggen til 

føreren. 

 Varseltrekanten finnes i bagasjerommet, i selve lokket. Den skal plasseres så langt bak bilen 

at andre trafikanter rekker å forberede seg. 

Vanligvis er 150-250 meter bra, men det kan 

være vanskelig å få til i tettbygde strøk. En 

tommelfingerregel er derfor å følge fareskilt: 

150-250 meter utenfor tettbygd strøk, 50-

100 meter i tettbygd strøk.  

Når du skal sette ut varseltrekanten, er det 

viktig at du setter den sammen mens du er 

ved bilen. Når du går for å sette den ut, må 

du holde den med refleksen ut slik at andre 

bilister ser deg. Det er spesielt viktig når det er 

mørkt.  
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Selv om det ikke har skjedd en ulykke, kan det hende du får bruk for både refleksvesten og 

varseltrekanten. Refleksvesten, varsellyset og varseltrekanten bør du også bruke hvis du 

punkterer, får motorstopp eller andre ting som gjør at du må stanse langs siden av veien.  

Varsellysene på bilen er det samme som blinklysene, men alle seks blinker samtidig. De 

aktiverer du ved å trykke på den røde trekanten på dashbordet. Den står plassert slik at man 

kan trykke på den uansett om man er passasjer eller fører. Varsellysene er ikke sterkere enn 

vanlig blinklys, så du bør slå av kjørelyset på bilen. Det gjør du med bryteren plassert til 

venstre for rattet.  

 

 

 

 

 

 

 

Test deg selv 

1. Hvor mange meter unna bilen skal du plassere varseltrekanten? 

2. I hvilke situasjoner bør du bruke varsellys, refleksvest og varseltrekant?  

Tenk igjennom… 

 Er det nødvendig å bruke refleksvest på dagtid? 
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Dette skal du kunne: 

 Kontrollere at vinduspusserne fungerer og er skadefrie, og vite 

hvordan du slår de av og på etter forskjellig behov. 

 Vite hvordan du betjener varme for fører og passasjer, på speil og 

vinduet foran og bak. 

 Kontrollere sikkerhetsbeltene. 

Komfort i bilen   
 

 

 

Det er viktig for sikkerheten at føreren har det bra. Derfor skal du kunne en del om 

systemene som påvirker miljøet inni bilen. 

Vinduspusserne er viktige i dårlig vær. Hendelen sitter på høyre side på rattstammen. Test at 

alle posisjonene fungerer. Deretter må du gå ut av bilen og kontrollere at vinduspusserne 

ikke er slitt, har løs gummi eller rifter, at det ikke ligger fremmedlegemer i veien og at de tar 

like godt over hele frontruten.  

Hendelen har 5 innstillinger: 

 

 

 

 

 

Dersom du drar hendelen forsiktig mot deg, spyler du frontruten og lyktene foran med 

spylervæske. Dytter du den forsiktig fra deg, spyler du bakruten.  

Både hendel for vinduspussene og blinklysene er veldig fintfølende. Derfor bør du alltid 

støtte hånden på rattet når du betjener dem, selv om bilen står stille.  

For å fjerne dugg eller is på frontruten, øker du temperaturen i bilen og aktiverer 

defrosteren. Det er en vifte som gir varmluft straks bilen blir varm. Viften bråker. I bakruten 

Rask Viskerne går raskt uten stans 

Sakte Viskerne går uten stans, men sakte 

Automatisk Viskerne går ved behov. I frontruten sitter det en sensor 
som oppdager regn og snø. Sensoren aktiverer viskerne. 

Avslått  

Nedover Visker en gang, raskere om du holder den inne 
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Test deg selv 

1. Hva er defroster? 

2. Hvorfor er det viktig at de i baksetet også bruker sikkerhetsbelte? 

Tenk igjennom… 

 Hvorfor er temperaturstyring en del av sikkerhetskontrollen? 

 

Over ser du innstilling for varme i bilen. Defroster er knappen til venstre, og varmetrådene i 

bakruten er knappen til høyre. 

sitter det varmetråder. Disse bråker ikke, men smelter snø og is og fjerner dugg. Det tar litt 

tid før defrosteren og varmetrådene har gjort jobben. Husk at du ikke kan kjøre før du har 

god sikt fremover, bakover og til sidene.  

Bilbeltet reduserer antall drepte førere og forsetepassasjerer med 45 - 50%. Prosentandelen 

er 25 % for baksetepassasjerer. Dersom alle hadde brukt bilbelte, ville vi spart 100 liv i 

trafikken hvert år. Derfor er bilbelte en viktig del av sikkerhetskontrollen.  

Bilbeltene skal være i orden. Det er to mekanismer i sikkerhetsbeltet. Stoppfunksjonen 

sjekker du ved å dra hardt i beltet og se om det stopper. Beltestrammeren trekker inn beltet 

hvis airbagen utløses, slik at slakket mellom beltet og kroppen blir mindre. Hvis 

stoppfunksjonen ikke fungerer, vil ikke beltet greie å holde deg igjen ved en ulykke. Dra 

forsiktig ut hele beltet, tørk av med en fuktig klut og se om du ser skader.  
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Innstilling for nærlys, 

parklys og tåkelys. 

 

Dette skal du kunne: 

 Betjene lys- og lydhornet. 

 Kontrollere at alle lysene på bilen fungerer. 

 Kontrollere styringen og bremsekraftforsterkeren. 

Komfort i bilen 

  

 

 

 

 

 

Hvis du kjører bil i 80 kilometer i timen, er ikke lydhornet så effektivt. Da kjører du så fort at 

lyden ikke klarer bevege seg mer enn ca 15 meter foran bilen. Derfor finnes lyshornet. Lys- 

og lydhorn skal kun brukes til å varsle om fare. Lyshornet aktiverer du ved å dra 

blinklyshendelen forsiktig mot deg.  

For å kontrollere lyset på bilen bør man være to. En aktiverer lyset, mens den andre går ut 

og sjekker at det fungerer. Dersom du er alene kan du kjøre mot et vindu eller en husvegg. 

Noen lys skal lyse hele tiden, slik som skiltlys, parkeringslys og baklys.  

Tåkelyset gjør at andre 

kan se oss bedre. Det 

lyser ganske sterkt, så 

det trenger igjennom 

tykk tåke. Noen biler har 

tåkelys foran. Vanligvis 

brukes det kun i tåke, 

men du kan bruke det i 

dagslys sammen med parkeringslys, i stedet for nærlys.  

Det er forbudt, farlig og dyrt å bruke lysene feil. 

Parkeringslys brukes hvis du parkerer langs veien i mørket, og det ikke er noen andre 

lyskilder som lyser opp bilen.  
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Nærlys og fjernlys er egentlig samme lyspære som brukes på forskjellig måte. Hvis lyset er 

feil innstilt, kan det blende andre trafikanter eller gjøre at du ikke ser like mye om natten 

eller i uopplyste tunneler.  

Styringen kontrollerer du først ved å starte motoren samtidig som du drar rattet til en av 

sidene. I det motoren starter aktiveres servostyringen, og det blir plutselig mye lettere å 

bevege rattet.  

 

Neste punkt er å kontrollere dødgang. Dra rattet til høyre og venstre. Det skal bevege seg 

max 2-3 cm før bilens hjul begynner å reagere. Deretter kjører du sakte bortover i et område 

uten andre trafikanter, mens du svinger til en av sidene og slipper rattet. Da skal bilen 

automatisk begynne å gå fremover igjen. Slå også av varmeapparat og radio slik at du hører 

om det kommer rare lyder når du bruker rattet. Til slutt holder du løst på rattet mens du 

kjører rett frem i ca 30 km/t, og bilen skal ikke prøve å svinge av seg selv. Dersom den gjør 

det, kan det være feil lufttrykk eller noe galt med forstillingen. Det er viktig at veien du kjører 

på ikke heller til en av sidene. Da kan du få feil resultat. 

Bremsekraftforsterkeren gjør at kraften du bruker på bremsepedalen blir mangedoblet. Da 

går det litt greiere å stoppe en bil på over ett tonn! 

Start kontrollen med motoren avslått. Trykk bremsepedalen hardt inn 4-5 ganger, til du 

kjenner at den blir hardere. Så starter du motoren med bremsepedalen hardt trykket inn. Da 

skal den bevege seg litt innover. Gjør den det, er bremsekraftforsterkeren i orden. 

 

  

Test deg selv 

1. Hva er kjørelys? 

2. Hvorfor bør vi bruke parkeringslys når vi har på varsellysene? 

3. Er det forsvarlig å kjøre med defekt bremsekraftforsterker? 

Tenk igjennom… 

 Hvor mange lyspærer er det egentlig utendørs på bilen? 
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Nå vet du mye om bilen og hvordan du skal kontrollere at den er i orden. 

Husk: Sikkerhetskontroll er ikke noe du gjør bare én gang. Med øvelse går det ganske fort! 

Vi ønsker deg lykke til med førerkortet, og håper dette heftet har hjulpet deg på vei. 

Hilsen trafikklærerne på Bryn og Brynseng trafikkskole. 
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SIKKERHETSKONTOLL FOR BIL 

(Skriv ut og legg i bilen) 

 
 

1. Fungerer alle lysene? 
Nærlys, fjernlys, parkeringslys, kurve/tåkelys, bremselys, skiltlys og varsellys. 

 

2. Er dekk og felger ok? 
Mønsterdybde, slitasje og sprekker. 

 

3. Er personer og last sikret forsvarlig? 
Bilbelte, tilhenger og vektbegrensninger. 

 

4. Fungerer bremsene? 
Bremsekraftforsterker, bremsevæskenivå og parkeringsbrems. 

 

5. Fungerer styringen? 
Rattutslag og dødgang. 

 

6. Fungerer varmeapparatet? 
Defroster, varmetråder, aircondition og speilvarme. 

 

7. Er vinduspussere ok? 
Funksjonstest, rifter, løs gummi og innfesting. 

 

8. Fungerer alle varsellampene? 
ABS, tokrets bremsesystem, airbag, og andre lamper som skal lyse når bilen starter. 

 

9. Er sikkerhetsutstyret på plass og i orden? 
Lydhorn, lyshorn, varseltrekant, refleksvest, gjerne førstehjelpsutstyr og brannslukker 
også. 

 

 

Husk også at en ren bil gir en tryggere sjåfør. 

God tur!  

Hilsen trafikklærerne på Bryn og Brynseng Trafikkskole. 


