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Elscooterutbildning- din och andras säkerhet 

 

En elscooter är ett motordrivet fordon. Att framföra elscooter på ett säkert sätt kräver att du 

har både teoretiska och praktiska färdigheter. Samma sak gäller för elrullstolar. 

Är du nybörjare på elscooter är det därför extra viktigt att du lär dig teorin för hur man kör 

på ett sätt som är säkert för dig själv och din omgivning.  

Du ska också öva på din scooter innan du ger dit ut bland fotgängare och trafiken. Hur du ska 

öva kan du läsa om i dokumentet ”Öva och lära dig köra scooter/rullstol på ett säkert sätt” 

 

När du läst igenom dokumentet kan du kontrollera dina färdigheter med flervalsfrågorna. 
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1.  Säkerhet är ditt ansvar 

 

I Sverige har vi stor frihet men måste också ta stort eget ansvar. Bilar och motorcyklar får 

inte framföras i trafiken i Sverige utan att föraren har genomgått utbildning och innehar kör-

kort. Men många andra motorfordon får framföras helt utan utbildning och körkort. Elscoo-

ter hör till denna kategori, åtminstone när det handlar om elscooters med relativt låg fart, 

avsedd för personer med nedsatt rörlighet. Elcyklar hör till samma kategori. Även motorbå-

tar får framföras i Sverige utan att förarbevis krävs. 

 

Men denna frihet ändrar inte på det ansvar som du som framför fordon måste axla. Det är 

ditt ansvar att du förstår och behärskar ditt fordon.  Det är också ditt ansvar att visa hänsyn 

till andra trafikanter som delar gångbanan, centrumanläggningen eller cykelvägen där du far 

fram med din scooter. 

 

Det finns alltså ingen myndighet som utfärdar behörighet att framföra elscooter, precis som 

det inte finns myndighet som utfärdar tillstånd att framföra motorbåt eller elcykel. Ansvaret 

för att framföra elscooter på ett sätt som är säker för dig och för andra är helt och hållet ditt.  

 

Kom därför alltid ihåg att elscootern är ett fordon och att den svenska trafikfördningen gäller 

för dig och alla andra som finns i trafiken. 

 

2. Trafikvett och reglerna 

 

En elscooter faller under två avsnitt i trafikförordningen. Elscooter lyder alltså både reglerna 
för cykel och reglerna för gående. De aktuella reglerna finns i Vägtrafikförordningen. Vilket 
som gäller beror på hur snabbt man kör. Vi citerar Transportstyrelsens expert Bo Göringberg 
(intervju, Vi Bilägare 7 juli 2010). 

 

En eldriven rullstol klassas som cykel om den är konstruerad för hastighet som inte överstiger 

15 km/tim, men det är inte säkert att den åkande alltid anses som cyklist. 

 

En person som för eldriven rullstol i gångfart betraktas nämligen som gående och får köra på 

trottoarer och andra gångbanor. 
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Om en rullstolsförare som uppträder som gående närmar sig ett obevakat övergångsställe 

har fordonsförare på körbanan väjningsplikt mot rullstolsföraren. 

 

Om däremot rullstolsföraren väljer att köra fortare än gångfart uppträder han eller hon som 

cyklist och då gäller istället trafikreglerna för cykling. Då ska rullstolen föras på cykelbana 

eller på höger sida av en körbana och möta andra fordon i högertrafik precis som alla andra 

cyklister. 

 

Tekniskt gäller att eldriven rullstol ska ha samma utrustning som andra cyklar det vill säga 

bromsar, ringklocka samt, vid färd i mörker, belysning och reflexer. 

Transportstyrelsens regler för hur man framför scooter i låg fart finns i ett avsnitt om  rullsto-

lar. Alltså i gångfart är du som kör elscooter och elrullstol  att betrakta som en gångtrafikant 

och speciella regler gäller då.  VI citerar: 

 

 

Transportstyrelsens trafikregler för rullstolsburna 

Vilka trafikregler gäller för dig som är rullstolsburen? Det kan du läsa om här. 

Trafikreglerna för gående gäller 

Trafikreglerna för gående gäller även för dig som kör rullstol i gångfart. Detta gäller obe-
roende av hur rullstolen drivs och om du kör en rullstol som du själv färdas i eller om du 
kör en person i rullstol. 

För att undvika olyckor ska du vara uppmärksam och varsam i varje situation. Du ska följa 
anvisningar som ges genom vägmärken, vägmarkeringar eller trafiksignaler.  

Vilken del av vägen ska jag välja? 

Kör på gångbanan eller vägrenen. Använd cykelbanan eller körbanan om det inte finns 
någon gångbana eller vägren eller om gångbanan är för smal. På vägrenen och körbanan 
ska du köra längst ut på vänstra sidan i färdriktningen. 

Att korsa en väg 

Använd övergångsställe. Finns inget sådant bör du korsa vägen i närheten av en korsning. 
Kör då tvärs över vägen utan onödigt dröjsmål 
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Transportstyrelsens trafikregler för dig som cyklar 

Att cykla ska vara roligt och enkelt även i trafiken. Här beskriver vi de vanligaste regler-
na för cyklister. Om du vill vara säker på att göra rätt när du korsar en väg, ska du alltid 
iaktta väjningsplikt – den gäller nästan alltid. När du inte har väjningsplikt ska du ändå 
ta hänsyn till andra. Samtidigt är andra trafikanter i de flesta situationer skyldiga att ta 
hänsyn till dig som cyklist. Genom att både du och andra trafikanter har skyldigheter 
tvingas ni båda ta hänsyn till varandra. Då ökar säkerheten. Läs mer i Transportstyrel-
sens publikation om cykelpassager och cykelöverfarter! 

Om du leder din cykel över vägen, gäller bestämmelserna för gående. Du får då endast 
korsa vägen om det kan ske utan fara för den övriga trafiken 

Väjningsplikt 

När du har väjningsplikt innebär det att du som cyklist i god tid ska sänka hastigheten el-
ler stanna. Du ska ta hänsyn till fordon som närmar sig och du får bara köra vidare om det 
kan ske utan fara eller hinder. 

Cykelpassage 

En cykelpassage är ”en del av en väg som är avsedd att användas av cyklande eller förare 
av moped klass II för att korsa en körbana eller en cykelbana och som kan anges med väg-
markering”. 

Ibland är cykelpassagen upphöjd men den kan också vara utformad på andra sätt. En cy-
kelpassage är bevakad om trafiken regleras med trafiksignaler eller av en polisman och i 
annat fall obevakad. 

Cykelöverfart 

En cykelöverfart är "en del av en väg som är avsedd att användas av cyklande eller förare 
av moped klass II för att korsa en körbana eller cykelbana och som anges med vägmarke-
ring och vägmärke". 

"Vid en cykelöverfart ska trafikmiljön vara utformad så det säkras att fordon inte förs 
med högre hastighet än 30 km i timmen". 

 

Helt andra regler gäller om du kör scootern i högre fart än 4-5 km per timme. Om 
man framför scooter i hastighet som överstiger gångfart gäller trafikreglerna för cy-
kel. En scooter i fart över 4-5 km per timme betraktas som en cykel.  
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Övergångsställe 

Det är inte förbjudet för dig som cyklar att korsa en väg på ett övergångsställe, men över-
gångsstället är tänkt för gående och det är därför olämpligt att cykla där. Om du kliver av 
cykeln och leder den gäller samma regler som för gående. En cyklande som ändå korsar en 
väg på ett övergångsställe har alltid väjningsplikt både mot gående och mot fordon på 
vägen.  

Gågata eller gångfartsområde 

När du cyklar på en gågata eller ett gångfartsområde är högsta hastigheten gångfart och 
du har väjningsplikt mot gående.  

Att svänga åt vänster 

Ge tecken i god tid innan du börjar svänga. Då vet andra trafikanter vart du är på väg. Om 
det är mycket trafik eller om du känner dig osäker, kan du göra ”den stora svängen”. Lägg 
dig längst till höger och fortsätt rakt fram över den korsande vägen. När det är fritt kan du 
slutföra vänstersvängen genom att cykla eller leda cykeln över vägen. 

Cykla på cykelbanan 

Om det finns en cykelbana, ska du normalt använda den. Vid färd med cykel får barn till 
och med det år de fyller åtta år använda gångbana om cykelbana saknas. Reglerna för pla-
cering är desamma som på vägen: du cyklar på höger sida och gör omkörning till vänster. 

Cykla på körbana 

Du får, om du är särskilt försiktig, cykla på körbanan även om det finns en cykelbana. 
Detta under förutsättning att du fyllt 15 år och att hastighetsbegränsningen på körbana 
inte är högre än 50 kilometer i timmen. I övrigt får du använda körbanan endast om det är 
lämpligare med hänsyn till färdmålets läge. Detsamma gäller för tvåhjuliga mopeder klass 
II. 

För att sammanfatta: när du kör i gångfart gäller samma regler som för gå-
ende. Det betyder att du får framför din elscooter inne i butik och innecent-
rum MEN ENDAST I GÅNGFART. Du får inte framför din elscooter bland gående 
och i butiker och centrum i högre fart.  
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När du kör din scooter i gångfart har du också rätt att köra över vägen på övergångställen. 
Ett bra råd är dock att inte utgå ifrån att bilisterna stannar som de bör. Utgår alltid ifrån att 
du inte syns för andra fordon.  

Du har alltid väjningsplikt mot gående. Kör du på en annan person även i låg fart finns det 
stor risk för personskador, p g a din scooters relativt stora vikt.  

Observera också att om din scooter kan göra högra fart än 4 eller 5 km i timmen måste den 
vara utrustad med belysning och reflexer precis som en cykel. Du ska också använda körrikt-
ningssignalerna när du ska svänga. Precis om på cykel får du skjutsa andra, men endast om 
din elscooter är utrustad för det (i praktik med dubbelsäten). 

 

3. Övriga regler som du bör känna till 

Ur försäkringssynpunkt är en elscooter eller elrullstol att betrakta som en cykel. Det betyder 
att din hemförsäkring har en grundförsäkring för stöld och skador på elscootern. Dessutom 
har de flesta hemförsäkringar en s k ansvarsförsäkring, som täcker skador som du orsakat på 
annan person eller egendom när du framfört din elscooter. 

Barn får köra elscooter. På sommarstugetomten gäller inte trafikreglerna, men sund förnuft 
måste gälla. På gångbanor och offentliga trafikmiljöer gäller samma regel som för cykel. Barn 
måste ha cykelhjälm om de framför elscooter på allmän plats. 

Många som behöver elscooter har även behov av förvaringsplatser. I hela Sverige gället La-
gen om Bostadsanpassning. Den ger kommunerna ansvar för att bidra till en säker förva-
ringsplats för elscooter, även för personer som äger sin bostad. Tala med din kommun: näst-
an alla har en speciell avdelning för just bostadsanpassning. 

 

4. Risker för dig själv- hur du undviker singelolyckor 

Fyrhjuliga fordon är mera stabila än trehjuliga fordon. 

Många som använder elscooter använder trehjuliga fordon. Dessa är praktiska inne i trånga 
utrymmen och kan ge bättre benutrymme.  

Fyrhjuliga scooters är dock alltid mera stabila jämfört med trehjuliga scooters med samma 
hjulbas och vikt.  

Stabiliteten är även en funktion av scooterns egenvikt och vikten och längden på den som 
kör scootern. Men allt annat lika är det mindre risk för vältning om du väljer en fyrhjulig 
scooter. 

Det är tyvärr lätt att råka ut för olyckor även med en fyrhjuligscooter, så tror inte att du är 
mycket mera skyddad bara för att du har en fyrhjuling. 
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Fart dödar 

Den största risken för ovana förare är kanske att man kör för fort. Precis som med alla for-

don, i högre fart minskas chansen att reagera för uppdykande faror. Undanmanöver i högre 

fart kan lätt leda till att elfordon välter. Och i högre fart ökar rörelseenergin som en funktion 

av hastigheten i kvadrat. Kör du på något i 2 km i timmen kan det bli en obehaglig knuff. Kör 

du på något (eller någon) i 8 km i timmen har din rörelseenergi ökat 16 faldigt! Då blir chan-

sen ganska stor att du orsakar skada på det som du kör på och att du själv flyger av scootern.  

 

Samma sak gäller förstås om du skulle köra på en människa: skaderisken ökar dramatiskt 

med högre fart.  

 

Lektion nr 1 i konsten att undvika skador och olyckor är att inte köra för fort. När man blir en 

van elscooterförare kan man framför sitt fordon med säkerhet även i högre farter. En ovan 

elscooterförare ska se till att aldrig köra i högre fart än gångfarten om det finns andra perso-

ner i närhet och om man kör på vägar och banor där man inte kört tidigare. 

 

Ojämnheter och nivåändringar är farliga. 

 

Varför är det viktigt att känna till själva vägen och körbanan? Den kanske vanligaste orsaken 

till att elscooter välter är att man kör över ojämnheter och nivåändringar utan att köra rakt 

emot. På okända platser är det större chans att du råkar ut för oväntade nivåändringar. 

 

Det är kanske lätt att begripa att om man går snett ner över en trottoarkant är det risk att 

fordonet välter. Det är dock så att många vägbanor har gropar och ojämnheter som är väl så 

farliga som trottoarkanter men som inte så lätt syns. 

 

Öva därför i hur du tar dig ner och upp över trottoarkanter. Grundprincipen är att alltid kör 

90 grader emot trottoarkanten, rampen som leder inne i butiken eller andra nivåskillnader. 

Att gå ner från en trottoarkant mot en vägbana är krävande. Men tänk på att motsatsen kan 

vara påfrestande för framhjulet och framvagnen på scootern om du kör emot i högre fart 

och scootern stannar emot kanten. Försök aldrig att ta sats för att köra upp över en trottoar-

kant. Leta hellre tills du hittar ett nerdraget parti. 
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5. Vikten av huvudskydd, säkerhetsbälte och underhåll 

Skyddsåtgärder mot singelolyckor. 

 

Även en försiktig förare som är van med sin elscooter kan råka ut för olyckor. Det finns två 

skydd som du bör använda. 

Cykelhjälm är en bra idé för alla som framför cykel i trafiken, och som du nu vet, i högre fart 

är din elscooter att betrakta som cykel. Den stora risken för dig är inte att du blir påkörd av 

en bil (fast det är ju en risk). Den stora risken är att du själv kör på något hinder eller välter i 

farten och när du slår i backen är cykelhjälmen ditt bästa skydd. Ett annat bra val är huvud-

skyddet Hövding, som blåser upp en airbag kring huvudet när man faller. 

Det är också en bra idé att använda säkerhetsbältet. Det är inte alla fordon som har inbyggda 

bälten. Fråga därför i butiken om de kan hjälpa dig montera bälte på din scooter. 

Elscooter är som alla andra fordon beroende av att ha däck med bra mönsterdjup och rätt 

ringtryck. Dåligt tryck i däcken kan minska din förmåga att styra scootern. 

Se till att den elscooter får årlig översyn av en proffs. Kontakta utlämningsstället eller butiken 

för att boka service.  

 

6. Risker för andra: när du kör bland fotgängare och cyklister 

Alla som vill framför elscooter och elrullstol begriper att ett oförsiktigt hanterande kan vara 

farlig för andra.  

När du är nybörjare måste du uppmärksamma scooterns kontroller och koncentrera dig på 

körningen. Det är därför viktigt att alltid hålla låg fart i början. Då har du mycket bättre chans 

att upptäcka till exempel ett barn som springer ut i din bana. Och andra gående och cyklister 

har större chans att upptäcka dig och ge dig plats. 

Numera är elscooters ganska vanliga, och många fotgängarna är bekanta med scootrar. Men 

tänk på att en del fotgängare kan ha nedsatt syn och rörelseförmåga och kan därför bli 

skrämd om du hastigt dyker upp framför dem inne i butiken eller på gångbanan. Återigen ska 

man alltid hålla låg fart när man kör bland fotgängare.  Alla scooters har fartbegränsning: ta 

för vana att alltid dra ner farten till gångfart när du befinner dig bland gångtrafikanter. 

Ge extra stor plats åt gående barngrupper. Förskolebarn kan bli nyfikna på din scooter och 

vill kanske plötsligt springa emot den. Stanna gärna när barngrupper är i närheten. 

Lär dig använda körriktningsvisarna om du kör ibland andra. Det är viktigt för andra att få 

varsel när du tänker svänga. 
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Tänk på att många cyklister numera kör elcyklar, som kan vara mycket snabba. Ovana cykel-

förare kan också ha svårt att undvika dig och ditt fordon. Försök att ge god plats åt andra om 

du använder cykelbanan, och vänta dig inte att andra ska ta speciella hänsyn till just ditt for-

don.  

Slutligen ska du se till att din scooter har lysen och reflexer, precis som en cykel.  

 

 

Praktisk checklista för elscooter 

1. Kontrollera att fartkontrollen fungerar varje gång du kör 

2. Kontrollera att automatbromsen fungerar varje gång du kör 

3. Kontrollera lysen varje gång du kör 

4. Kontrollera lufttryck i däcken varje månad 

5. Kontrollera scooterns allmänna skick varje år 
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Flervalsfrågor 

När du läst igenom teoriutbildningen kan du prova dina kunskaper med flervalsfrå-

gorna här. Nyckeln finns på sista sidan. 

 

1. Vilket sorts körkort gäller för elscooter? 

a. Bilkörkort 

b. Motorcykelkörkort 

c. Inget 

 

2. Är en elscooter att betrakta som en gående eller en cykel? 

a. Gående, som en person som går eller en rullstol 

b. En scooter är en cykel 

c. Både och, beroende på farten 

 

3. Får en elscooter framföras inne i en butik 

a. Endast om det finns en skylt ”Tillåten med Permobil” 

b. Aldrig OK med elscooter i butik 

c. Helt tillåtit men endast om man håller max gångfart 

 

4. Får äldre köra elscooter 

a. Endast om de har tillstånd av länsstyrelsen 

b. Endast om de är under 80 år 

c. Endast om de följer trafikreglerna 

 

5. Måste elscooter ha belysning? 

a. Alltid om de framförs i högre fart än gångfart 

b. Endast om de körs på vägen 

c. Endast om de körs på natten 
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5. Måste elscooter ha belysning? 

a. Alltid om de framförs i högre fart än gångfart 

b. Endast om de körs på vägen 

c. Endast om de körs på natten 

 

6. Får man ta med sig passagerare? 

a. Aldrig 

b. Om det finns lämpligt säte 

c. Endast i gångfart 

 

7. Måste man ha cykelhjälm om man kör elscooter? 

a. Det är lag på cykelhjälm om man kör scooter 

b. Det är farligt med cykelhjälm för man kan bli för varm 

c. Barn måste och andra bör ha hjälm på elscooter 

8. När man kör elscooter på cykelbanan 

a. Högertrafik gäller 

b. Elscooter har företräde framför elrullstol 

c. Elscooter måste väja för cyklar 

 

9.  Man får köra elscooter på vägbanan 

a. Aldrig 

b. Om det är mest lämpliga färdplatsen och inte skyltad för högre hastighet än 50 

c. Om du kör i gångfart 

      10. Om du ökar farten från 2 km/h till 8 km/h, hur mycket hårdare blir krocken om du             

             kör på något eller någon? 

a. 4 gånger 

b. 8 gånger 

c. 16 gånger 
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Fortsätt din utbildning 

Vi rekommenderar att du går igenom NTF:s utbildning för personer som kör elrullstol och 
elscooter. Den är gratis och innehåller mycket värdefull information.  

https://ntf.se/bibliotek/e-learning/elrullstol-och-elskoter/   

För mera information om trafikreglerna kan du besöka Trafikstyrelsens hemsida  

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Trafikregler/ 

Flervals nyckel 

1 c  2c  3 c  4 c  5 a  6 b  7 c  8 a  9 b  10 c 

Denna utbildning har skapats för branschorganet Helpfull.se, som samlar butiker som 
sprider elscooters och elrullstolar.  © Sakta Safe & Active AB.  För tillstånd att mångfald-
iga skriften, kontakta info@sakta.se  

https://ntf.se/bibliotek/e-learning/elrullstol-och-elskoter/
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Trafikregler/

