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I

Sammanfattning

Vi har tittat på problemet från flera olika synvinklar och inhämtat information från
olika aktörer som verkar för en säkrare skoteråkning. Bakgrunden är att det ska

vara ett nöje att åka skoter och inte en onödig stor risk att råka ut för en
olycka.(Nollvisionen)

Vi har intervjuat poliser, försäkringsbolag och körskola för att få en bred syn på
skoterproblemen. För att kunna förebygga olyckor eller förbättra chansen att klara

sig om olyckan är framme har vi tex. tittat på åtgärder som berör flytoverall,

mobiltelefon, alkolås eller skotrarnas hastighet.

Hur ser skoterolyckorna ut statistiskt.
I genomsnitt har det omkommit 6,5 skoteråkare per säsong i de fyra nordligaste

länen sedan 1973-2003.

Under fredag till söndag inklusive alla helgdagar omkom 72%, och mellan kl 21
och 02 omkom 36%. De flesta olyckor skedde 61% i mörker.

Hälften av olyckorna skedde på sjö. 39% drunknade och 50% omkom till följd av
trubbigt våld.

Nästan 70% av förarna som omkom var alkoholpåverkade och

medelalkoholkoncentrationen var på hela 1,7 ‰. 90 % hade så mycket alkohol att
det översteg grovt rattfylleri. (1,0 ‰). Man bedömer att i 67% av olyckorna så var

alkoholen starkt bidragande till olyckan. Och i 51% så har hastigheten varit en
bidragande orsak.
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1 Inledning
Vi ska belysa de problem som finns i samband med kontroll av skoterförare samt de
olyckor som inträffar med skotrar. Det vi i första hand kommer att titta på är de

olyckor som orsakat personskador eller haft dödlig utgång. Vi ska även titta på olika
sätt att försöka förebygga dessa olyckor samt ta en titt på hur utbildningen ser ut för

dem som i dag vill köra snöskoter.

.

1.1 Bakgrund
Snöskotern introducerades i Sverige under 1960-talet och användes i början framför

allt för nyttokörning. Under tiden härefter har snöskotern stadigt ökat i popularitet

och under 2002 fanns 94.845 snöskotrar registrerade i trafik i de fyra nordligaste

länen (BD, AC, Y, Z). Detta innebär att antalet snöskotrar i området var nära 5 gånger

fler än antalet registrerade motorcyklar i trafik (Statistiska Centralbyrån 2003,

Vägverket 2003). I takt med snöskoterns ökande popularitet har även antalet skadade

och omkomna vid snöskoterkörning ökat, och dessa utgör nu den tredje största

gruppen omkomna i fordonsrelaterade olyckor, efter personbilsåkare och fotgängare i

norra Sverige (Öström 2003, opubl data)

Det har i media varit många debatter om hur farligt det är med skoterkörning och att
många ”buskör”. Det skrivs även mycket om nykterheten i samband med

skotertrafiken.

Många undrar även om det över huvudtaget finns några påföljder och straff när man
bryter mot vissa regler med skoter. Är det verkligen som det framgår i media att alla

som kör snöskoter kör som vettvillingar och är nästan alltid onyktra?

Vi ska därför titta på olyckor som lett till personskador eller döden och varför de sker

samt vad man då kan göra för att undvika dessa. För många är skotern ett bra sätt att
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ta sig ut i naturen för att njuta, fiska mm, och detta bör ske på ett sådant sätt som inte

skadar naturen och minskar risken för att personskador.

1.2 Syfte
Syftet med denna rapport är att hitta vad som orsakar olyckorna, när de händer och

var de händer. Vi kommer att titta på hur det ser ut rent statistiskt med olyckor som

lett till personskador eller döden. och nykterhet i samband med skoteråkning. Och då

komma fram med förslag på vad man kan göra för att försöka förebygga dessa

problem.

1.3 Frågeställningar
Var sker olyckorna?

Vad orsakar olyckorna?

När sker olyckorna?

Vad kan man göra för att förebygga dessa olyckor?

1.4 Avgränsningar

De begränsningar vi har gjort är att titta på fyra län, (BD, AC, Y, Z). Vi har även i

första hand tittat på olyckor med personskador eller dödlig utgång.
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2 Teoretisk bakgrund

(Uppgifterna är hämtade på vägverkets hemsida http://www.vv.se.)
Nollvisionen är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. Den är bilden av en

önskad framtid där ingen dödas eller skadas svårt i vägtrafiken. Vi kan inte längre

acceptera att människor straffas med döden eller livslångt lidande för att de gör ett
misstag i trafiken. Eftersom människor ibland gör misstag, går det inte att helt

förhindra trafikolyckor. Däremot kan följderna av olyckor

mildras genom att vägar och fordon blir säkrare och att ansvaret för säkerheten delas
av de som utformar och de som använder vägtransportsystemet. Risken för att

olyckor ska inträffa minskar dessutom om alla trafikanter får ökad insikt om hur
viktigt det är med ett säkert beteende i trafiken. Nollvisionen är också grunden för

trafiksäkerhetsarbetet i Sverige, vilket har fastställts i ett beslut i riksdagen (oktober

1997). Beslutet ledde till förändringar i trafiksäkerhetspolitiken och därmed också
förändringar i sättet att arbeta med trafiksäkerhet.
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3 Metod

Vi har använt oss av Internet för att få fram uppgifter från bl.a. SNOFED och

Vägverket. Vi har även gjort intervjuer med en trafikskola, polis i Västerbotten,

fjällräddningen, ett försäkringsbolag och vägverket. En annan värdefull källa som vi

använt är två rapporter från olycks och analysgruppen i Umeå. Vi har sammanställt

uppgifterna och kritiskt granskat dessa för att få fram en bild av skoter problematiken

som vi ser på det.

4 Resultat

4.1 Vad är en terrängskoter?
Terrängskoter är ett samlingsbegrepp som omfattar ett antal fordon som har det
gemensamma att de framförs i terräng, snöskoter eller så kallad fyrhjuling. Rätten att

få framföra terrängskoter är starkt begränsad genom olika lagar och regler, bland
annat då genom Terrängkörningslagen och Terrängkörningsförordningen. En

snöskoter är ett fordon som är anpassat att framföras på snöunderlag. Snöskotern har

en drivmatta och styrningen sker via skidor med speciella styrstål. Drivkraften från
motor till drivmatta sker via en så kallad variator, alltså en typ av automatväxel. För

att få köra terrängskoter (snöskoter) lagligt krävs förarbevis eller körkort utfärdat före
2000-01-01 Snöskotern har en viktig funktion i norra delen av Sverige. Många har

snöskotern som en andra bil, man åker till affären och skjutsar barn till och från skola

med snöskoter. Snöskotern och snöskoterklubbarna har även en viktig social
funktion. Snöskotern är även en viktig del i arbetet vintertid. Bland annat för

kraftbolag, samer och andra näringar. På senare år har snöskotern blivit en viktig del
inom turistnäringen och arrangemang kring snöskotern.
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4.2 Vad är en skoterled?
Skoterled är en speciellt anpassad led som är till för det rörliga friluftslivet. På

skoterleden återfinns, förutom snöskoter, bland andra skid- och sparkåkare, flanörer

och hundspannsekipage. De flesta skoterlederna i Sverige underhålls och skyltas upp
av ideella skoterklubbar. Undantaget de leder som finns inom statens mark, inom så

kallade regleringsområden. De ideella skoterklubbarna sköter om att röja och
underhålla lederna sommartid från sly och buskar för att sedan under vintern erhålla

fina och anpassade leder. Även broar och spångar byggs, till belåtenhet för samtliga

friluftsidkare.
Skoterklubbarna har skriftliga avtal med markägare för nyttjande av mark för

kanalisering av skotertrafiken, till nytta för både skoteråkare och markägare. En
skoterled är märkt med speciella ledskyltar. Rund ledskylt när det är påbjuden

skoterled och fyrkantig när leden endast är en rekommenderad färdväg och ibland

markeras leden med ett X. På skoterled gäller högertrafik och skoteråkare har
skyldighet att lämna företräde och hänsyn till skidåkare, gående och andra

friluftsidkare. En skoterled brukar normalt vara mellan tre och fem meter bred, något

smalare där terrängen inte tillåter annat. På is över vattendrag och sjöar finns inga
skoterleder, däremot kan rekommenderade färdvägar märkas ut. Dessa markerade

färdvägar är ingen garanti för att isen håller, utan anger var det brukar vara säkrast att
köra.

4.3 SNOFED
SNOFED är den riksorganisation som i vårt land arbetar för din rätt och möjlighet att

få köra snöskoter i framtiden, genom att tillvarata Snöskoterklubbarnas och dess
medlemmars intressen i snöskoterfrågor. De utformar och genomför kurser och

utbildningar som hör till snöskoter.

Snofed verkar också för en sund utveckling av snöskotertrafiken genom samarbete
med myndigheter och organisationer. De anlitas ofta som sakkunniga av
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miljödepartementet, kommunikationsdepartementet, rikspolisstyrelsen, statens

naturvårdsverk, vägverket med flera. De jobbar aktivt för inrättande av

samrådsgrupper på regional- länsstyrelse- och kommunal nivå. Snofed har
naturligtvis nollvisionen som mål. Varje år ordnas en skoterriksdag där Snofed och

alla snöskoterklubbar träffas för att tillsammans ta fram förslag på hur man kan göra
skotertrafiken säkrare och miljövänligare.  Man utformar även kurslitteratur och

genomför kurser och utbildningar som hör till snöskoter samt att man utbildar

handledare och examinationer för det obligatoriska förarbeviset.

DIALOGGRUPPEN
– organisation
Centralt:
Regering, Miljö – och Näringsdepartement, Naturvårdsverket, NTF,
Rikspolisstyrelsen. Vägverket, Banverket, STF, Samerna SSR, AMS,

Skogsvårdsstyrelsen, Turistrådet, SNOFED.
Regionalt:
Länsstyrelsen. Kommunförbund. Länspolis Vägverket. Banverket.

Skogsvårdsstyrelsen. Länsarbetsnämnden. Samerna SSR. Turistorganisationer.
SNOFED – medlemsklubbar

 Lokalt:
Kommun. Polis. Vägverket. Banverket. Turistföretag / näringen.

Fjällsäkerhetskommittéer. Samerna SSR. Skogsvårdsstyrelsen. Arbetsförmedling.

Lokala markägare, allt efter behov. SNOFED:s klubbar.
• Syfte:
Att skotertrafiken i alla avseenden ges en sådan organisation och struktur att vi når
målen med: - Säkerhet,  Miljöriktigt åkande,  Väl utvecklat skoterledsystem som är

till nytta för skoteråkare och näringen samt för övriga som berörs av skotertrafiken.

(uppgifterna hämtade på snofeds hemsida www.snofed.se)
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4.4 Lagar och regler
Även för snöskoter, eller terrängskoter som det egentligen heter, finns det lagar och

regler att följa.

Gällande trafikregler hittar du i terrängkungörelsen (TTK), vägtrafikkungörelsen

(VTK) och i lokala trafikföreskrifter.

Här kan du läsa en sammanfattning om lite av de lagar och regler som gäller för

snöskoter. Innehållet på denna sida är hämtat ur Snöskoterboken upplaga 8, 1999.

Utgiven av vägverket.

Föraren

• Sedan 1 januari 2000 måste snöskoterföraren ha ett obligatoriskt förarbevis eller

körkort utfärdat före 31 december 1999. Åldersgräns 16 år.

• De flesta regler som gäller för bil, gäller även för snöskoter, vilket bl a innebär

att föraren kan kan dömas för vårdslöshet i trafik även i terräng.

• Den nuvarande (1999) rattfyllerigränsen ligger på 0.2 promille.

• Inget hjälmkrav, men rekommenderas av alla.

Fordonet

• Ett terrängfordon måste vara registrerat såvida det inte enbart används inom

tävlingsområde eller annat inhängnat område.

• Alla registreringspliktiga fordon måste ha minst en trafikförsäkring, och

däribland snöskotern.

• Du får högst ta med 60 liter bränsle reservdunk.
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Trafikregler (sammanställning av lagar och föreskrifter. Ej ordagran lagtext)

• Anpassa hastigheten efter omständigheterna gäller även för snöskoter. Men till

skillnad från bil är högsta tillåtna hastighet begränsad till 70 km/h.

• Högerregeln gäller även för terrängskoter.

• Fordonsförare har alltid väljningplikt mot gående. Till gående räknas även skid-

och skridskoåkare, spark, barnvagn, rullstol och andra liknande fordon.

• Vid möte på led ska du hålla till höger och omkörning ska ske på så vis att du

kör om den mötande skotern på din vänstra sida.

• Det är inte tillåtet att färdas på områden som snötäckt jordbruksmark,

planteringsskog eller ungmark. Undantagen är vid räddningstjänst eller i

samband med jord- eller skogsbruk och vid renskötsel.

• Körning i plant och ungskog får inte ske om inte skogen har en medelhöjd av

minst två (2) meter över snötäcket

• Det är generellt inte tillåtet att färdas på väg, men det finns endel undantag, som

över bro vid vattendrag eller om terrängen är oframkomlig. Undantagen framgår

i Terrängkörningsförordningen (TFK). Stopplikt och väjningsplikt gäller alltid

vid korsning eller körande på väg. Hösta tillåtna hastighet på väg är 20 km/h.

Medpassagerare på skotern eller i kälke får inte medföras vid färd på väg.

• Enskilda vägar som i mindre omfattning används av allmänheten kan brukas på

samma sätt som terräng.

• Det är förbjudet att medföra skjutvapen på terrängfordon. Länsstyrelsen kan

utfärda undantag vid exempelvis renskötsel.

• Motordrivna fordon får inte användas vid sökande, spårande, förföljning eller

genskjutning av villebråd i samband med jakt.



Skoterolyckor
Anders, Dennis

04-05-27

12

4.5 Bötesbelopp vid trafikförseelser i terrängen
(Siffror som var gällande 2003-06-10 i obotskatalogen)
Olovlig körning 1.200:- (indragning av körkortstillstånd)
Rattfylleri: Dagsböter: (indragning av körkortstillstånd/körkort)
Tagande av olovlig väg: 600:-
Brukande av avställt fordon: 800:-
Brukande av oreg. Fordon: 800:- (om det inte gäller ett intygat skrotat fordon, detta
medför åtal för osant intygande)

Medtagande av Passagerare vid färd på väg: 600:-
Fortkörning:
Max 70 km/tim upp till 10 km överskridande 800:- därefter för varje på börjat

5 km/tim 200:- Max belopp 2.000:- (Hastighetsöverskridande över 40 km/tim
medför automatiskt åtal)

Max 50 km/tim vid 51 km/tim 1000:- annars lika med 70 km/tim
Max 30 km/tim Lika som för 50 km/tim

Åsidosättande av Stopplikt 600:- (är brottet grovt renderar det åtal)

Avsaknad av Reg.skylt 400:-
Dold Reg.skylt 300:-
Färdbroms ej effektiv 800:-
Hastighetsmätare saknas/ur funktion 300:-

Fr.o.m. 2000 – 01 – 01 måste föräldrar och ägare av terrängskoter se till att barn som
inte äger rätt att framföra terrängskoter ej har möjlighet att nyttja detta, d.v.s. göra

fordonet obrukbart med byglar eller lås genom matta eller skidor. Vägverket säger i

sitt uttalande att det inte skall gå att säga att barnet tog skotern olovandes, det är
föräldrarna och ägarna som kommer att belastas om skotern inte är fastlåst eller gjord

obrukbar. (det skall vara svårt att komma iväg med skotern)
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4.6 Skoterförarutbildning
Några körskolor har börjat att utbilda skoterförare men man ska ha i åtanke att en stor

del av utbildningen fortfarande görs av skoterklubbarna själva.

 Vi har varit och intervjuat Kristoffer Olofsson som är en av ägarna och utbildarna på

Nya Umeå - Vännäs Trafikskola AB. Detta för att höra hur deras utbildningsplan för

skoterförare ser ut, och vad de gör för att lära unga att känna ansvar och köra

trafiksäkert med skotern.

Skolans mål med utbildningen är att eleven ska bli medveten om risker som finns när

det gäller skoterkörning. Dessutom ska eleven få tillräckliga kunskaper om

snöskotern och dess användning för att bli en säker och riskmedveten skoterförare.

De lär även ut de lagar och bestämmelser som rör skoteråkning. Skolan har även som

mål att ge eleven en ökad självkännedom och få rätt attityd i terrängen och visa

hänsyn till andra skoterförare och även visa hänsyn till skog och natur.

Utbildningen ser ut så att den omfattar 5 tillfällen på 3 timmar vardera. Av dessa är 4

tillfällen teoretisk utbildning och vid 1 tillfälle så får eleverna göra praktiska

övningar.

Teoretiska delen avslutas med ett teoriprov som omfattar 27 frågor, kravet för att få
godkänt är att man har 22 rätt. Efter godkänt resultat så får eleverna göra praktiska

övningar som de ska bli godkända på bl.a.

• Köra i skotern i olika sidolutningar

• Bromstest för att visa bromssträckan i hastigheterna 30  60
• Cerpentinkörning
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• Bromsprov med undanmanöver

• Backa skotern med och utan kälke

Utbildningen bedrivs i intensivkurser med teori måndag – torsdag då provet skrivs. På

lördag åker eleverna ut för att göra de praktiska proven. Denna säsong har skolan

utbildat 63 elever. Priset för skoterförarutbildningen är ca 1300 kronor hos Nya Umeå

- Vännäs Trafikskola AB

Första lektionen
Här lämnas allmän information om rutiner mm. Sedan går man igenom lagstiftning

och tittar på lokala föreskrifter i Västerbotten samt vad man får köra när man tagit
”skoterkortet”. Man tittar även på vad som behövs för försäkringar och hur man ska

ta hänsyn till djur och natur.

Andra lektionen
Eleverna ska här få lära sig hur människan och även körförmågan påverkas av
alkohol, droger och andra läkemedel samt vad det gäller för regler som gäller dessa.

Skolan lär ut vad man bör ha för klädsel vid skoteråkning och att man ska planera
sin skoterfärd så att färden blir trafiksäker och inte skapar en massa irritation hos

andra. Man går även här igenom vad som menas med allemansrätten.

Tredje lektionen
Under denna lektion får eleverna lära sig skoterns uppbyggnad samt var de olika
manövrerings reglagen sitter och vad dessa har för funktion. Eleverna får  lära sig

de vanligaste olycksorsakerna och hur man ska uppträda vid en olycksplats samt
hur kylskador uppstår. Fjällräddningens funktion och uppgift tas även upp.

Fjärde lektionen
Denna lektion är kanske den viktigaste för här ska eleverna lära sig och förstå de

problem, brister och begränsningar vi människor har i trafiken så vi kan undvika
problem och olyckor samt att bättre förstå andra trafikanters beteende.
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Eleverna ska även känna till olika typer av inlärning, personlighetsdrag, grupptryck,

riskbeteende samt självkännedom.

Femte lektionen (Praktisk)
Eleven skall kunna följande:

• genomföra säkerhetskontroll före körning

• köra skotern i olika körställningar, underlag och terräng
• köra med passagerare

• kunna förankra skotern vid transport
• uppfattning om bromssträckan vid olika hastigheter

4.7 Alkolås

4.7.1 Varför alkolås på snöskoter?
Många singel döds olyckor på snöskoter beror på att föraren varit påverkad av

alkohol. Det är vanligt att föraren i hög fart kör rakt in i ett träd eller ned i en vak

och avlider av skadorna. Attityder och vanor har gjort det näst intill accepterat att

köra skoter påverkad, samtidigt som man inte skulle drömma om att framföra sin bil

påverkad.

Bengt Allo skriver i sin slutrapport att Företaget Alkolås i Skandinavien AB har

tagit fram ett alkolås till snöskoter som kallas ”Snowbrake”.

Snowbrake är klart att börja produceras med början av en mindre serie för
kvalitetstester och kontroll av inställningar och funktioner. I samband med detta

kommer några företag att erbjudas möjligheten att prova produkten under en period
för att säkerställa funktionerna.
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Alkolåset finns inte monterat i några snöskotrar. Men det är på väg. Uthyrare räknas

in som en grupp med stort intresse av att det sitter nyktra förare på maskinen.

Yrkesförare på skoter, till exempel kraftbolagens linjearbetare och polisen är andra

som ligger i tur att köpa.

4.7.2 Problem med alkolås?
En snöskoter används i många fall som det enda transport fordonet till och från t.ex.

sportstugan. Att inom rimlig tid kunna få fram hjälp i en nödsituation är många
gånger omöjligt. Låset måste därför tillåta körning i sådana nödsituationer.

Elektroniken i Snowbrake är så konstruerad att vi kan anpassa vartal/hastighet efter
alla typer av skotrar oavsett fabrikat, antal cylindrar eller hästkrafter. Det betyder att

vi kan sätta gränsen för nödstartsfunktionen till vilken hastighet vi vill (vanligen 20

km/tim) säger man från Alkolås i Skandinavien AB.

Från SNOFEDs sida (http://www.snofed.org/snofednytt/Nummer7.pdf (040512))

är man skeptisk till att alkolåset kommer att fungera på snöskotern. Man menar att

elektroniken kommer att utsättas för fukt, snö och kyla, och därmed kanske kommer

att slås ut. Man säger vidare att personer med alkoholproblem är påhittiga och

kanske snabbt lär sig hur man ska göra för att koppla ur ett sådant lås.

Foto: Bo Lönegren, Vägverket
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Så här ser alkolåset ut, som är gjort för att sitta på skotrarna.

4.7.3 Kostnad?
Alkolåset är dyrt. 5 000 kronor kostar det monterat och klart och det dröjer förstås

innan det slagit igenom helt. Snabbare lär det gå om hyrskoterbranschen börjar

installera alkolås eftersom en stor del av alla nya skotrar går via hyrbranschen och

ut på begagnatmarknaden. Det finns också rabatter. Försäkringsbolaget Salus

Ansvar, till exempel, erbjuder upp till 700 kronor rabatt på skotrar med alkolås.

(http://www.fc.mhf.se/motorforaren/1-03-skoter (040512)

5 Diskussion

5.1 Intervju med Polis och försäkringsbolag
Hos polisen i Vilhelmina upplever man att det är mycket skoter trafik som även är
ökande. Man anser att den stora massan sköter sig men att de som inte sköter sig är de

som märks väl av allmänheten. Generellt kan man säga att många struntar i reglerna

eftersom risken för upptäckt är minimal. Skoter trafiken är svår att kontrollera bl.a.
beroende på att det är ett lågt prioriterat område och att det råder personalbrist. Desto

längre från tätorterna man kommer desto mindre är chansen att man blir upptäckt.
Onykterheten är ett stort problem, de fåtal gånger polisen i Vilhelmina är ute och gör

kontroller är det många onyktra som stoppas. Enligt en undersökning av snowrider, se

bilaga 2, uppger fler än 7 av 10 att de aldrig stoppats av polis vid skoterkörning.
Anders Eriksson tror även att det finns ett stort mörkertal vad det gäller olyckor med

skotrar, dels eftersom polisen inte får reda på det om inte ambulans eller sos har

larmats, samt att många kör med avställda och oförsäkrade skotrar som därmed inte
hamnar i försäkringsbolagens statistik.
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Många förare är för unga, för att få köra skoter (under 16), eller saknar förarbevis.

Föräldrar ”lånar” ut sina skotrar till ungdomarna och är kanske inte riktigt medvetna

om vilka kraftiga motorer som skotrarna är utrustade med. Det verkar mera tillåtet att
låta sitt barn köra skoter för tidigt än att låta dem köra moped. Även här tror man vid

Vilhelmina polisen att detta beror på att risken för att bli upptäckt är så liten.
Något som man tycker är bra är att många använder hjälm trots att det inte finns

någon lag som kräver det.

Polisen gör egentligen inte så mycket för att förebygga och informera om
skoterolyckor då även detta är ett lågt prioriterat område. Vid förarbevistagning

brukar polis närvara och informera vid ett tillfälle. Anders Eriksson tror inte att fler
regler skulle hjälpa till för att stävja skotertrafiken, han tror att fler kontroller är det

som krävs för att förbättra situationen.

Folksam försäkrar idag ca 15-20 % av de skotrar som är registrerade. Pär Ericson

säger att skotrarna tyvärr ger ett avvikande utfall. Han kan inte säga i siffror men det
är, procentuellt sett, klart fler skotrar som drabbas av olyckor än något annat fordon.

Många yngre förare kör omkring på ”muskel” maskiner och dessa är i sin tur

överrepresenterade av skotrarna. En problem bild som finns är hur skotrarna brukas,
de är leksaker för många. En negativ trend som kommit är att hoppa med sin skoter,

vilket leder till skador på både skotrar och förare. Framför allt person skadorna är

oerhört kostsamma. Om en person som är 20 år blir arbetsoförmögen så kommer
han/hon att kosta 8-12 miljoner kronor för försäkringsbolagen.

Man kan göra en jämförelse mellan skoter och mc, de har ungefär samma prestanda
och samma värde, men skotrarna drabbas i större utsträckning av olyckor. Detta tror

Pär kan bero på att vid motorcykel körning är man på en oftast på väg som har

varningar för gupp och kraftiga svängar, mötande trafik har ett eget körfält och man
har oftast ljusa förhållanden. Skotern däremot brukas av många yngre ungefär som en

crossmotorcykel dvs. man kör i terräng där inga varningsskyltar finns, det är många
gupp och man tar stora risker.
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Pär tycker inte att det är lämpligt att 16 åringar kan sätta sig och köra vilken skoter

som helst. Om man återigen jämför med motorcyklar som har ungefär samma

prestanda så finns det regler som begränsar motoreffekten på den motorcykel man får
köra när man är ung.

För att åtgärda problemen säger Pär att det är skoterförarna själva som måste fundera
ur moralisk synpunkt och förbättra sig själva. Många är goda föredömen men de får

betala ett högt pris genom höga försäkringsavgifter och höga självrisker, för att några

har ett beteende som gör att de oftare drabbas av olyckor, några bluffar (bedrägerier
mot försäkringsbolag, t!ex där skotrar ”försvinner” på våren men den frågeställningen

ska vi inte behandla i den här rapporten), och en för stor andel kör alkoholpåverkade.

5.2 Vilka drabbas av olyckor?
Enligt Pär Ericson vid Folksam i Umeå finns det en topp hos unga förare, upp till 29
år. Sedan kommer det en ny topp vid ca 55.

Det är enligt olycks och analysgruppen framför allt män som drabbas av olyckor med
dödlig utgång och medelåldern var relativt konstant omkring 40. Vid olyckor med

personskador är åldern lägre (medelålder 30år) men det är fortfarande flest män som

drabbas, se bilaga 1 (figur 9 och 10).

5.3 När sker olyckorna?
Som framgår av bilaga 1 ser man att olyckorna i huvudsak sker mellan december och

april. De sker på fredag, lördag eller söndag (alla helgdagar inräknade).

Dödsolyckorna sker på kvälls och nattetid 18 – 02 medan drygt hälften (51% av
olyckorna med personskador sker på dagen mellan 12 och 18, bilaga 1 (figur 3 till 8).
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5.4 Alkoholpåverkan
Enligt olycks och analysgruppen så analyserades blodalkoholkoncentrationen i 177

fall (91%) och hos dessa påvisades alkohol i 119 fall (67%). Den genomsnittliga
blodalkoholkoncentrationen var 1,7 ‰ (0,3-3,0 ‰, SD 0,6).

Av de alkoholpåverkade förarna låg 90% över gränsen för grovt rattfylleri (≥ 1,0 ‰)
(bilaga 1 figur 13). En högre andel av förarna som omkommit under fredag t o m

söndag inklusive helgdagar var alkoholpåverkade än bland dem som omkommit

under vardagar (74% jämfört med 53%). Likaledes var alkoholpåverkan hos
snöskoterförarna betydligt vanligare nattetid (kl 21-06) än dagtid (06-18) (94%

jämfört med 50%).

5.5 Bidragande orsaker till olyckan
Det framgår i olycks och analysgruppens rapport att vid dödsolyckorna så bedömdes
att i 130 fall (67%) hade alkohol bidragit starkt till olyckans uppkomst och i
ytterligare 7 fall (4%) bedömdes detta som troligt. I hälften av fallen (51%) bedömdes
att farten på fordonet varit för hög i förhållande till terrängens beskaffenhet och i
ytterligare 40 fall (21%) kunde alltför hög fart ha bidragit till olyckan. I endast 2 fall
var terrängen helt obekant för föraren och i ytterligare 4 fall var det osäkert om
föraren hade kunskap om den aktuella terrängen.
När man tittar på olyckor med personskador så kan man se att de flesta olyckorna
(fler än 50 %), var beroende av terrängen tex. ojämnheter eller fasta föremål.
Olycks och analysgruppen visar även att det endast dokumenterats att föraren varit
alkoholpåverkad vid 4 % av fallen med personskador. Detta kan dock bero på att
ingen rutinmässig alkoholkontroll gjordes och bör ses som en grov underskattning.

5.6 Skoteråkarnas attityder.
En undersökning gjord på snowriders hemsida, se bilaga 2, visar att 50% av
skoterförarna beskriver sin körning som ”på led i racetempo”. Nästan lika många,

48% uppger att de inte håller hastighetsgränsen 70 km/t.
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En kanske mer skrämmande siffra är att 42% av förarna uppger att de någon gång

kört skoter alkoholpåverkade.

Pär Ericson på Folksam säger att det är skoterförarna som måste fundera ur moralisk
synpunkt och förbättra sig själva för att antalet olyckor ska minska.

5.7 Flytoverall
39 % av de som dödsfall som skett i skotertrafiken har skett genom drunknig, se

bilaga 1 figur 12. En flytoverall förhindrar inte att olyckan sker men den förändrar
kanske utgången av olyckan. En person som hamnat i vattnet klarar sig betydligt

längre med flytoverall än utan, innan han drunknar. Här kan det dock vara svårt att
införa en lag som kräver användande av flytoverall, men om man informerar på rätt

sätt vilka fördelarna med en flytoverall är kanske fler väljer att köpa flytkläder nästa

gång de behöver nya. Här skulle även tillverkarna av skoterkläder kunna påverka en
hel del.

5.8 Hjälm
Enligt olycks och analysgruppen så hade nära hälften av de omkomna varit utsatta för

någon form av trubbigt våld mot huvudet, vilket indikerar att hjälmen är en viktig
skyddsfaktor. Trots att det inte finns någon lag i Sverige som tvingar

skoterförare/passagerare att ha hjälm så använder de flesta det. En svensk studie
(Björnstig et al 1994) tyder på att en hjälmlag i Sverige inte skulle reducera antalet

skadade eller omkomna snöskoteråkare markant. Detta p.g.a. att hjälmanvändningen

redan är relativt omfattande. Enligt en undersökning gjord av snowrider använder
94% av skoterförarna någon typ av hjälm(bilaga 2). Att allvarliga skallskador är

förhållandevis ovanligt jämfört med andra trafikantgrupper beror sannolikt på  snöns

skyddande effekt, samt att samtliga individer i studien där hjälmen hade haft en
potentiellt hindrade effekt hade brutit mot andra trafikregler, framför allt

rattfyllerilagen. Olycks och analysgruppens studie talar för att alkoholpåverkade i
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mindre utsträckning än nyktra förare använder hjälm. Genom att det är lättare att

upptäcka snöskoteråkare som bryter mot hjälmlagen jämfört med rattfyllerilagen

skulle ett införande av en lag om hjälm för snöskoteråkare indirekt kunna medföra att
skoterfyllerister lättare skulle upptäckas.

5.9 Minskad hastighet
Enligt olycks och analysgruppen bedömdes att 51-72% av de omkomna ekipagen

hade hållit en alltför hög fart i förhållande till terrängens beskaffenhet, jämfört med

79% av skadade men överlevande snöskoterförare (Bauer & Hemborg 1979). Man
visar även i en studie att mer än hälften av de som ”bara” skadats har fallit av

snöskotern när skotern kört över ojämnheter, kolliderat med ett fast föremål eller när
skotern kört ner i ett dike. Detta skulle kunna indikera att förarna har hållit högre

hastighet än terrängen tillåtit.

Polisen säger att der är bra att det finns lokala föreskrifter samt en lag som begränsar
hastigheten för skoterförarna. Man påpekar dock att det är mycket svårt att

kontrollera att hastighetsgränserna följs, det är stora vidder som en skoter kan röra sig
på och upptäcks föraren så ska han stoppas på något vis.

Olycks och analysgruppen pekar på en mer radikal åtgärd som innebär att man redan

från fabrik begränsar skoterns hastighet. Snowriders undersökning visar att
skoterförarna själva, 93%, inte tror på en lösning där man begränsar skoterns

hastighet från fabrik(bilaga 2). Det skulle även kanske gå att sätta in ”färdskrivare” i

skotrarna så att polisen kan kontrollera hur skotern har framförts när de stoppar den.

5.10 Mobiltelefon
I upp till 1/5 av samtliga dödsfall hade den omkomne haft större möjligheter att

överleva om räddningspersonal snabbare hade kunnat larmats, t ex med en

mobiltelefon. Att ha en fungerande mobiltelefon även under kortare turer måste
därför anses som en god skadeförebyggande åtgärd. Detta givetvis under förutsättning

att täckning finns för mobiltelefonen vilket ännu inte är fallet i delar av norra Sverige.
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5.11 Felkällor
Den studie på olyckor med personskador som utförts av olycks och analysgruppen tar
inte upp de olyckor där patienten ”bara” besökt och vårdats på vårdcentraler. Vi har

heller inte hittat någon bra statistik på olyckor där skotrarna skadas men människorna
klarar sig. Vi skulle kunna göra fler intervjuer och därmed få ett bredare perspektiv.

5.12 Slutsatser
Alkoholen är en stor bov i skoterolyckorna så alkolås på skotrarna kan vara en bra

sak. Det mod man får när man är påverkad av alkohol kanske gör att man gasar mer

och därmed kör fortare än vad man skulle ha gjort om man hade varit nykter. Detta i
kombination med att reaktionsförmågan försämras gör att olyckan inte är långt borta.

De som kör skoter bör även ha med nödsaker som ombyteskläder, mobiltelefon,

nödproviant, tändstickor, spade mm för att klara sig om det inte går som man tänkt.

De största förbättringar som kan göras från polisens sida är att öka antalet kontroller.

De kontroller som görs bör ske under helgdagar eftersom det är då de flesta olyckorna
sker, oftast på kvällstid. Det flesta olyckorna sker på sjö där det ofta går fort, där

kanske man kan sätta upp kameror på stora skoterleder.

Om man satte in färdskrivare så skulle all hastighet registreras och folk skulle kanske

tänka på hur de kör, men tyvärr så går utrustning alltid att manipulera. Förslaget att
spärra skotrarnas hastighet redan från fabrik är svårt att genomföra, då Sverige inte

har någon egen skotertillverkning i dagsläget. För att det ska få genomslagskraft

måste man nog bestämma sig på världsnivå för att begränsa motoreffekten. En
varvtalsregulator kan ju alltid monteras av svenska återförsäljare, men vad säger att

den inte kommer att bli för lätt att manipulera eller helt ta bort. Eftersom skotrarna
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inte behöver besiktas så finns det ju heller ingen kontroll på att ägarna inte har

manipulerat sin skoter.

Det vore kanske bra att göra som man gjort med motorcykel körkortet, att man först
får köra en skoter med en mindre kraftfull motor. För att sedan när man blivit äldre,

starkare och mer körvan tillåtas att  köra kraftfullare maskiner.

Utbildning och övning för att få människor att inse att Alkohol, hög fart och

skoteråkning är en livsfarlig kombination, är kanske det bästa sättet att få förarna att
inse de risker som skoteråkning kan innebära. Planen för skoterförarbevis-

utbildningen är i dagsläget bra, eleverna får lära sig att visa hänsyn och ta ansvar. Det
är sedan upp till varje individ att följa det man lärt sig under utbildningen, att visa

hänsyn, ta ansvar och vara medveten om de risker som finns i naturen med vakar,

laviner, stubbar, träd mm då skulle nog inte lika många skadas och omkomma i
skotertrafiken varje år.
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Bilaga 1 Tabeller och Diagram

Figur 1

Figur 2
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Olyckor fördelade över Månad.

Figur 3

Figur 4

Skadade snöskoteråkare i Umeå området            
85-86/97-98, Olycksmånad
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Olyckor fördelade över veckodag

Figur 5

Figur 6

Skadade Snöskoteråkare  i Umeå området 
85-86/97-98, Olycksdag
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Tidpunkt på dygnet då olyckor sker.

Figur 7

Figur 8

Skadade Snöskoteråkare i Umeå området      
85-86/97-98, Olyckstid
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Figur 9

Figur 10

Skadade snöskoteråkare, Ålder och kön

0

20

40

60

80

100

120

0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70+ Okänt

Ålder

Man

Kvinna

Skadade snöskoteråkare i Umeå området
85-86/97-98, Ålder och kön



6

Figur 11

Figur 12



7

Figur 13

Figur 14
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Antal registrerade skotrar och dödade per år
Säsong Snöskotrar i trafik Omkomna Omkommna per 100.000 snöskotrar

73-75 Okänt 8 Okänt

75/76 26.909 3 11,1

76/77 33.801 3 8,9

77/78 39.800 1 2,5

78/79 47.405 7 14,8

79/80 53.736 8 14,9

80/81 60.597 5 8,3

81/82 65.388 4 6,1

82/83 69.019 7 10,1

83/84 71.817 6 8,4

84/85 75.043 1 1,3

85/86 77.843 2 2,6

86/87 81.171 4 4,9

87/88 85.296 9 10,6

88/89 91.658 5 5,5

89/90 97.419 16 16,4

90/91 102.464 8 7,8

91/92 107.047 8 7,5

92/93 110.975 11 9,9

93/94 110.317 9 8,2

94/95 107.959 2 1,9

95/96 106.904 1 0,9

96/97 109.128 18 16,5

97/98 107.132 11 10,3

98/99 107.996 3 2,8

99/00 102.491 10 9,8

00/01 96.064 8 8,3

01 02 95.563 9 9,4

02 03 94.845 7 7,4
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Statistik över skoterrelaterade dödsfall.

73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 93- 97

Årliga dödsfall 5 6,2 4,4 9,6 8,2 7,4

Antal omkommna 7 10,5 5,6 9,4 9,4 7,4
/reg fordon

(%)
Helgdagar 67 65 55 79 73 57

Natt 21-02 60 39 25 46 38 24

Nederbörd 100 42 17 7 12 11

Mörker 73 68 54 62 60 54

Olycka på sjö 53 52 27 48 49 62

Olycka i skog 27 13 54 35 27 22

Olycka på väg 20 26 18 12 15 5

Medelålder (år) 36 41 39 36 41 46

Andel män 93 87 100 94 88 95

Andel förare 73 97 77 93 82 92

Trubbigt våld 27 58 64 56 54 38

Drunkning 53 31 27 33 46 40

Skadegrad (ISS) 50 49 48 44 38 25

Alkoholpåverkade 71 81 50 68 69 58

Blodalkohol (‰) 1,6 1,7 1,7 1,7 1,8 1,6

Hjälmanvändning 12 53 67 43 54 79

Skallskadade 40 45 64 58 29 26

Genom is/Öppet
vatten

53 36 23 35 46 46

Kollision, fasta
föremål

7 23 23 21 22 24
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Vad som orsakat skadan (ej dödsfall)

SKADEMEKANISM Antal
skadade

Procent

Föll av skotern pga av hopp,snövall eller ojämnheter i
underlaget

149 30,8

Kolliderade med träd, sten, stolpe, vägbom eller fast
föremål

85 17,6

Körde ned i dike eller ravin 52 10,7

Halkade med benet från fotsteg 32 6,6

Snöskoter kolliderade med annat fordon 22 4,5

Mekaniskt fel 22 4,5

Överansträngning vid lyft av skoter 19 3,9

Föll vid skidtolkning efter skoter 18 3,7

Föll från snöskoterkälke 16 3,3

Skadades i samband med start med snöskoter 12 2,5
11

Gående som påkördes av snöskoter 2,3
10

Trädkvist mot ögat eller annan del av kroppen 2,1
7

Föll från bob/snowracer som drogs av skoter 1,4
21

Annan skademekanism 4,3

Okänd 8 1,7

TOTALT 100 100
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Bilaga 2 – Undersökning gjord av Snowrider

Undersökning på snowriders hemsida
(http://www.snowrider.se 040510)

Har du någon gång blivit stoppad av Polisen när du åkt skoter?
Ja 27%
Nej 73%
604 personer röstade under 28 dagar

Har du blivit kollad/stoppad i fartkontroll med skoter?
Ja 6%
Nej 91%
Vet ej 2%
1427 personer röstade under 7 dagar

Ärligt: Har du någon gång kört snöskoter alkoholpåverkad?
Ja 42%
Nej 58%
650 personer röstade under 34 dagar

Brukar du hålla hastighetsgränsen på 70km/h?
Ja alltid 5%
Ja ibland 38%
Nej aldrig 48%
Min skoter går ej så fort 9%
1202 personer röstade under 14 dagar

Vad har du för typ av hjälm?
Integral 18%
Cross 61%
Öppen (facemask) 12%
Militärhjälm 2%
Toppluva 5%
Inget 1%
1700 personer röstade under 14 dagar

Hur skulle du beskriva din skoterkörning?
På leder i lugnt tempo 10%
På leder i race tempo 50%
Mest ospårat helst puder 30%
Mest på vägar 2%
Mestadels på crossbana 6%
Kör ej alls 1%
1452 personer röstade under 7 dagar
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Har du förarbevis på snöskoter?
Ja 55%
Nej 26%
Ska ta 11%
Förarbevis ?? 8%
1762 personer röstade under 14 dagar

Är hastighets- begränsare lösningen på skoterolyckorna?
Ja 5%
Nej 93%
Vet ej 2%
1719 personer röstade under 7 dagar


