
Undersøkelsesresultat 
Markedet for motorsykkelhjelmer er svært stort og vokser hele tiden. Riktignok finnes 
det ingen fritt tilgjengelige data om markedsandelene til de enkelte merkene og hjelm-
konstruksjonene. I forbindelse med en Internett-basert markedsundersøkelse ble det 
sett på knapt 130 motorsykkelhjelmmerker på det europeiske markedet. Vedlegget in-
neholder en merkeoversikt med tilsvarende lenker til produktdataene. 
Registreringskriteriene for hjelmmodellene: Konstruksjon, benyttede materialer og pris-
klasser. 

1.1 De ulike konstruksjonene 
Konstruksjonen av motorsykkelhjelmer blir delt opp på følgende måte: 

x Lukket integralhjelm/hel ansiktshjelm: Klassisk konstruksjon med fast hakebøyle, 
hodet alltid helt omsluttet, har den største markedsandelen blant motorsykkel-
hjelmer 

x Klapphjelm/vipp-opp-hjelm: Som lukket integralhjelm, men med hakebøyle som 
kan vippes opp, hodet helt omsluttet bare når hakedelen er slått ned 

x Crosshjelm/offroad-hjelm: Lukket som klassisk integralhjelm, som oftest uten vi-
sir, alternative crossbriller påkrevd, med hjelmskjerm 

x Jethjelm/hjelm med åpent ansikt: Hjelm uten ansiktsbeskyttelse, hodet ikke helt 
omsluttet, ansiktet fritt, blir hovedsakelig brukt av scooterførere og førere av re-
tro- og classic-sykler 

x Modulbasert hjelm/crossover-hjelm: Konstruksjonen kan variere etter kravene, 
hodet blir helt eller delvis omsluttet, har bare liten markedsandel 

x Brain-Caps: Enkelt skall av kunststoff med hakereim, ingen ECE-test, lavt be-
skyttelsespotensial, andre områder av hodet uten dekning, bare egnet til show-
formål, oppfyller ikke kravene til StVO (siste punkt er omstridt) 

En mer nøyaktig karakterisering av hjelmtypene med en fremstilling av fordeler og 
ulemper finnes i vedlegget. Mellom de typene som er beskrevet er det også enkelte 
blandingsformer. 

1.2 Materialene i hjelmkomponentene 
De harde ytterskallene til motorsykkelhjelmene blir nå som tidligere laget av termoplas-
tiske eller duroplastiske kunststoffer.  
Av de mer høykvalitative fibermaterialene (duroplastiske kunststoffer) brukes karbon-
fiber i økende grad i hjelmskallene. Prinsipielt sett har karbonfiber vært brukt i enkelte 
hjelmmodeller i de siste 15 årene, men markedsandelen har alltid vært relativt lav. I 
mange tilfeller blir disse lette og motstandsdyktige karbonfibrene kombinert med andre 
fibermaterialer som aramid slik at det utvikles egnede dempe- og bruddegenskaper. 
Nesten hver eneste kjente produsent av hjelmer av duroplastiske kunststoffer utvikler 
egne materialkombinasjoner på dette området. I tillegg til å forbedre energiabsorpsjo-
nen er målet å redusere vekten. Integralhjelmer med en høy andel av karbonfiber er 
sjelden tyngre enn 1200 g. I nesten alle motorsykkelhjelmer i det høyere prissegmentet 
(prisgrensene er avhengige av hjelmkonstruksjon og merke) blir hjelmskallene minst 
fremstilt av det forholdsvis enkle Gfk-materialet.  
Rimelige motorsykkelhjelmer blir nå som tidligere laget av det velkjente kunststoffet po-
lykarbonat (PC), polyamid (PA) eller akryl-nitril-butadien-styren (ABS). Sammenliknet 



med de duroplastiske materialene er bearbeidelsen betydelige enklere og mindre kost-
nadskrevende. I dag er det vanlig å lakkere hjelmskallet, og dermed kan den høye føl-
somheten i de termoplastiske kunststoffene overfor ozon og UV-stråling kompenseres.  
Slagtestene som blir gjennomført i forbindelse med ADAC-testen av motorsykkelhjel-
mene, viser ingen prinsipielle fordeler og ulemper for det ene fremfor det andre av de to 
konkurrerende kunststoffene, som bare skyldes materialegenskapene. Det kan bare 
fastslås at når det gjelder slagtestene av de dyrere hjelmene, der skallene hovedsakelig 
består av duroplastiske kunststoffer, er det større sannsynlighet for lavere akselerasjon 
og HIC-verdier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Når alt kommer til alt, er totalkonstruksjonen av hjelmen utslagsgivende for disse verdi-
ene. 
De aktuelle hjelmskallene som har den dempende virkningen, blir nesten utelukkende 
laget av polystyrenskum. I de enkleste tilfellene består innerskallet helt av én del. Men 
på moderne hjelmer blir det nå også brukt EPS-skall som består av flere deler. Med 
dette tiltaket kan dempeegenskapene i variert grad rettes mot ulike skallposisjoner. 
Også den større monteringsvennligheten til innerskallene eller den spesielle føringen av 
luftekanalene muliggjør et flerdelt innerskall. 

1.3 Prisklasser 
En titt på prisklassene krever videre detaljundersøkelser av hele markedstilbudet, noe 
som overstiger rammene for denne undersøkelsen. Prinsipielt sett er prisene avhengige 
av hjelmmerket, konstruksjonen, skallmaterialet, antall forskjellige skallstørrelser per 
modell (det går fra to til fire), den optiske designen på hjelmoverflaten, utstyret i hjelm-
overflaten og visirene. I det følgende kommer en grov orientering om forholdet mellom 
pris og utstyr. Husk følgende: De angitte prisgrensene er anslåtte cirkaverdier. 
I den gunstigste prisklassen fra ca. 50 til 150 euro finner vi først og fremst jet- og lukke-
de integralhjelmer, sjeldnere klapphjelmer. Hjelmskallene består hovedsakelig av ter-
moplastiske materialer, det tilbys som oftest to, maksimalt tre skallstørrelser, utstyret på 
hjelmskallet er forholdsvis enkelt, visiret har ikke noe Pinlock-innerglass og er i beste 
fall klargjort for montering av et indre visir. Hjelmdesignen er stort sett enkel. 
I prisklassen under midten i området fra ca. 150 til 300 euro finner vi alle slags kon-
struksjoner. Hjelmskallene består av termoplastiske materialer eller duroplastiske mate-
rialer, enkelte modeller består av karbonfiber, det tilbys som oftest tre skallstørrelser, 
utstyret på hjelmskallet er gjerne helt ut tilfredsstillende, et Pinlock-glass til visiret er 
gjerne med i leveringsomfanget. Hjelmoverflatene har mange forskjellige design. 
I prisklassen over midten i området fra ca. 300 til 500 euro finner vi likeledes alle slags 
konstruksjoner. Hjelmskallene består hovedsakelig av duroplastiske materialer, mange 
modeller også av karbonfiber eller fiberblandinger, det tilbys som oftest tre, noen gang-
er fire skallstørrelser, utstyret på hjelmskallet er som oftest bra, et Pinlock-glass til visi-
ret er gjerne med i leveringsomfanget. Hjelmdesignen er delvis utformet med stor om-
hu. I denne prisklassen ligger de fleste klassiske merkehjelmene. 
I den øvre prisklassen i området fra ca. 500 til 1000 euro finner vi gjerne lukkede inte-
gralhjelmer, ofte utstyrt som rene sportshjelmer samt fullt utstyrte klapphjelmer. Også 
motocross-sportshjelmer forekommer i denne prisklassen. Hjelmskallene består nesten 
utelukkende av duroplastiske materialer, mange modeller også av karbonfiber eller 
fiberblandinger, det tilbys som oftest tre, noen ganger fire skallstørrelser, utstyret på 
hjelmskallet er som oftest svært bra, et Pinlock-glass til visiret er gjerne med i leve-
ringsomfanget. Hjelmdesignen er delvis utformet med stor omhu. I denne prisklassen 
ligger de fleste hjelmene til permiummerkene. 



 
Bilde 1: Aktuell jethjelm med integrert 
visir: Nolan N21 

 
Bilde 2: Hjelp i nødssituasjoner for første-
hjelpere som må fjerne hjelmen fra den 
skadde personen: Shoei kaller dette 
E.Q.R.S. Emergency Quick Release System 

1.4 Aktuelle trender 
Følgende trender kan registreres uten belegg i markedet: 

1.4.1 Jethjelmer 
Den økende populariteten til classic- og retro-
syklene fører til at også jethjelmen opplever en 
renessanse. For mange førere av disse som oftest 
uforkledde maskinene fremstår enkle, klassisk 
utformede jet- eller halvskallhjelmer som passen-
de utstyr. De nyeste utgavene av jethjelmene har 
ofte integrerte klart eller tonet glass i hjelmskallet 
som erstatter det klassiske visiret.  

1.4.2 Karbonfiber i ytterskallet 
Antall hjelmer med ytterskall delvis eller helt av 
karbonfiber øker. Den avgjørende fordelen er den 
lave vekten og den samme stivheten og lastbæ-
rende kapasiteten. Hvis det ytre hjemskallet er 
laget helt av karbon, er vekten sjelden over 1200 
g. Noen ledende produsenter favoriserer karbon-
fiber i kombinasjon med andre fibre. I praksis viser det seg som en ulempe at mange 
kunder ønsker å bruke den spesielle, riktignok mørke karbondesignen, og derfor gir 
avkall på en iøynefallende, lys og kontrastrik hjelmdesign.  

1.4.3 Beskyttelse mot dugg på visiret 
Det tradisjonelle innerglasset som skal hindre dugg på visiret, utvikler seg til å bli stan-
dardutstyr. Som oftest brukes det glass av merket Pinlock. Dermed innfris et krav som 
ADAC har hatt i mange år, om en effektiv beskyttelse mot dugg på hele visiret.  

1.4.4 Systemer for hjelp i nødssituasjoner 
Dette kommer fra motorsykkelsporten, der 
stadig flere lukkede integralhjelmer blir utstyrt 
med nødhjelpesystemer. Her dreier det seg 
om kinnputer og ev. nakkeputer som ved 
hjelp av enkle sløyfer og bånd kan fjernes 
med et håndgrep, slik at blir lettere for førs-
tehjelperne å fjerne hjelmen, eller å redusere 
belastningen på hodet og halsvirvlene til den 
forulykkede ved å ta av hjelmen. Disse sys-
temene har ulike navn, f.eks. Emergency 
Quick Release System eller Emergency-
Strap. 
 
 

1.4.5 Individuell passform 
Passformen har spesiell betydning for at motorsykkelhjelmen skal sitte stabilt og sikkert 
på hodet til føreren. Dette bestemmes først og fremst av geometrien til EPS-
innerskallet, og som følge av mangfoldet av hodeformer kan dette aldri bli annet enn et 
kompromiss mellom ulike krav. Derfor er det vanskelig å lage en hjelm som både sitter 
sikkert og er komfortabel på samme tid. En kjent produsent har derfor utviklet en meto-



 
Bilde 3: Viktig informasjon om kjøringen kan vises i Head-
Up-Displayet til BMW-hjelmen. 

de eller et system som ved hjelp av en så nøyaktig måling av hodeformen som mulig 
gjør det mulig å få til en individuell tilpasning. Da blir data om hodeform vurdert ved 
hjelp av et dataprogram, og så gis det anbefalinger for valg av hjelmstørrelse og innleg-
ging av spesielle utjevningsputer. Denne tilpasningen skal vare i ca. 30 minutter. 
En individualisering av passformen er – selv om det er i betydelig redusert grad – mulig 
ved å skifte inne- og kinnputer. Noen produsenter tillater også en tilpasning spesielt av 
kinnputene ved å blåse opp luftkamre.  

1.4.6 Motorsykkelhjelm med Head-Up-Display 
På årets Consumer Electronics 
Show (CES) i Las Vegas presen-
terte motorsykkel- og hjelmpro-
dusenten BMW en motorsykkel-
hjelm med Head-Up-Display 
(HUD). Med dette systemet kan 
føreren se informasjon om kjøre-
tøyet og faresituasjonene, navi-
gering og mye annet. BMW ser 
her at sikkerheten blir bedre ved 
at føreren hele tiden kan holde 
blikket festet på veien når infor-
masjonen skal overføres. I frem-
tiden skal det dessuten legges 
inn konkrete varsler om ulykker i 
kommunikasjonen mellom ulike kjøretøy.  
Allerede i 2002 begynte BMW forsøk på å plassere en HUD i motorsykkelhjelmen. 
Frem til systemet var klart for produksjon, kom imidlertid ikke disse forsøkene etter ak-
tuelt kunnskapsnivå. 
Prinsipielt er muligheten for å få viktig informasjon under kjøring uten å løfte blikket å 
betrakte som forbedring av komfort og sikkerhet. En vurdering av serieproduktet i den 
praktiske hverdagen forutsetter en inngående test også ved forskjellige vær- og lysfor-
hold, noe ADAC ikke har foretatt tidligere. 

1.5 ADACs ulykkesforskning 
ADAC har forsket på 904 motorsykkelulykker med 1056 førere og passasjerer, og dette 
viser at det var 462 skadde med kranie/hjernetraume. Dette tilsvarer en andel på 44 %. 
Da blir det på den ene siden tydelig hvilken betydning motorsykkelhjelmen har, og på 
den andre siden hvor hyppig grensene nås for hjelmens beskyttelsespotensial.  
Det er verdt å merke seg at i 3 % av de undersøkte tilfellene (27 ulykkesrammede per-
soner) hadde hjelmen falt av fra hodet i ulykken. For et passivt beskyttelsessystem sy-
nes dette tallet å være verdt å omtale, særlig med tanke på at skadene var svært alvor-
lige som følge av tapet av hjelmen. Nesten alle de involverte fikk alvorlige til dødelige 
skader. 
I noen tilfeller var låsen til hakereimen ikke lukket, eller den var for løs. I en stor del av 
disse tilfellene var kjøretøyene langsomme tohjulinger eller scootere. 

1.6 Krav til/kjennetegn på en sikker motorsykkelhjelm 
En moderne og mest mulig sikker motorsykkelhjelm  

x ligger ved slagtestene i henhold til ECE-normen, ved akselerasjonen og ved HIC-
verdiene på maksimalt 60 % av grenseverdiene 

x har også ved belastninger som ligger betydelig under de høye ECE-
belastningene, egnede dempeegenskaper 



 
Bilde 4: Bevegelig innerskall: De to innerskal-
lene til ATR-1 fra 6D-Helmets som ligger i 
hverandre, er forbundet med 27 elastiske 
elementer. Derved skal særlig dreieakselera-
sjonen på hodet reduseres. 

x er lett (ca. 1200 til maks. 1500 g), 

x er stille (80 til 85 dB(A) ved 100 km/t laminær strømning i vindtunnel, jo stillere 
desto bedre), 

x tilbys i tre til fire ulike skallstørrelser 

x har robuste og letthåndterlige betjeningselementer (ventilasjon, visir) 

x har effektiv ventilasjon og duggsikre visir 

x kan tilpasses optimalt til den individuelle hodeformen ved hjelp av tilsvarende 
EPS-innlegg eller puter 

x har en iøynefallende farge / en iøynefallende design for å øke gjenkjenneligheten 

x har innvendig fôring som kan tas ut og vaskes, og som også er hudvennlig (f.eks. 
absorberer svette, er antiallergisk) 

x skal ha en såkalt emergency strap (bare lukkede integralhjelmer, se svar på te-
ma trender) 

1.7 Nye teknologier for motorsykkelhjelmer 
De normative kravene til motorsykkelhjelmer i henhold til ECE-R 22.05 er ikke strenge – 
særlig når det gjelder dempeegenskaper. De fleste motorsykkelhjelmer oppfyller disse 
akselerasjons- og HIC-grenseverdiene med god margin.  
Under de relativt høye belastningene som opptrer ved de normgivende slagtestene, 
finnes det ved ulykker i praksis ofte også tydelig mindre støtbelastninger som den stive 
konstruksjonen i klassiske hjelmer bare delvis klarer å takle. Derfor har den tanken 
oppstått at dempeegenskapene til motorsykkelhjelmer skal tilpasses ulike støt- og slag-
belastninger på en bedre måte.  

Ved motorsykkelulykker virker også tangen-
tielle belastninger på hjelmskallet, noe som 
gjør at hjelmen og hodet får en roterende 
bevegelse. De kranie- og hjerneskadene 
som oppstår som følge av det, blir like store 
og tunge som tilfellet er med de radiale støt-
skadene på kranium og hjerne.  
Enkelte produsenter av motorsykkelhjelmer 
vil – ved hjelp av særskilt utvikling – gi mo-
torsykkelhjelmen "evnen" til å redusere be-
lastningene på førerens hode ved de for-
skjellige ulykkesbetingede belastningene. En 
av disse produsentene er det amerikanske 
firmaet 6D eller 6D-Helmets, som med mo-
tocrosshjelmen ATR-1 presenterer en ny 
ODS-teknologi. ODS står for "Omni Direction 
Suspension“. Det som menes her, er beve-
geligheten i alle retninger av EPS-innerskall 

som er ordnet konsentrisk i forhold til hverandre. De to innerskallene som er ordnet i 
hverandre, er forbundet med til sammen 27 elastomerelementer.  
Denne elastiske forbindelsen av skalldelene som kan dreies mot hverandre, skal etter 
opplysninger fra produsenten i betydelig grad redusere både den translatoriske og den 
rotatoriske akselerasjonen i forhold til tradisjonelle hjelmer (se bilde 5).  



 
Bilde 6: Tverrsnitt gjennom en GPX-
crosshjelm fra Leatt: Et innerskall av ulike 
faste skumtyper skal forbedre dempeegen-
skapene på forskjellige belastningsområder. 

En avsluttende vurdering av denne nye teknologien eller den serieproduserte hjelmen 
er først mulig etter tilsvarende egne tester. Prinsipielt er forsøket tvers igjennom innova-
tivt og er en forbedring av ulykkesbeskyttelsen. Men man må også tenke på at kravene 
til motocrosshjelmer avviker betydelig fra kravene til hjelmer til bruk i trafikken. Derfor 
skal vi også glede oss over at 6D-Helmets har kunngjort at selskapet i løpet av år 2016 
vil tilby en ECE-testet motorsykkelhjelm til bruk på offentlig vei. 
En annen produsent som kunngjør innovativt utstyr på hjelmene sine, er det sørafri-
kanske firmaet Leatt. GPX-motocrosshjelmen, som kommer på markedet i løpet av år 
2016, har to spesielle teknologier: For det første er det den såkalte 360° Turbine Tech-
nology, for det andre teknologien 3D In-Moulded V-Foam. 

 
Funksjons- og virkemåtene til 360° Turbine 
Technology kan ikke helt forklares på grunn-
lag av den dokumentasjonen som foreligger. 
Virkningsmåten til In-Moulded Foam er en 
følge av kombinasjonen av skummaterialer 
av ulik hardhet eller tetthet. Disse skumtype-
ne blir arbeidet inn i hjelmens ytterskall i én 
operasjon. Det er klart at gjennom den spe-
sielle formen på de to skumtypene kan det 
oppnås gunstigere dempeegenskaper i ulike 
belastningsområder. Dermed bør kranie- og 
hjerneskadene på et annet belastningsområ-
de reduseres. 
 

 
Bilde 5: En sammenlikning mellom tradisjonelle hjelmer og hjelmer med ODS-teknologi: Etter opplys-
ninger fra produsenten ligger dreieakselerasjonen hos ATR-1 betydelig under konkurrentene. 



2 ADACs anbefalinger 
ADACs krav til ECE-normen og lovens forskrifter 

2.1 Reduksjon av grenseverdiene for akselerasjon/HIC-verdi i ECE R 22 
En vurdering av ADAC av slagtestene som har foregått siden 2001, på 72 motor-
sykkelhjelmer viser tydelig at grenseverdiene fra normen for maksimal akselerasjon 
og den maksimale HIC-verdien ikke lenger utgjør noen utfordring. Alle gjennom-
snittberegnede akselerasjonsverdier ved slagtestene på den krevende flate ambol-
ten lå maksimalt på 80 % av grenseverdien på 275 g. 85 % av de testede motor-
sykkelhjelmene ligger under 70 % av grenseverdien. Også ved den gjennomsnitts-
beregnede HIC-verdien kommer 97 % av de testede motorsykkelhjelmene ikke over 
80 % av grenseverdien på 2400. Bare i år 2013 ble grenseverdiene overskredet 
ved enkeltslag på to spesielt dårlige hjelmmodeller.  
Disse erfaringene viser entydig at en reduksjon av normens grenseverdier med 20 
% ikke var noe krav som var vanskelig å oppfylle for de fleste motorsykkelhjelmer. 
En grenseverdireduksjon på 30 % hadde vært fullt mulig for de fleste hjelmprodu-
sentene med de gitte teknikkene. Det er også viktig å fremheve det faktum at de 
nåværende gyldige grenseverdiene fremstår som for høye fra et biomekanisk syns-
punkt. 

2.2 Slagpunktene blir valgt fritt innen rammene av ECE-testene 
ECE-R 22.05 har frem til nå forutsett at slagpunktene på hjelmskallet skal bestem-
mes. De blir betegnet med bokstavene B, X, R, P og ev. S. I ADACs test av motor-
sykkelhjelmer blir slagpunktene til forskjell fra normen valgt etter kriterier fra  ulyk-
kesforskningen. På denne måten kan det også testes om hjelmskallene bare er for-
sterket på spesifikke, normrelevante steder eller om de er stabilt konstruert i omfat-
tende grad. Det kreves dessuten at det skal bestemmes ulike slagpunkter på for-
håndsbestemte områder på hjelmskallene etter en tilfeldighetsprosedyre. 

2.3 Ekstra svakere slag- og belastningstester med tilsvarende sterkt reduserte 
grenseverdier 
De standardslagtestene som er definert i den nåværende ECE-normen med en kol-
lisjonshastighet på 7,5 m/s, utgjør relativt høye belastninger som i praksis ofte ikke 
blir nådd. Den relativt harde konstruksjonen av dempeelementene som er avpasset 
etter denne belastningen, særlig EPS-skallet, forårsaker relativt høy restenergi ved 
lave kollisjonshastigheter, og dette kan gjøre at skaden blir mer alvorlig. Derfor skul-
le dempeelementene i hjelmskallene være konstruert slik at de kan absorbere mer 
energi ved lave belastninger. I den sammenheng burde det finne sted tilleggstester 
i ECE-normen med mindre slagenergi og tilpassede grenseverdier. Dermed får 
også den innovasjonen som er beskrevet under punkt 1.7, mulighet for å bli aner-
kjent. 

2.4 Ekstra ECE-tester som reduserer rotasjonsbelastningene på hode og hjerne 
Det er ikke bare de translatoriske belastningene på hjelmen som forårsaker store 
kranie- og hjerneskader ved motorsykkelulykker. Også dreiebevegelsene i seg selv 
eller i kombinasjon med de radiale belastningene fører ofte til alvorlige skader på 
forskjellige deler av hjernen. Konstruksjoner som muliggjør en definert dreining av 
hjelmens ytterskall mot hodet, kan føre til en forbedring ved disse ulykkes- og ska-
descenarioene. Når det gjelder testing av disse hjelmegenskapene, må det utvikles 
metoder, prosedyrer og grenseverdier.  



2.5 Tilnærming av forskriftene i Tyskland til de vanlige forskriftene i andre EU-
land 
I de fleste kjerneeuropeiske land er det påbudt for motorsyklister å bruke motorsyk-
kelhjelmer i den offentlige veitrafikken som oppfyller ECE-R 22.05 og er merket på 
tilsvarende måte. I Tyskland er bare "egnede beskyttelseshjelmer" påbudt. Dermed 
blir noen motorsyklister fristet til også å bruke hjelmer som riktignok selges som 
"beskyttelseshjelmer", men som har et sikkerhetspotensial som ligger betydelig un-
der det som er tilfellet for motorsykkelhjelmer som er ECE-testet.  

3 Tips til forbrukeren 

3.1 Tips ved kjøp av hjelm 
x Når du skal planlegge kjøp av riktig hjelm, er det viktig å ha nok tid. Gå til forhandle-

re som kan tilby flest mulige hjelmmerker. 
x Du finner den omtrentlig passende hjelmstørrelsen ved å måle hodets omfang fra 

pannen, over ørene og til bakhodet. Hodeomfanget i centimeter tilsvarer vanligvis 
den numeriske hjelmstørrelsen. Hjelmene fra de ulike produsentene vil uavhengig 
av dette ha delvis forskjellig størrelse. Derfor kan riktig størrelse bare finnes ved å 
prøve hjelmen. 

x Hjelmen må sitte godt på hele hodet uten å trykke. Du vil forstå at hjelmen sitter 
riktig når hodehuden i pannen følger med hvis hjelmen dreies. Den innvendige fô-
ringen kryper litt sammen etter bruk, så derfor må du ikke velge hjelmen for stor. 

x Be forhandleren om individuell innvendig fôring av hjelmen. For mange hjelmer kan 
f.eks. kinnputer og puter over hodet tilpasses ditt behov. 

x Hvis du er i tvil om hjelmen har den optimale størrelsen, trekker du på deg den 
samme hjelmmodellen i en størrelse mindre. Når dette ikke er mulig eller når denne 
hjelmen trykker for mye, vet du at du har valgt den minste størrelsen som kommer 
på tale. 

x Hjelmpolstringen skal også ligge mot toppen av hodet i området med issen. Prøv 
ellers en større hjelm. 

x For personer med spesielt stort hode er det bare et lite utvalg av egnede hjelmer å 
få. Enkelte produsenter som for eksempel HJC tilbyr modeller som går opp til stør-
relse XXXXL. Dette tilsvarer en hodestørrelse på 67 til 68 cm. 

x Når hakereimen til hjelmen er satt på og justert korrekt, skal hjelmen ikke kunne 
trekkes av hodet selv med stor kraftanstrengelse. Hakereimen skal ikke hvile mot 
strupehodet. Låsen til hakereimen skal ikke trykke mot underkjeven. 

x Hvis du bruker briller, skal du ta på deg brillene som du bruker når du kjører, i hjel-
men. Tenk eventuelt også på solbriller. 

x Gå rundt i butikken med hjelmen på hodet i minst 10 minutter. Denne tiden er lang 
nok til å oppdage eventuelle trykksteder og om huden tåler fôringen. 

x Benytt anledningen til å låne hjelmen til en prøvetur. De individuelle forholdene på 
motorsykkelen din er lettest å teste på denne måten. 

x Velg helst hjelmer i lyse, lysende farger. 
x Påse at luftutvekslingen er stor nok når visiret er lukket. 
x Test visirets egenskaper, for eksempel tendensen til å dugge og den optiske kvali-

teten ved helt lukket visir. 



x Hvis du foretrekker et tonet visir på solrike dager, bør du velge en hjelm med et visir 
som er lett å bytte med et par håndgrep. 

x Pass på at det innvendige fôret kan tas ut og rengjøres. 
x Les den medfølgende bruksanvisningen nøye. Den inneholder ofte viktig informa-

sjon om montering og vedlikehold av hjelmdelene (f.eks. visiret). 
x Når du skal kjøpe hjelmen, tenk på den servicen du kan få. Kundeorienterte hjelm-

produsenter tilbyr omfattende service når det gjelder reparasjoner og reservedeler. 
Detaljene får du av forhandleren eller fra bruksanvisningen. 

3.2 Tips for hjelmbrukere 
x Moderne hjelmer av god kvalitet "aldres" betydelig langsommere enn hjelmer av 

eldre årgang. Derfor og på grunn av tilpasning av de aktuelle testnormene bør ing-
en motorsykkelhjelmer brukes mer som ikke er tillatt i henhold til 22/05. Dette kan 
man få vite via en liten etikett som vanligvis er sydd fast på hakereimen. Hvis god-
kjenningsnummeret begynner med 05, er hjelmen testet i henhold til ECE R 22/05. 
Bokstaven P etter skråstreken viser til at det her er montert en hakebeskyttelses-
bøyle som er testet i henhold til normen. Ved regelmessig bruk av hjelmen er det 
vanlig å regne at den har en levetid på fem år. 

x Viktig opplysning for den obligatoriske merkingen av ECE-
motorsykkelhjelmer: På testetiketten skal det ikke forekomme "ECE" eller 
"ECE-R 22". Merkingen viser med bokstaven E i en sirkel samt testnummeret i 
tilstrekkelig grad til bruken av testnorm ECE-R 22. 

x Den innvendige polstringen i hjelmen krymper litt ved regelmessig bruk av hjelmen. 
Dermed kan hjelmen, som opprinnelige satt stramt og sikkert, trekke seg litt tilbake 
fra issen. Hvis det er mulig og forutsett fra produsenten via bruksanvisningen, skal 
man derfor ta ut det innvendige fôret og rengjøre det. Fôret eller skumgummien må 
da ikke rulles eller trekkes for fast eller presses, for ellers kan fôret strekkes for mye 
og ikke helt passe inn i hjelmskallet. Følg anvisningene fra produsenten til punkt og 
prikke, og hvis du er i tvil, bør du overlate dette arbeidet til forhandleren. Etter reng-
jøring og riktig montering av foret sitter hjelmen i beste fall like stramt som da den 
ble kjøpt. 

x Uavhengig av rengjøringstilstanden på hjelmfôret bør man fra tid til annen sjekke 
lengden på hakereimen og om hjelmen sitter godt. Begge deler kan spille en avgjø-
rende rolle for sikkerheten både ved (rask) kjøring og ved en ulykke. 

x Spørsmålet om når beskyttelsesfunksjonen til hjelmen kan svekkes som følge av 
hvilken hendelse, er vanskelig å besvare på generelt grunnlag. Men når en hjelm 
har vært med i en ulykke, bør den – uavhengig av ytre tilstand – uten tvil skiftes ut. 

x Visiret skal skiftes ut allerede ved tegn til små riper i synsfeltet og erstattes med et 
mest mulig ripefritt visir. Visir med riper kan føre til "blindhet", særlig i motlys. 

x Visiret må holdes så rent som mulig. På lengre turer lønner det seg å gjøre dette for 
eksempel regelmessig ved pauser. Da skal man la det renne så mye vann som mu-
lig over det lukkede visiret for å løse opp gjenstridige flekker. Dette kan også gjøres 
ved å legge et vått papirhåndkle over visiret. Insekter og annen forurensning kan i 
regn og tussmørke hemme sikten i sterk grad og til og med føre til feilsyn, særlig i 
motlys. 

x Når du kjører på våt vei, vil vannsprut fra forankjørende biler føre til at visiret blir 
tilsmusset. Hvis nedbøren i denne situasjonen ikke er tilstrekkelig til å spyle vekk 



dette smusset, bør man ikke feie over visiret, som da kan få store riper. Det er 
bedre å øke avstanden til de forankjørende bilene eller å stoppe for å rengjøre visi-
ret med en tilstrekkelig mengde vann. Situasjonen blir gjerne bedre ved kraftig regn, 
for da blir smusset spylt vekk. 

x Alle hjelmens tetninger – særlig tetninger i visiret – må testes regelmessig. Også 
ved kraftig nedbør er det mulig å kjøre med gode, duggfrie visir, med konsekvent 
lukket visir. Visir med dugghemmende innvendig belegg (intet innvendig visir) 
trenger kontinuerlig om enn lett lufting for hele tiden å holde duggen borte. 

x Etter at du har kjørt lenge i regnet, skal hjelmen tørke godt. Da skal du helst ikke 
bruke varmekilder (oppvarming). Hvis hjelmen er fuktig innvendig over lengre tid, 
kan fôret bli klebrig eller også mugne og lukte ubehagelig. 

x Prinsipielt sett er det bedre å kjøre motorsykkel med brilleglass av plast enn brille-
glass av ekte glass. Hvis det skjer en ulykke, vil plasten splintres mindre eller ikke i 
det hele tatt. Ved tilsvarende vær vil dessuten plastbrilleglass som oftest dugge 
mindre enn ekte glass. Briller med myke elastiske stenger er bare moderat egnet 
for mange hjelmer fordi brillestengene bøyer seg mye når de tres inn mellom tinning 
og innvendig polstring. 



Vedlegg: 
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2 Markedsoversikt for motorsykkelhjelmer  
(Situasjon 2/2016, uten krav på å være fullstendig og korrekt, merker trykt med fete bokstaver har større 
markedsbetydning, merker med grønn bakgrunn betegner innovative produkter) 

  Produsent/merke Importør el. forhandler Europa el. Tyskland  
(så vidt bekjent) 

1 3GO Motohart (UK) Ltd, 58-60 Scotswood Road, Newcastle 
upon Tyne, NE4 7JE 

2 6D-Helmets 6D-Helmets 
3 Acerbis MEFO Sport GmbH 
4 AGV AGV Italien  
5 Airoh Jopa Racing Products GmbH 
6 AKIRA Roleff Motorrad-Mode GmbH 
7 Alien Bandit Helmets GmbH 
8 Answer Racing ANSR freestyleXtreme 
9 ARAI Arai Helmets Deutschland GmbH 
10 A-Style Niemann + Frey GmbH 
11 AVIATOR Indoport Import und Großhandel 
12 APC Polo Motorrad & Sportswear GmbH 
13 AXO AXO America, Inc. 
14 Bandit Bandit Helmets GmbH 
15 Bayard MotoPort 
16 Bell Restless GmbH 
17 BHR Ukjent om det finnes offisiell importør til Tyskland  
18 Blauer Ukjent om det finnes offisiell importør til Tyskland 
19 BMW BMW Motorrad Direct 
20 Braincap Louis 
21 Broken Head Mädl Bus GmbH 
22 Bultaco Jopa Racing Products GmbH 
23 Caberg Germot Zweirad-Zubehör 
24 Careflon Careflon Motorsport Distribution 
25 Chatterbox HJC Deutschland GmbH 
26 Climax Indoport Import und Großhandel 
27 CMS Helmets Indoport Import und Großhandel 
28 CMX  Ukjent om det finnes offisiell importør til Tyskland 
29 Craft Speed Product GmbH 
30 Crivit Åpenbart ingen direkte distribusjon av Crivit 
31 Dainese Dainese Deutschland GmbH 
32 Diablo Heavy-Tuned GmbH,  MCA Service GmbH 
33 DMD-Helmets DMD 
34 Driver Driver Racing Products 
35 EVS 2Wheel-Distribution/ O´Neal Europe  
36 Fighter Bandit Helmets GmbH 
37 FLY Racing Zupin Moto-Sport GmbH 
38 FM Helmets Niemann + Frey GmbH 
39 FOX Yoko sportartikel gmbh 
40 Germot Germot Zweirad-Zubehör 
41 GIVI Givi Deutschland 
42 G-Mac BF Hardwear GmbH 



  Produsent/merke Importør el. forhandler Europa el. Tyskland  
(så vidt bekjent) 

43 Grex Nolan-Group Deutschland 
44 Harley-Davidson Harley-Davidson 
45 HEBO Jochen Bader Motorsport 
46 HELD Held Bike Fashion Held GmbH 
47 HEVIK Ukjent om det finnes offisiell importør til Tyskland 
48 Highway1  Louis 
49 HJC HJC Deutschland GmbH 
50 HLD Ukjent om det finnes offisiell importør til Tyskland 
51 ICON Ukjent om det finnes offisiell importør til Tyskland 
52 Indoport Indoport Import und Großhandel 

53 Insize Götz GbR 
Off-Road Zentrale 

54 IXS Hostettler GmbH 
Biker Fashion Arena Hamburg 

55 KYON Protectwear e.K. 
56 KYT Ukjent om det finnes offisiell importør til Tyskland 

57 LAZER Lazer s.a. 
CIMA Motorradbekleidung & Zubehör 

58 Leatt Maciag GmbH 

59 Levior Klauer & Voss UG 
DHG Knauer GmbH 

60 LS2 LS2 Deutschland 
61 MACH1 S+S Sportartikel GmbH  
62 MADHEAD Louis 
63 Marushin Multi Sport Protection GmbH 
64 Masei Ukjent om det finnes offisiell importør til Tyskland 
65 M-CAX MJ Sport 
66 MDS AGV Italien  
67 Mivida-Helmets Stefan Bauer  
68 MOMODESIGN Restless GmbH 
69 M-Robert Brands4Sport 
70 MT Helmets MoRaBe 
71 MTR Louis 
72 Nannini Indoport Import und Großhandel 
73 Nau Jochen Bader Motorsport 
74 N-COM Nolan-Group Deutschland 
75 Nexo Polo 
76 Nexx Loitz KG NEXX Helmets Distribution Deutschland 
77 Nikko Helmets Mädl Bus GmbH 
78 Nishua Louis 
79 Nitro BF Hardwear GmbH 
80 Nolan Nolan-Group Deutschland 
81 NZI Jochen Bader Motorsport 
82 OBG Götz GbR 
83 One Ukjent om det finnes offisiell importør til Tyskland 



  Produsent/merke Importør el. forhandler Europa el. Tyskland  
(så vidt bekjent) 

84 O´Neal O’Neal Europe GmbH & Co. KG 
85 Origine  Helmespezialist.de Inhaber: Marko Sienema 
86 OTW Ukjent om det finnes offisiell importør til Tyskland 
87 Pilot Louis 
88 Premier Ukjent om det finnes offisiell importør til Tyskland 
89 Probiker Louis 
90 Rallox AXORY GmbH 
91 Redbike Karl Kochmann Köln GmbH&CoKG 
92 Roadstar Hermann Hartje KG 
93 Rocc Heino Büse MX Import GmbH 
94 Römer Römer Systems GmbH 
95 Roof Careflon Motorsport Distribution 
96 Rueger Helmets Hans Rüger 
97 Schuberth Schuberth GmbH 
98 Scorpion Exo Scorpion Sports Europe 
99 Scott SCOTT Sports SA 
100 Shark Shark Helme Deutschland GmbH 
101 Shift  Enduro-Store.de 
102 Shiro Jopa Racing Products GmbH 
103 Shoei Shoei Distribution GmbH 
104 Shox Ukjent om det finnes offisiell importør til Tyskland 
105 Sinisalo Matthias Kroner  
106 SOXON  SOXON GERMANY 
107 Speeds MSA Motor Sport Accessoires GmbH 
108 Stark Ukjent om det finnes offisiell importør til Tyskland 
109 STEALTH Götz GbR 
110 Sting Helmets Driver Racing Products 
111 Streetfighter Louis 
112 Sunax SUNAX GmbH 
113 Suomy Ukjent om det finnes offisiell importør til Tyskland 
114 Takachi CYPACC Parts & Accessories GmbH 
115 Takai Hein Gericke GmbH 
116 Thor Ukjent om det finnes offisiell importør til Tyskland 
117 Tecno Biker-Ware24.de 
118 Touratech Touratech AG 
119 US-Mini-Chop Bandit Helmets GmbH 
120 VCAN Ukjent om det finnes offisiell importør til Tyskland 
121 Vemar Ukjent om det finnes offisiell importør til Tyskland 
122 Vespa-Helmets RWN Online UG 
123 VidaXL Vida XL Europe B.V. 

124 Viper Motohart (UK) Ltd, 58-60 Scotswood Road, Newcastle 
upon Tyne, NE4 7JE 

125 XFF Fiber Factory Ukjent om det finnes offisiell importør til Tyskland 
126 X-Lite Nolan-Group Deutschland 
127 Xpeed Brands4Sport 



  Produsent/merke Importør el. forhandler Europa el. Tyskland  
(så vidt bekjent) 

128 Xcting Jochen Bader Motorsport 
 
 

Ordliste 
Materialer i ytre hjelmskall:  
Termoplastiske materialer: 
ABS: Akryl-nitril-butadien-styren, PC: Polykarbonat, PA: Polyamid 
 
Duroplastiske materialer: 
Duroplast, gjerne kalt herdeplast på norsk, er plaststoffer som etter at de er herdet, ikke 
lenger kan formes. Duroplast er harde, glassliknende polymermaterialer som via kje-
miske hovedvalensbindinger har tredimensjonal fast fornetning. Fornetningen skjer ved 
å blande forprodukter med molekylkjeder, og deretter skjer aktivering kjemisk enten ved 
romtemperatur ved hjelp av katalysatorer eller termisk ved høye temperaturer. 
(Utdrag: Wikipedia)  
 
Hjelminnerskall: EPS/ PS: Polystyrenskum 


