
Du ska känna till var och hur man kontrollerar nivåerna för bromsvätska, 
motorolja, styrservoolja, kylarvätska samt spolarvätska (Punkt 1-6 
nedan) samt kunna föreslå åtgärder vid fel.

Kontrollera även att batteriet sitter fast och att du vet var bilens säkringar 
finns.

1. Behållare för spolarvätska

2. Expansionskärl för kylarvätska

3. Behållare för styrservoolja

4. Mätsticka för motorolja

5. Påfyllning av motorolja

6. Behållare för bromsvätska

7. (Batteri)

8. (Relä/säkringscentral)
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Säkerhetskontroller
yttre, inre & under huven

Under motorhuven



1. Justera in stolen och speglarna.

2. Kontrollera bälte (ryck till så att det stoppar).

3. Tuta en gång.

4. Kontrollera vindrutetorkare (spola eventuellt rutan, rutan ska vara 
ren).

5. Kontrollera fläkt (vrid på fullt och känn med handen så att det kom-
mer luft på framrutan) samt defrostern till bakrutan.

6. Kontrollera broms och styrservo (pumpa bromsen flera ggr och håll 
kvar, sväng ratten med vänster hand, starta motorn, bromsen ska 
då sjunka och ratten ska rycka till och släppa).

7. Kontrollera bilens varningssystem(kontrollampor).

8. Kontrollera handbromsen genom att dra åt den och försök köra lite 
försiktigt framåt eller bakåt, bilen ska resa sig och handbromsen ska 
stoppa bilen ifrån att kunna köra iväg.

9. Kör någon meter fram eller bak och kontrollera färdbromsen.

Ovanstående punkter kan ingå i samband med säkerhetskontroll vid 
körprov. Du ska känna till hur man utför dessa kontroller samt kunna 
föreslå åtgärder vid fel.

1. Slå på tändningen (Vrid startnyckeln till läge 2).

2. Slå på höger blinkers samt aktivera möjligheten att använda helljuset 
(Vrid ljusreglaget rakt upp till läge 2).

3. Kontrollera utifrån och inåt; positionsljus, blinkers, halvljus, parkering 
& helljus.

4. Kontrollera höger sidas blinkers, bakljus, nummerskyltsbelysning 
samt reflexer.

5. Släck heljus, vrid ljusreglaget till läge 0 (automatiskt halvljus) och 
kontrollera sen vänster blinkers.

6. Be en snäll medmänniska om hjälp att bromsa och kontrollera 
bakljusen.

7. Kontrollera samtliga hjuls mönsterdjup och lufttryck, skador på fälgar 
och däck samt att hjulbultarna sitter kvar.

Yttre säkerhetskontroll Inre säkerhetskontroll


