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Motorsykkelhjelmen din er det viktigste 
sikkerhetsutstyret for kjøring på motorsykkel og 
dessuten det eneste som er lovpålagt. Hjelmer for 
bruk i Norge skal være E-merket (Godkjent: ECE 
22.05).

Komfort = sikkerhet
Hjelm handler både om komfort og om sikkerhet. 
Og de to delene henger sammen. En ukomfortabel 
hjelm kan både irritere og slite på deg som MC-fører, 
noe som kan gjøre deg til en dårligere motorsyklist. 
Eksempelvis er ekstrem vindstøy slitsomt i lengden, 
og en hjelm som presser unødvendig mye på for 
eksempel pannen, kan skape unødvendig irritasjon.
Flere av de store hjelmprodusentene leverer ekstra 
puter med hjelmen, som kan brukes til individuell 
tilpassing. Små marginer som kan gjøre store utslag.

Vedlikehold 
Du vet aldri når motorsykkelhjelmen din kan bli 
nødvendig, så det er fornuftig å passe godt på den.
En motorsykkelhjelm har generelt en levetid på rundt 
3 - 5 år dersom den brukes regelmessig, men det er 
ingen endelig fasit på dette. For at du skal å få mest 
mulig ut av beskyttelsen motorsykkelhjelmen din 
tilbyr, må du holde den i best mulig stand. 

SHARP (Safety Helmet Assessment and Rating 
Programme), en uavhengig testinstans for MC-
hjelmer, anbefaler at du alltid følger produsentens 
spesifikke rengjøringsinstruksjoner for den hjelmen 
du har kjøpt. Dersom du bare bruker hjelmen din av 
og til, anbefaler vi at du lagrer den i en
hjelmveske, eller et trygt sted der den ikke vil falle i 
gulvet, ute av sollys og ikke i umiddelbar nærhet av 
varme/varmekilder. Du bør aldri legge hjelmen på 
bakken, hverken på gress eller asfalt. Det kan nok 
være fristende å dekorere MC-hjelmen din, med 
maling og /eller klistremerker. Dette er noe som best 
overlates til fagfolk, som bruker spesialmaling og 
spesial-lim for å sikre at hjelmen din ikke svekkes i 
det ytre skallet.

 
Daglig
Det kan høres ut som et ork, men det er veldig viktig 
å rengjøre motorsykkelhjelmen hver dag etter bruk, 
spesielt visiret ditt. Et rent visir av god kvalitet er 
viktig utstyr for deg. Blir visiret tilsmusset av
døde fluer eller skitt, så blir «synet» ditt svekket. 
Etter hver tur, fukt noen papirhåndklær og la dem 
ligge på visiret i noen minutter, og tørk deretter av. 
Dersom visiret begynner å bli ripete, bør du bytte det 
ut snarest, da et ripet visir kan forsterke blendingen 
fra motgående kjøretøys frontlys.

Ukentlig
Moderne motorsykkelhjelmer er spekket med 
åpninger og luftinntak. Disse fungerer bare hvis de 
holdes åpne og rene. Bruk noen minutter hver uke på 
å rense disse. Bruk gjerne en tannbørste
eller Q-tips for å sikre at de er åpne og rene. 

Hvert halvår
I løpet av sesongen vil hjelmen din samle svette, 
hud og annet menneskelig «rusk». De fleste 
motorsykkelhjelmer har ut-tagbart fòr eller 
delvis ut-tagbart fòr. Disse har ofte forskjellige 
vaskeanvisninger, så sjekk produsentens 
retningslinjer før rengjøring.
1 til 2 ganger i året bør du rengjøre hjelmens fòr, 
inkludert å tørke av ikke avtakbare deler med en 
fuktig klut, før du lar den tørke naturlig. 

Visiret
Et visir av god kvalitet er viktig utstyr for å 
opprettholde et godt syn under alle vær og
lysforhold. Visiret ditt blir ofte tilsmusset av døde 
fluer og generell skitt fra veien og omgivelsene langs 
veien, og vil derfor trenge regelmessig rengjøring. 
Det er viktig at dette gjøres med omhu, slik at du 
unngår å skade fronten på visiret. Dersom visiret blir 
ripete, bør du bytte dette snarest!
Du må også sørge for å bruke riktig visir etter 
forholdene. Tonet / mørke visirer kan være farlig, 
både for deg og andre trafikanter. Visir som overfører 
mindre enn 50% av synlig lys, oppfyller ikke fullt ut
noen av standardene og kan ikke lovlig brukes på 
veien.  

Hjelm 

Konkrete tips



Som nevnt er hjelm det eneste sikkerhetsutstyret 
som er påbudt å bruke. Det er imidlertid helt klart 
at ytterligere sikkerhetsbekledning og -utstyr er å 
anbefale. Skadeomfanget ved en ulykke kan i stor 
grad påvirkes av om det brukes bekledning egnet 
for motorsykkelkjøring og hva som brukes. Bare 
det å skrubbe noen meter på asfalt eller grus kan gi 
store skader i hudvev selv om du ikke skulle treffe 
på objekter. Og – noen MC-forsikringer stiller som 
krav for rett til erstatning at det brukes «godkjent» 
bekledning med CE-beskyttelse. 

Bukse, jakke og dress
Klær fås kjøpt i mange varianter og med ulik grad 
av beskyttelse. Det er stor bredde i design, farger, 
stil og størrelser. Som på hjelm er det selvsagt viktig 
at bekledningen du bruker er komfortabel, passer 
i størrelse og tilpasset bruken. Det skal ikke være i 
veien, hekte seg opp eller føre til at det blir for varmt 
eller for kaldt for motorsyklisten. I dag fås tøy med 
både innebygget elektrisk varme og airbag som gir 
bedre komfort og sikkerhet. Selv tøy med enklere 
beskyttelse er bedre å bruke enn vanlige jeans men 
vi anbefaler at du investerer i tøy som har en viss 
kvalitet og beskyttelse.

Materialet som brukes kan variere. Generelt sies 
det at skinn beskytter best, men det fås også mye 
bra bekledning i stoff som er forsterket med Kevlar 
®, Cordura® og annet. Tøyet har gjerne innebygd 
beskyttelse, eller har i det minste lommer for å sette 
inn beskyttelse, på knær, hofter, albuer og skuldre. 
Mange jakker og dresser har også innebygget 
ryggbeskyttelse. Du kan også få tøy med membran 
for større eller mindre grad av vanntetthet.

Hansker
For å beskytte hendene bør du bruke hansker egnet 
for motorsykkelkjøring. MC-hansker fås både i 
skinn og i forsterket stoff, også med membran for 
vanntetthet. Høy beskyttelsesgrad er selvsagt viktig 
om ulykken skulle være ute, men hansker med 
enklere beskyttelse er tross alt bedre enn tynne 
«pen-hansker» eller å kjøre uten.

Sko og støvler
Føttene kan lett være utsatt for skader ved en evt. 
ulykke. Sko og støvler skal beskytte mot ankelskader 
og klemskader. I tillegg bør de ha gode sklisikre såler 
slik at bena ikke sklir unna når du setter de ned, for 
eksempel når du stopper i et kryss. Også her fås 
mange varianter med ulik grad av beskyttelse og 
komfort. For å holde bena tørre er det en fordel med 
membran og du bør også overveie sko og støvler som 
holder føttene varme.

Ryggbeskyttelse/ryggskinne
Det anbefales å bruke separat ryggbeskyttelse og 
helst med høyere level på beskyttelse. Tidligere var 
ryggbeskyttelsene ofte veldig stive og «tette», men 
i dag finnes flere som er behagelig å ha på med god 
ventilering. Selv om du bruker jakke med innebygget 
ryggbeskyttelse er det en generell oppfatning at 
separat ryggbeskyttelse gir bedre beskyttelse.

Airbag
Airbag er et forholdsvis nytt beskyttelsesutstyr i 
forbindelse med MC-bekledning. Du får kjøpt egne 
airbag-vester men også komplette MC-jakker hvor 
dette er innebygget. Ved mer alvorlige ulykker vil 
den beskyttelsen du får ved å være «kapslet inn», 
potensielt ha stor betydning for skadeomfanget på 
kroppen.  

Regntøy
Siden komfort er tett knyttet mot sikkerhet vil vi 
anbefale at du har regntøy og evt. regntrekk for hhv. 
støvler og hansker i reisetasken. Holder du deg tørr 
og varm er du en sikrere sjåfør.

Annet
Det finnes et utvalg av sikkerhetsbekledning som 
ikke er så vanlig å bruke, men som kan gi en god 
tilleggsbeskyttelse, avhengig av aktivitet. 
 

-«Rustning» er en betegnelse på komplett 
beskyttelsesutstyr som brukes under annen 
kjørebekledning. Det er kanskje mest brukt 
i motorsport, men en del også i vanlig 
motorsykkelkjøring.

-Nakkekrage er det også noen som bruker. Det 
er en slags krave å sette på nakken som både gir 
beskyttelse og hvile på lengre etapper. 

-Undertøy for MC-bruk er ikke direkte 
beskyttelsestøy, men det bidrar til komfort som er 
viktig for å holde seg fokusert på kjøringen. Dette 
kan også fås med vindtette felt. I samme kategori 
er balaklava som kan bidra til å holde hodet varmt 
ved kjøring i lavere temperaturer. Være bare obs på 
hjelmen kan føles trangere ved bruk av dette.

I tvil?
En prat med lokal faghandler er nyttig dersom man 
man er usikker på bekledningsvalg.

Bekledning



Reglene i denne linken under er rett nok de engelske, men er nok grundigere enn
tilsvarende norske og kan derfor brukes som veiledning:

https://www.gov.uk/motorcycle-helmet-law

Du kan sjekke hjelmen din eller hjelm du vurderer å kjøpe her:
https://sharp.dft.gov.uk/

Les mer om teststandard i EU for sikkerhetsbekledning her:
https://www.femamotorcycling.eu/new-testing-standards/

www.nmcu.org 

Linker..


