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Körövningar för elscooter och elrullstol 

 

1. Hur van är du? 
Många nybörjare på elscooter och elrullstol har kört bil. ”Körning som körning” tänker många. 

Ingen har dock tänkt sig köra bil in i matbutiken, men det är vardag för de som kör elscooter eller 

elrullstol. Så alla har nytt att lära sig. 

 

Elfordon är alltså inte små bilar. Alla som kör elfordon måste räkna med att träna på fordonet. 

I denna skrift ger vi förslag på körövningar och speciella moment. 

 

2. Lära sig styra, gasa och bromsa 
Här är momenten lite olika. För den som kör elscooter för första gången är vårt förslag att man 

tar sig till ett öppet utrymme där du inte behöver bli störd av trafik. Alternativ är fotbollsplan i 

närheten, parkvägar eller kanske öppna  parkeringsplatser på helgerna.  

 

Använd alltid säkerhetsbältet under övningen, om din maskin har bälte. Hjälm är också bra att 

ha. 

 

Börja med att dra ner farten till max 4-5 km i timmen. Öva med att köra rakt fram och sedan att 

svänga. Dra ner farten och sväng så mycket du kan. Lär dig hur mycket plats scootern behöver för 

snäva svängar. Lär dig växla från framåtfart till bakåt. Att köra bakåt kräver att du har sikt bakåt, 

så har du inte förmåga att vrida på kroppen ska du se till att förse din scooter med speglar. 

 

Öka sedan gradvis farten och lär dig hur scootern bär sig åt med lite högre fart. Tänk dock på att 

man kan tippa en scooter om man kör i maxfart och vrider hårt åt vänster eller höger.  Tipprisken 

är ännu större om du har valt en trehjulig scooter. 

 

Vissa scootrar har automatisk fartminskning när man vrider styrstången. Har du en sådan ska du 

lära dig hur svängningen påverkar farten i olika fartregister. 

 

Om du har en elrullstol måste du bli bekant med hur din rullstol svarar när du för joysticken 

framåt bakåt och åt sidan. Här är det extraviktigt att hitta en lugn plats där du kan fokusera på att 

lära dig styrningen. Börjar med krypfart och öva sedan lite högre fart.  Här ska man också tänka 

på att en elrullstol kan välta om man har hög fart och gör en plötslig sväng. 

 

Alla elfordon bromsar automatiskt. Inbromsningen är programmerad för att inte orsaka 

tvärstopp. Hur snabbt scootern/rullstolen bromsar kan variera från modell till modell. Öva på att 

köra och bromsa, köra och bromsa, för att lära dig hur snabbt automatbromsen griper in. 

 

3. Lär dig klara skiftande underlag 
Alla elfordon är lätta att köra på jämn och fin asfalt och golv inne i butikerna. Men du måste lära 

dig klara skiftande underlag och konsten att köra där det lutar. 
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Ett viktigt moment här är att klara att köra över en trottoarkant, och även att öva i hur man tar 

sig uppför en trottoarkant. 

 

Håll gångfart när du övar. Bästa platsen för sådana övningar brukar vara parkgångar. Sådana är 

ofta ganska ojämna och du kan gott köra fram och åter över ojämna partier för att lära dig hur 

scootern kränger och hur styrningen påverkas av ojämna partier. Elrullstolar kan vara besvärliga 

när banan lutar, du måste lära dig hur man håller din rullstol på rätt kurs på sådana platser. 

 

När du ska öva vid  trottoarkant måste du ta hänsyn till din scooters frigång. Vissa stora scootrar 

kan ta sig ner över relativt höga kanter utan att undersidan av chassit slår i. Men i många fall 

kommer de små tipphjulen bak att slå i när man går ner för trottoarkant.  Börja därför öva där du 

har låga kanter. Man ska alltid ta sig ner genom att köra rakt mot kanten, alltså i 90 grader mot 

den linje som bildas av kanten. 

 

Kör man snett över en trottoarkant är det risk att scootern välter. Det ska man inte öva förstås, 

utan lär dig att köra rakt varje gång du kommer emot en kant eller en större ojämnhet i 

underlaget. Detta är en viktig färdighet, för om man kör i utomhusmiljöer kommer man förr eller 

senare att köra över ojämna partier. Det är viktigt att behärska maskinen även i sådana lägen. 

 

Att ta sig uppför trottoarkant är mycket svårare än att ta sig ner. Förmågan att stiga över kanter 

hänger ihop med framhjulets storlek. Mindre hjul kan helt enkelt inte ta sig upp för kanter. Det 

finns scooter som har mycket stora hjul och som klarar kanter (och terräng). Men tänkt på att 

aldrig försöka forcera en kant genom att köra emot i hög fart. Du riskerar att skada framhjulen 

och framvagnen och i värsta fall att kastas ur din scooter. 

 

4. Lär dig köra inomhus 
 

Underlagen inomhus är i regel mycket plana och enkla att köra på. Men att köra t ex inne i en 

butik kräver andra färdigheter. 

 

För det första måste du öva och även senare självklart alltid köra med  gångfart. Det är förbjudet 

att köra elfordon inomhus i fart högre än gångfart. I butiken är du alltså en gångtrafikant när du 

kör elscooter eller elrullstol. Dra alltid ner fartreglaget så att även om du har full gas gör du max 

4-5 km/timmen. Om du inte förstår hur man reglerar farten, fråga butiken eller utlämningsstället. 

 

För det andra kan det vara trångt. Du vill givetvis inte köra på butikens inredning eller andra 

kunder. För att klara att köra säkert inne i butiken måste man vara uppmärksam på omgivningen. 

Du ska kunna styra och bromsa utan att behöva titta på scooterns kontroller.  

 

Bästa sätet att öva körning i butiken är att göra första besöket på en tidpunkt då det är glest i 

butiken.  

 

Tänk på att det finns inga regler som ger scootern företräde i gångtrafik. Sök ögonkontakt när du 

kommer nära någon i butik, det är bästa sätet att umgås med andra gångtrafikanter. 


