
Ord Definition - förklaring - 

synonymA
Accelerationsfält/påfart Ett körfält för fartökning för att komma in på 

motorväg
Accelerera hastighetsökning, öka farten, gasa på
Alkolås Teknisk anordning som förhindrar start av 

fordon om alkohol har konsumerats
Allmän väg Väg där staten eller en kommun är 
Anger Utmärker, visar, markerar
Ansätta/er Applicera, spänna, dra åt
Antisladd Hjälpsystem vid tex. halt väglag
Antispinn Hjälpsystem vid tex. halt väglag
Anvisning Polismans tecken, vägmärken och 

vägmarkeringar, trafikregler, trafiksignaler
Anvisningsmärke Ett vägmärke om förhållanden som gäller
Avfart/retardationsfält Ett körfält för fartsänkning vid utfart från 
Avgaser Gas som bildas från förbränningsmotorer
Avsökning Med blicken undersöka området
Avåkningsolycka Trafikolycka där ett fordon har kört av vägen

B
Babyskydd Anordning avsedd att skydda barn mellan 0 

till ca 9 månader vid färd i motorfordon
Backig Kuperad, med många backar, kullig
Backkrön Översta delen av en backe
Barmark (AM) Mark utan snö eller is
Belastning Tryck, påkänning, last, tyngd, kraft, dragning
Beläggning Olika typer av yta på en väg, t.ex. asfalt
Besiktning Regelbunden kontroll att fordon är 
Beställningstrafik
Bevakat övergångsställe Ett övergångställe med antingen trafiksignal 

eller polis som reglerar trafiken
Biobränsle Förnybara bränslen som är producerade av 

levande organismer (biomassa)
Biogas (ex.etanol, biogas) Ett gasformigt biobränsle som bildas vid  

nedbrytning av organiskt material
Blinker/Blinkers Körriktningsvisare
Blixtlåsprincipen Kugghjulsprincipen, varannan bil kör, 
Blockeringsregeln Inte hindra annan trafik i t.ex. en korsning 



Blända Göra tillfälligt blind, t.ex. motljus/solljus
Blända av Stänga av helljuset, växla mellan helljuset 

och halvljuset
Bogsera Ett fordon drar ett annat fordon
Bommar Spärr/barriär. Avstängning i form av en 

rörlig stång, t.ex. vid en järnvägsövergång
Bromsad släpvagn En släpvagn som har ett eget bromssystem
Bromsberedskap Vara beredd att bromsa
Bromshävarm Del av bromssystemet
Bortförklaring Skyller på … vädret eller något annat
Bortträngning Förnekelse
Bromsservo Ökar bromstrycket för att underlätta 
Bromsverkan Kraften från bromspedalen som överförs till 

bromsarna och hastigheten minskar
Buller Oönskat ljud från vägtrafik
Bullerreducerande däck Speciella däck som bullrar mindre än 
Bälteskudde För barn att sitta på för att kunna använda 

ordinarie bilbälte

C
Cirkulationsplats, rondell En cirkulationsplats är en plats där vägar 

möts och där det finns en rondell i 

mötesplatsen. Runt rondellen finns en väg 

för cirkulation, där trafiken kör motsols
Cirkulationssvikt Chock, blodcirkulationen är otillräcklig vilket 

leder till syrebrist
Chock Cirkulationssvikt, blodcirkulationen är 

otillräcklig vilket leder till syrebrist
Container Lastbärare för sjötransporter, ISO-container
Cykelpassage Markerad med vägmarkering där cyklister 

kan/ska korsa en väg
Cykelöverfart Markerad med vägmarkering och 

väjningslinje där cyklister kan/ska korsa en 

D
Direktseende Är det du fokuserar blicken på (1–2 % av 
Dragläge Det är läget då motorn vill börja dra bilen
Drivmedel Bränsle eller annat energimedium som 

används för att driva ett fordon



Drivsystem Det system med vilket bilen tar sig framåt. 

Kan vara framhjulsdrift, bakhjulsdrift eller 
Döda vinkeln ett läge, snett bakåt, där du har svårt att se 

en omkörning i spegeln
Duggregn Småregn; fint regn

E
Ekipage Fordonskombination, ex. en personbil med 

tillkopplad släpvagn eller husvagn
Enkelriktad gata/väg Innebär att trafiken enbart får gå i en 
Enskild väg Väg som inte är allmän väg
Ekodriving förare kan påverka bränsleförbrukningen 

(köra med höga växlar, motorbromsa, 
Etanol En alkohol som kan användas som bränsle 

för förbränningsmotorer

F
Farlig last/Farligt gods Ämnen som kan innebära risk för hälsa, 

säkerhet, egendom eller miljön 
Fartblind/Fartblindhet Man har tappat uppfattningen om hur 

snabbt man åker
Flervägsstopp Trafik på samtliga tillfarter i en korsning har 
Flygande inspektion Bilen besiktas på plats av en polis eller 
Fossila (bränslen) Olika energikällor i form av kolväten, ex. 

bensin eller diesel. Dessa bränslen är inte 
Fotgängare, gångtrafikant En fotgängare eller gångtrafikant är en 

person som går till fots i trafiken
Fällknivsverkan Uppstår om bilen bromsar bättre än 

släpvagnen på halt väglag.
Färja Ett fartyg i linjetrafik
Färjeläge En tilläggsplats för färja
Förbränningsmotor En motor som via förbränning omvandlar 

energi till arbete
Förbudsmärke Vägmärke som talar om vad som är 
Föreläggande (om tex besiktning) Befallning av en myndighet
Förrädisk (situation) Lurig (situation)
Förseelse Mindre brott, lindrigt brott, lagöverträdelse, 
Förtära Äta eller dricka

G



Gatubrunn En öppning i gatan i stadsmiljöer, ofta täckt 

av en rund manhålslucka i gjutjärn
Glykol Används som frostskyddsmedel och 

kylmedel i förbränningsmotorer 
Grupptryck Grupp påverkar någon eller några att göra 
Gångfart Fart som är att jämställa med en gående

H
Handlingsberedskap Innebär att du är beredd att agera
Hastighetsbegränsning Sätts för att minska antalet skadade i 
Heldragen linje Helt målad linje
Huvudledsregeln Anger regler för trafik på huvudled
Hybridbil En typ av bil som använder två eller flera 

kraftkällor för att driva bilen framåt
Hydrauliska (bromsar) Hydraulisk broms fungerar som namnet 

säger med hydraulik (vätska)
Hålla på sin rätt Stå på sig
Häck Rad av buskar
Hänsyn Omtanke, respekt, aktning, vördnad
Hävda Påstå, göra gällande, försvara

I
Impulsiv körning spontan; livlig; oberäknlig
Inblandad i en sammanstötning … Kollision, krock, ihopkörning
Infart Väg som leder in till ett område
Infraljud Lågfrekvent ljud/buller
Insynsskydd Ett utdragbart skydd över ett 

bagageutrymme för att hindra insyn utifrån
ISO-container Lastbärare för sjötransporter

J
Jakträttsinnehavare Markägare eller den som äger rätt att jaga 

på ett områdeJordbruksmaskiner Maskiner som används inom jordbruket
Järnvägsbom, -ar Järnvägbom i gul och röd färg, i ett material 

som man kan köra igenom i en nödsituation
Järnvägskorsning En plats där väg korsar järnväg

K
Kantlinje En vägmarkering som anger en körbanas 
Kantreflexstolpe/kantstolpe Uppsatta längs med vägar och är försedda 

med reflexer



Kardanaxel En del av drivlinan
Kardan (MC) Drivaxel istället för kedja eller rem
Katalysator En del av avgassystemet som renar 

avgaserna från motorn
Katastrofbromsvajer En stålvajer som kopplas till dragfordonet
Koldioxid (CO2) Använd ordet
Kollektivtrafik Passagerartrafik med ex. buss, tåg eller båt
Kolmonoxid, koloxid (CO) Använd ordet
Kolväten En kemisk förening av kol och väte
Kontrollbesiktning Återkommande kontroll av fordons skick och 

som utförs av ackrediterade 
Korsning Där vägar korsar varandra
Krockvåld Den kraft som en människokropp utsätts för 

vid en kollision
K-sprit Tillsätts i bensin för att förhindra isproppar
Kubikmeter (m³) Volym, skrivs i m³
Kugghjulsprincip Används när två körfält går samman, 

ömsesidigt samspel
Kula (Dragkula) En anordning på ett fordon för att kunna 

koppla på en släpvagn eller annat släpfordon
Kultryck Kultrycket är den vikt med vilken 

släpvagnens kulhandske trycker på 
Kultryck (lågt/högt) Trycket som blir från släpvagnen till bilen
Kuperat Kulligt, backigt, ojämnt.
Kurshållning Förmåga att framföra fordornet rakt.
Kvadratmeter Yta anges i m²
Kvävedioxid (NO2) Använd ordet
Kväveoxid (NO) Använd ordet
Kylarvätska Vatten och glykol
Körbana Den del av en väg där fordonstrafik är 
Körfält En del av en körbana
Körfältslinje Skiljer körfält i samma riktning åt
Körförbud Innebär generellt att ett motorfordon inte 

får framföras på allmän väg
Körkortsåterkallelse Återkallelse av körkort
Körriktningsvisare Blinker

L
Landsväg En väg utanför tätortsområde



Lastsäkring Säkra att lasten sitter fast
Linjetrafik Ett fordon som följer en fastställd tidtabell
Lokaliseringsmärke En viss typ av vägmärke
Luftfjädring Fordonets fjädring
Löper risk Riskera

M
Manöverdel Del av bromssystemet
Medlut Nedförsbacke
Mittlinje Linje på väg
Mogen Fullt utvecklad; klok; noggrann
Motlut Uppförsbacke                         
Motorbromsa Sänkning av hastighet
Motortrafikled Använd ordet
Motorväg Använd ordet
Motorvärmare Värmer motorn innan avfärd
Mönsterdjup Mönsterdjup är djupet på de mönster som 

finns på däck

N
Navreduktion Använd ordet

Nollvision Arbete för säkrare trafikmiljö
Nödhjul Reservhjul med begränsningar

O
Obetydlig Liten, Oviktigt
Obromsad släpvagn En släpvagn som saknar ett eget 
Oskadd Intakt, oskadad

P
Parkera Ställa ifrån sig 
Parkeringsbroms Hindrar fordonet från att komma i rullning
Parkeringsljus Svagt vittljus fram, rött bak
Partiklar Liten del ex molekyl, atom,
Partikelfilter Del i avgasreningen
Periferiseende SIDSYN; Den del av synfältet som är utanför 

det du ser direkt (skarpt)
Plankorsning Järnvägskorsning
Planskild korsning Korsning där vägar e. järnvägar korsar 

varandra i skilda plan (vägen el. järnvägen 

går på broar för att inte påverka varandra)



Prestige Respekt, ära, stolthet, status
Promille(-halt) Halt av alkohol i blodet
Prövotid Gäller i 2 år efter att du tagit ditt körkort
P-skiva Anger fordonets ankomst till platsen
Påfart Tillfart, accelerationssträcka
Påfartssträcka Accelerationssträcka
Påskjutsbroms Broms på släpvagn
Påslaget Lyset är på

R
Rattfylleri En straffskala
Rangera Ställa i ordning, vara placerad
Reaktionsförmåga Förmåga att reagera 

Reaktionssträcka Använd ordet
Reaktionstid Den tid det tar att reagera
Refug Fysisk anordning på väg
Registreringsbesiktning Form av besiktning av fordon
Registreringsbevis Identitetshandling för registrerat fordon
Reningsverk Anläggning för rening av avloppsvatten.
Reservhjul Ett extra däck/hjul
riksväg En stor huvudväg. Ex E4, väg 66
Rörlig blick Tar in det som händer i omgivningen
Riskmedveten Att förstå var och när det kan bli farliga 
Rörelseenergi Levandekraft som ökar med hastigheten

S
Salpetersyra (HNO3) Använd ordet
Saltsyra Använd ordet
Samspela Samverka (om 2 eller flera pers.)
Sannolikhetsinlärning Att du med hjälp av tidigare erfarenheter 

bedömer situationen
Sidospeglar Höger och vänster om fordonet eller två på 
Singelolycka En trafikolycka där endast ett fordon är 
Situationsanpassad hastighet Anpassa hastigheten efter förhållanden.
Självkännedom Kunskap om sitt egna mentala tillstånd
Skadechock Cirkulationssvikt - när cirkulationen av olika 

anledningar blir otillräcklig ( kan leda till 

syrebrist i celler)
Skyddsanordning Hjälpmedel för att skydda
Sladda Halka, glida, få sladd



Slirig Halt
Slutmärke Vissa förbudsmärken har slutmärke och 

gäller då fram till det
Smitning Rymmning, flykt
Småvilt Mindre vilt (fågel el. hare)
Sneddar Ta en genväg
Snömodd Blötsnö, snöslask
Snöyra/Snörök Snö som yr upp och försämrar sikten
Spårbildning Fördjupningar i vägbanan
Spårvagn En spårvagn är ett personfordon för trafik på 
Spärrlinje Heldragen linje
Spärrområde Område avgränsat av heldragen linje
Stigningsfält Fält i uppförsbacke
Stoppsträcka Använd ordet
Stopptecken Tecken från polis eller militärpolis 
Sträv Grov, ojämn, hård, vass, skrovlig, knottrig; 
Styrservo Styrhjälp
Stödbromsa Att ex hjälpa till med färdbromsen vid 
Stötdämpare Anordning som dämpar
Svaveldioxid (SO2) Använd ordet
Svavelsyran (H2SO4) Använd ordet
Synfält Är det området som man ser
Säkerhetskontroll Kontroll av viktiga funktioner på fordon.

T
Takbox Lastbox på biltak
Tilläggstavla Ger kompletterande info till vägmärken och 

placeras som en mindre skylt under 
Tjänstevikt Använd ordet
Tomgångskörning Låta motorn gå på tomgång
Totalvikt Använd ordet
Trafikförsäkring Använd ordet
Transportstyrelsen Använd ordet
Tresekundersregeln En metod för en förare som kör bakom ett 

framförvarande fordon
Trottoar Gångbana vid sidan av en gata
Tunnelseende Använd ordet
Tättbebyggt område Använd ordet

U



Undanmanöver Gir, väjning
Underkylt regn När det regnar på en kall vägbana fryser 

regnet och det blir halt
Underlätta Göra lättare, hjälpa, förenkla
Underrätta meddela, tala om
Underkörningsskydd Utrustning på lastbil och/eller släp
Understyrd Använd ordet
Upphinnandeolycka Du kör på bilen framför dig, eller du blir 

påkörd bakifrån
Uppkoppling Anslutning, förbindelse, anknytning
Upplysningsmärke Vägmärke med upplysningar som inte kan 

ges på annat sätt
U-sväng Vända på en väg
Utryckningsfordon Fordon som används vid brådskande 

yrkesutövning av tex. Polis och 
Utrymningsväg Nödutgång

V
Vagnskadeförsäkring Använd ordet
Varningslinje Streckad linje på väg
Varningsmärke Vägmärke som anger en varning
Varningstriangel Använd ordet
Varselljus Dagskörningsljus
Vattendrag Sjö, bäck, å
Vattenplaning Vatten som gör att det blir halt.
Vilt/Viltolycka Vilda djur som blivit påkörd av ett fordon 
Viltstråk En plats/område där vildadjur rör sig ex över 
Viltstängsel Skyddsstacket som hindrar vilt att komma in 

på körbarnan 
Vindruta Framruta
vindrutetorkare Anordning för att svepa bort fukt och smuts 

från en vindruta
Vinterdäck Grovmönstrat däck, finns med och utan 
Vinterväglag Vägbana som det finns is, snö, snömodd 

eller frost någonstans på vägbanan.
Visir (MC) Ett ansiktsskydd,  skyddar bärarens hela 

ansikte från faror som flygande föremål och 
Volym Anges i kubikmeter, m³ 
Vägarbete Arbetsplats på vägen
Vägarbetsplats En vägsträcka/område som vägarbete utförs



Vägbana Hela vägen, vägren och körbanor
Väggrepp Fäst / friktion mellan däcken och vägbanan 
Väghållning Underhåll av vägar, ex plogning, hyvling av 
Vägkant Kanten på en väg och området närmast intill 

(till exempel diket).
Väglag Vägens standard. så som, halka, snö, modd, 

is, tunn is och regnvåt. Grusvägar, asfalt.
Vägmarkering Markeringar målade på vägen.
Vägmärke Trafikmärken används vid vägar för 

information om trafikförhållanden
Vägren Vägren kallas den del av väg som ligger vid 

sidan av körbanan.
Väjningslinje Markeringen anger den linje som fordon inte 

bör passera när föraren iakttar väjningsplikt. 
Väjningsplikt Trafikregel
Vända Byta färdriktning
Vätskekylning Kylning av förbräningsmotor med ex vatten 
Växel i friläge Växelföraren i neutralläge
Växthuseffekt Använd ordet

Z
Zontavla Är ett skyltat område.

Å
Återvändsväg, -gata Väg där man måste vända och åka tillbaka

Ö
Ögonkontakt Ögonkontakt är ett sätt att kommunicera 

genom att möta en annan persons blick.
Överstyrd Använd ordet


