
Riskutbildning del 2, motorcykel 
- Hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden 

 
 
 
SYFTE OCH MÅL 

Utbildningen gör dig mer medveten om 
vanliga olyckssituationer, farliga beteen- 
den och risker med mc-körningen. 
Läs mer på: www.korkortsportalen.se 

 
För att uppnå målen måste du kunna 

manövrera MC:n på ett säkert sätt. Där- 
för ska du vara i slutskedet av din utbild- 
ning när du kommer till oss. Det är önsk- 
värt att du har genomgått riskutbildning 
del 1 före kursen. Om du är osäker på din 
färdighet kan du göra en nivåkontroll på 
en trafikskola innan du bokar Riskutbild- 
ning del 2. 

 
Utbildningen tar cirka 4 h 15 min. Du 

behöver vara med under hela utbildning- 
en för att bli godkänd. 

 
UPPVÄRMNING/NIVÅKONTROLL 

I undervisningen ingår en kort uppvärm- 
ning där du får möjlighet att bekanta 
dig med MC:n och skyddsutrustningen. 
Uppvärmningen syftar också till att 
läraren får en möjlighet att bedöma att 
du kan tillgodogöra dig undervisningen. 
För din egen och andras säkerhet måste 
du kunna hantera MC:n på ett säkert 
sätt. Om läraren bedömer att du inte har 
tillräcklig körvana för att fortsätta under- 
visningen, är du välkommen tillbaka vid 
ett senare tillfälle men kursavgiften är för 
detta tillfälle förverkad. 

 
DU BLIR GODKÄND OM 

• Du deltar aktivt i diskussioner och 
övningar 

• Du följer din lärares anvisningar 
• Du följer våra säkerhetsbestämmelser 
• Du kan hantera fordonet på rätt sätt 

 
Om du under den fortsatta utbildningen 

efter uppvärmningen inte lyckas uppnå 
de mål som anges behöver en ny tid be- 
ställas och en ny avgift inbetalas. 

 
SÄKERHETSBESTÄMMELSER 

Du kan bli avvisad om säkerheten även- 
tyras. 

 
Du får givetvis inte vara påverkad av 

alkohol eller droger. På Halmstads Tra- 
fikövningsplats utför vi ett obligatoriskt 
utandningsprov. Vi har nolltolerans. Om 
du vägrar detta test eller om testet visar 
utslag på alkohol, stoppas din vidare kör- 
ning. Din inbetalda avgift är då förverkad. 
• På transportsträckor är maxhastig- 

heten 40 km/h 
• Mobiltelefoner ska vara avstängda 

under övningarna 
• Informera läraren om du har någon 

sjukdom eller ett handikapp som kan 
påverka övningarna 

• Rökning får bara ske på anvisad plats 
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TOLK 

Utbildningen sker på svenska. Om du 
har svårigheter med svenska språket 
behöver du ta med dig en tolk. Tolken ord- 
nar du själv på egen bekostnad. Tolken 
ska vara minst 16 år. 

 
I bokningsavgiften ingår utöver ut- 

bildningsavgift även hyra av en lätt MC 
(Honda CBR 125) alternativt tung MC 
(Honda CBF 600). 

Komplett skyddsutrustning (integral- 
hjälm, jacka, ryggskydd, byxor, stövlar och 
handskar) skall användas vid riskutbild- 
ningen. Denna måste du medtaga själv 
om inte du har möjlighet att hyra/låna på 
trafikskolan. 

 
GODTAGBARA LEGITIMATIONER 

(enl. Trafikverket/Transport-styrelsen, 
gällde vid tryck 2010-01-12 ) 

Fotot på legitimationen ska vara vällik- 
nande och legitimationen ska vara giltig. 

 
VI GODTAR FÖLJANDE LEGITIMATIONER: 
• SIS-märkt företagskort, tjänstekort eller 

identitetskort 

• tjänstekort utfärdat av statlig myndighet 

 

• svenskt nationellt identitetskort enligt 
förordningen (2005:661) om nationellt 
identitetskort 

• identitetskort utfärdat av Skatteverket 

• svenskt körkort 

• svenskt EU-pass 

• övriga EU-pass utfärdade from 1 sep- 
tember 2006* 

• pass utfärdat av Island, Liechtenstein, 
Norge eller Schweiz from 1 september 
2006 

 
* Övriga EU-pass utfärdade från och 

med den 1 september 2006: pass som 
uppfyller kraven i Rådets förordning (EG) 
nr 2252/2004 av den 13 december 
2004 om standarder för säkerhetsdetal- 
jer och biometriska kännetecken i pass 
och resehandlingar som utfärdas inom 
medlemsstaterna. 

 
Följande handlingar godtas inte som 

legitimation: utländsk legitimationshand- 
ling, svenskt provisoriskt pass, sjömans- 
pass, främlingspass eller utländskt 
diplomatpass. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Välkommen att göra din Riskutbildning på Halmstads Trafikövningsplats! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kristineheds Trafikövningsplats Kristinehedsvägen 302 44 Halmstad 
Tel: 035- 12 60 30 

e-post: riskutbildning@kristinehedsbanan.com | www.kristinehedsbanan.com 

http://www.kristinehedsbanan.com/

	SYFTE OCH MÅL
	UPPVÄRMNING/NIVÅKONTROLL
	DU BLIR GODKÄND OM
	SÄKERHETSBESTÄMMELSER
	TOLK
	GODTAGBARA LEGITIMATIONER
	VI GODTAR FÖLJANDE LEGITIMATIONER:

