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Vedlegg: 
1 Forskjellige motorsykkelhjelmer/fordeler og ulemper 
Hjelmens konstruksjon Fordeler Ulemper 

Lukket integralhjelm 
x Klassisk motorsykkelhjelm med visir og fast hake-

bøyle 
x Materiale i det ytre skallet: enkle, gunstige utførel-

ser av termoplastiske kunststoffer som polykarbo-
nat (PC) og ABS, dyrere modeller av duroplastiske 
kunststoffer, hovedsakelig epoksyharpiks, forster-
ket med ulike fibermaterialer, og karbonfiber, 

x omfattende bruk for alle motoriserte tohjulinger. 
 

 
HJC RPHA 10 Plus: Moderne sportshjelm med ytre 
skall av karbon-, aramid- og glassfiber, pris: 540 euro 

+ Stort tilbud 
(den vanligste 
kontruksjonen av 
motorsykkel-
hjelmer) 
+ Enkel oppbyg-
ning med få me-
kaniske deler 
+ Teoretisk stør-
re sikkerhet enn 
klapphjelmer, for 
ved en kollisjon 
dekkes hele 
hodeområdet på 
en pålitelig måte, 
og hjelmskallet 
er stivere. 
+ Relativ enkel 
produksjon (av-
hengig av skall-
materialet) 
+ Lett til svært 
lett utførelse av-
hengig av skall-
materialet (1000 
til ca. 1400 g). 
+ Gunstige forut-
setninger med 
tanke på aero-
dynamikk og ae-
roakustikk pga. 
få kanter der 
vinden tar tak 

- Ukomfortabel hånd-
tering når den tas på 
og av, dette gjelder 
særlig for brillebru-
kere. 

- Relativ stor, derfor 
ikke alltid så enkel å 
plassere 
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+ Obligatorisk til 
sportsbruk 
+ Enkel monte-
ring av mikrofon 
til et interkom-
anlegg på den 
faste hakebøylen 

Klapphjelm 
x Motorsykkelhjelm med visir og hakebøyle som kan 

skyves vekk. Ulike mekaniske løsninger for å holde 
hakebøylen. 

x Materialer som i den lukkede integralhjelmen. Sjel-
den laget bare av karbon.  

x Brukes først og fremst av førere av av tour- og 
toursportsmaskiner eller prinsipielt til tourformål 

 
Schuberth C3 (lages ikke mer): Tourklapphjelm, ytre 
skall av glassfiber 

 

+ Relativt stort 
tilbud 
+ Svært komfor-
tabel håndtering 
når den tas på 
og av, dette gjel-
der særlig for 
brillebrukere 
(denne fordelen 
er avgjørende for 
kjøpebeslut-
ningen til de fles-
te kjøperne) 
+ Teoretisk sett 
et det forutset-
ninger for god 
aerodynamikk og 
aeroakustikk 
som på integral-
hjelmen, men i 
praksis er det 
flere kanter der 
vinden tar tak. 

- Som oftest tyngre 
enn integralhjelmen 
pga. flere enkeltde-
ler 

- Som oftest dyrere 
enn sammenliknba-
re integralhjelmer 

- Produksjonskostna-
der større enn ved 
den lukkede inte-
gralhjelmen 

- Ekstra mekanisk 
anordning for hake-
bøyle kan være en 
kilde til forstyrrelse. 

- Teoretisk ikke så 
sikker som integral-
hjelmer, for ved en 
kollisjon kan hake-
bøylen åpne seg og 
ansiktet blottlegges. 
Hjelmskallet mindre 
stivt enn ved den 
lukkede integral-
hjelmen. 

- I praksis kjøres det 
også med oppslått 
hakedel. Når klaffen 
er slått opp, øker 
skaderisikoen ved 
en ulykke 

- Ikke lov å bruke til 
idrettslige aktiviteter 
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- Montering av mikro-
foner til interkom-
anlegg krever spe-
sialkonstruksjon  

- Relativ stor, derfor 
ikke alltid så enkel å 
plassere 

Jethjelm 
x Svært enkel, åpen motorsykkelhjelm ut hakebe-

skyttelse, 
x Vanligvis testet etter ECE og merket med P 
x med eller uten visir 
x Materialer stort sett enkle termoplastiske kunststof-

fer, bare modeller av høy kvalitet av duroplastiske 
kunststoffer 

x Jethjelmer i ulike konstruksjoner brukes i forbindel-
se med trenden med retro- og classic-sykler. 

 

Probiker Pilot: Enkel jethjelm, ytre skall av 
ABS, pris: 90 euro, vekt: 1180 g 
 

+ Svært stort til-
bud, først og 
fremst for scoo-
tere og lang-
somme motor-
sykler 
+ Svært enkel 
produksjon 
+ Mange model-
ler er svært rime-
lige 
+ Også rimelige 
modeller er lette 
(ca. 1000 g) 
+ Svært komfor-
tabel håndtering 
når den tas på 
og av, dette gjel-
der særlig for 
brillebrukere.  
+ Relativt lite vo-
lum, derfor lett å 
plassere 

- Laveste beskyttel-
sespotensial blant 
ECE-hjelmtypene, 
da ansiktet i beste 
fall er beskyttet med 
visir 

- Bare delvis egnet 
ved ugunstige vær-
forhold pga. redusert 
ansiktsstørrelse 
(briller eller enkelt 
visir) 

- Ikke lov å bruke til 
idrettslige aktiviteter 

-  

Crosshjelm/offroad-hjelm 
x Lukket hjelm som klassisk integralhjelm 
x Med og uten viser, alternativ med crossbriller 
x Vanligvis testet etter ECE-reglene når de skal bru-

kes på offentlige vei. 

+ Stort tilbud, 
stort mangfold, 
som oftest iøy-
nefallende de-
sign 
+ Spesielt be-

- Aerodynamikk og 
aeroakustikk uegnet 
for rask kjøring 

- Som oftest relativt 
store utvendige mål 

- Som oftest er det 
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x Ulike materialer i henhold til prisklasse. 

 

Shoei VFX-W: Moderne crosshjelm av høy 
kvalitet, ytre skall av AIM+ (kombinasjon av 
ulike fibermaterialer), pris: ca. 350 euro, vekt: 
1270 g 

regnet på bruk til 
offroad-formål 
+ God gjennom-
lufting, som of-
test mye plass 
foran ansikt og 
hake gir lettere 
pusting 
+ Hjelmvisir for-
bedrer sikten 
ved motlys fra 
solen 
+ Som sports-
hjelm som oftest 
relativt lett 
+ Kan lett kom-
bineres med 
nakkestøtter 
som Neck Brace 
+ Sportsutstyr 
 

nødvendig med se-
parate briller. Disse 
må være tilpasset, 
briller krever også 
mer tid til betjening 

- Ved ulykker der 
hjelmen kommer i 
kontakt med bakken, 
kan en spesiell form 
og påmonterte deler 
øke belastningen på 
hode og ryggrad. 

-  

Modul- eller crossover-hjelmer 
x Ved å montere eller demontere ulike komponenter 

kan hjelmen modultilpasses til spesifikke bruksfor-
mål. En integralhjelm blir for eksempel til en cross-
hjelm. 

x Materiale i det ytre skallet: enkle, gunstige utførel-
ser av termoplastiske kunststoffer som polykarbo-
nat (PC) og ABS, dyrere modeller av duroplastiske 
kunststoffer, hovedsakelig epoksyharpiks, forster-
ket med ulike fibermaterialer, og karbonfiber, 

x omfattende bruk for alle motoriserte tohjulinger. 

Har alle fordele-
ne til integral- el-
ler klapphjelmen 
avhengig av ut-
førelse Dessuten 
+ Ekstra komfort 
ved situasjons-
betinget tilpas-
ning av hjelmen: 
f.eks. kjøring på 
strekninger uten 
asfalt, langsom 
køkjøring i byen, 
kjøring i høye 
hastigheter på 
motorvei, også 
værtilpasning 
+ Bare én hjelm 
til ulikt utstyr 

- De fleste modellene 
er relativt tunge 

- Beskyttelsespoten-
sialet avhengig av 
den aktuelle 
konstruksjonen 

- Modulbasert kon-
struksjon krever 
høyere produk-
sjonskostnader 

- Til ombygging av 
hjelmen er det delvis 
nødvendig med 
verktøy 

- Medfølgende eks-
trakomponenter 
(f.eks. visir istf. bril-
ler, skjerm) krever 
plass i tourutstyret. 
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Touratech Aventouro Carbon: Vendbar hjelm, 
ytre skall av karbon, pris: ca. 500 euro, vekt: 
ukjent. 

 -  
- Vanligvis ikke tillatt 

til idrettslige aktivite-
ter 
 

Brain Caps 
x Som oftest uten ECE-test (bare enkelte modeller 

med stabil ytre skall og EPS-innerskall samt be-
skyttelse i øreregionen oppfyller normens minste-
krav) 

x Minimalt beskyttelsespotensial pga. liten dekning 
av hodet og svært enkelt hakereim 

x Skallmateriale hovedsakelig av termoplastisk 
kunststoff, bare sjeldent av duroplastiske materialer 

x Bare egnet for show-formål 

+ Ekstrem lett og 
derfor komforta-
bel 
 
 

- Klassisk braincap 
har ingen relevant 
beskyttelsesvirkning 

- Enkelte elementer 
har ingen funksjon 
som vern mot ulyk-
ker, og er bare til 
show-formål 

- Omstridt med bruk i 
offentlig veitrafikk, 
men strengt tatt ikke 
forbudt, for i Tysk-
land er det bare på-
budt med motorsyk-
kelhjelm, men ingen 
ECE-hjelm 

- Blir som oftest ikke 
godtatt av forsikring-
selskapene som mo-
torsykkelhjelm. 
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