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SAMMANFATTNING 

 

Användandet av terrängskoter har alltmer blivit ett nöje och ett sätt att umgås 

med vänner. Flertalet använder terrängskotern på ett bra sätt men det finns 

alltid undantag och de hörs och syns väldigt väl. I takt med att fler skaffar 

terrängskoter ökar också olyckorna. De flesta olyckor inträffar kvällstid under 

helger perioden mars-april. Av de omkomna förarna var 68 % 

alkoholpåverkade med en genomsnittlig alkoholkoncentration på 1,7 promille. 

Trubbigt våld mot huvud och bröstkorg är den främsta dödsorsaken, tätt följd 

av drunkning. Polisen har små resurser för övervakning, men vid större helger 

följer man trafiken från kusten upp mot fjällen och kontroller utförs från både 

bil, terrängskoter och helikopter. Övrig tid görs sporadiska kontroller eller när 

skoterklubbar har någon större träff. Vi har intervjuat Polisen i Västerbotten 

och använt oss av uppgifter från Internet och en del rapporter. Vi har kommit 

fram till att olyckorna kanske kan begränsas om en högre grad av 

regelefterlevnad kan uppnås hos de trafikanter som använder terrängskoter, 

samtidigt som Polisens insatser mot trafik med terrängfordon förbättras.   
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Redan år 1900 fanns svensktillverkade terrängskotrar konstruerade med ett taggat 

drivhjul och skidor. Inte förrän på 1950-talet kom tillverkningen av terrängskotrar 

igång på allvar. 

Terrängskotern användes förut mest som arbetsredskap, men numera används den 

mest för nöjeskörning. Idag finns närmare 200 000 registrerade terrängskotrar i 

Sverige, de flesta för fritidsbruk. För 20 år sedan fanns bara omkring 20 000 

terrängskotrar (www.naturvardsverket.se/fjallsaker). 

Terrängskotern syns och hörs  och drar lätt blickarna till sig, därför är kraven på 

hänsyn extra stora på de som använder terrängskoter. 

Alltför många råkar ut för olyckor vid färd på terrängskoter, det flesta olyckor 

med dödlig utgång sker på sjöar, vägar, och i skog. Alkohol, hög fart och 

missbedömningar av riskerna ligger bakom många av olyckorna. 

1.2 Syfte 

Vi ska studera de olyckor som förekommer i samband med körning av 

terrängskoter och vad det beror på, samt studera Polisens sätt att kontrollera 

skotertrafiken i dagsläget. Vi kommer även att studera åtgärder för att reglerna 

skall följas bättre. 

1.3 Frågeställningar 

Hur ser olycksbilden för terrängskoter ut? 

Hur arbetar polisen i Västerbotten vid övervakning av trafik med terrängskoter? 

Hur kan vi nå en högre grad av regelefterlevnad vid trafik med terrängskoter? 
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1.4 Avgränsningar 

När det gäller olycksbilden har vi avgränsat oss till att främst att studera de fyra 

nordligaste länen, Norrbotten, Västerbotten, Jämtland samt Västernorrland. 

Terrängmotorfordon delas in i terrängvagn och terrängskoter, men vi har valt att 

begränsa oss till enbart att skriva om terrängskoter. 

 

2 TEORETISK BAKGRUND 

2.1 Nationell samling för trafiksäkerhet 

Nollvisionen är bilden av en framtid där ingen dödas eller skadas allvarligt i 

vägtrafiken. Eftersom det inträffar olyckor med terrängskoter längs väg och i 

samband vid korsande av väg så innefattas även terrängskotern i nollvisionen. Den 

är beslutad av riksdagen och har en stor uppslutning kring sig i samhället. Det här 

går inte att åstadkomma över en natt och därför krävs det ett långsiktigt arbete 

tillsammans med många olika aktörer i samhället. Som ett etappmål är siktet 

inställt på att halvera antalet dödade i vägtrafiken från år 1996 till år 2007. 

(www.vv.se). 

Dåvarande näringsminister Björn Rosengren tog den 8 augusti 2002 initiativ till en 

nationell samling för att öka trafiksäkerheten. Att det finns ett brett engagemang 

för trafiksäkerhetsfrågorna kunde man konstatera vid ett seminarium som 

Vägverket genomförde i oktober 2002 samt vid ett möte som statsrådet Ulrica 

Messing bjöd in till den 6 mars 2003 (www.vv.se). 

2.2 Olycksbild 

Under säsongerna 1973/74 till 2002/03 har Rättsmedicinska Avdelningen vid 

Norrlands Universitetssjukhus i Umeå obducerat 194 personer som omkommit 



 

   

vid färd med terrängskoter. Samtliga dödsfall inträffade under månaderna oktober 

tom maj och flertalet (43 %) inträffade under mars och april. Av de omkomna 

kontrollerades alkoholkoncentrationen i 177 fall och av dessa påvisades alkohol i 

119 fall (Akut- och Katastrofmedicinskt Centrum rapport nr 119). 
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2.3 Polisens resurser 

Polisens resurser är starkt begränsade och därför satsar man på att utföra 

kontroller vid storhelger då det är mycket folk ute. Kontroller utförs även i 

samband med skoterträffar som olika skoterklubbar ordnar. Helikopter används 

ibland och då kan större geografiska områden kontrolleras (Polisen Västerbotten). 

 

3 METOD 

 
Vi har gjort intervjuer med polisen i Västerbotten. Vi har även tagit del av en 

rapport från ett företag som heter Alkolås i Skandinavien AB, samt använt oss av 

två rapporter från Akut och Katastrofmedicinskt Centrum vid Norrlands 

Universitetssjukhus i Umeå. Uppgifter har även tagits fram via Internet bl.a. från 

vägverket och SNOFED (Sveriges Snöskoterägares Riksorganisation). Allt 

material har sammanställts och granskats så att vi kunnat bilda oss en uppfattning 

om problematiken med olyckor med terrängskoter och hur polisen arbetar vid 

övervakning av terrängskoter. 

 

4 RESULTAT 

4.1 Lagar och reglar 

Regelverket för terrängskoter är omfattande, här följer en liten sammanfattning. 

4.1.1 Föraren  

Efter den 1 januari 2000 är det obligatoriskt med ett förarbevis för terrängskoter, 

före detta datum kunde man köra med körkort alternativt traktorkort (SFS 



 

   

1999:877).  Den som är alkoholpåverkad (0,2 promille eller däröver) döms för 

rattfylleri, grovt rattfylleri blir det när alkoholkoncentrationen är 1,0 promille eller 

däröver. Föraren kan också göra sig skyldig till vårdslöshet i trafik även då han 

kör i terrängen (SFS 1951:649). 
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4.1.2 Fordonet 

En terrängskoter är registreringspliktig, såvida den inte används inom inhägnat 

område eller tävlingsområde (SFS 2001: 558). Registreringsskylten måste vara väl 

synlig framtill (SFS 1972: 559). En terrängskoter är ej skattepliktig (SFS 

1998:327) men den måste ha en gällande trafikförsäkring (SFS 1975: 1410 ). 

4.1.3 Trafikregler 

Högsta tillåtna hastighet i terräng är 70 km/h. Det är förbjudet att köra på väg, 

undantag finns dock om terrängen är oframkomlig eller om väg skall korsas (max 

hastighet 20 km/h). Passagerare får ej sitta kvar på terrängskotern när väg korsas 

(SFS 1998:1276). I vissa områden är det förbud att köra terrängskoter (SFS 

1975:1313). 

4.2 Bötesbelopp vid trafikförseelser i terräng 

Den som kört terrängskoter utan att vara behörig: 1.200:-  

Avställt fordon brukats: 800:- 

Oregistrerat terrängmotorfordon brukats: 800:-  

Medtagande av passagerare vid färd på väg där detta ej är tillåtet: 600:- 

Ej stannat på korrekt sätt vid stopplikt: 600:-  

Fordon brukats utan att vara försedd med registreringsskylt: 400:- 

Registreringsskylt ej väl synlig/under färd dold så att den ej går att avläsa: 300:- 

(Riksåklagarens föreskrifter för ordningsbot SFS 1999:178  senast ändrad 1999-

10-01). 



 

   

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet tillåter barn som inte fyllt 16år att 

framföra terrängskoter döms till böter (Lag 1999:877 om förarbevis för moped 

klass1 och för terrängskoter). 

Rattfylleri: Böter eller fängelse i högst 2 år. 

Vårdslöshet i trafik: Böter eller fängelse i högst 2 år (Lag 1951:649 om straff för 

vissa trafikbrott). 
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4.3 Olyckor 

Under säsongerna 1973/74 till 2002/03 har Rättsmedicinska Avdelningen vid 

Norrlands Universitetssjukhus i Umeå obducerat 194 personer som omkommit vid 

färd med terrängskoter. Av de omkomna var 165 st förare, 18 st var passagerare 

(passagerare på kälke inräknat), 5 st har tolkat efter fordonet och resterande 

personer har ej kunnat fastställas vilken position på terrängskotern de hade vid 

olyckstillfället. 

Endast 12 fall (6 %) av de omkomna dog i samband med yrkesutövning eller 

annan nyttokörning t ex transport av ved eller i samband med renskötsel. I 

samtliga andra fall bedömdes det vara frågan om nöjeskörning. 

Totalt sett omkom 8 av 10 under kortare oplanerade turer med terrängskoter 

(Akut- och Katastrofmedicinskt Centrum rapport nr 119). 

4.3.1 Dödsorsak 

Hälften (50 %) av de omkomna har avlidit pga. trubbigt våld och företrädesvis av 

skallskador, men även av skador i bröstkorgen. 39% dog av drunkning och 

resterande dog av kvävning eller förfrysning. 

4.3.2 Alkoholpåverkan 

Alkohol i samband med framförande av terrängskoter är ett stort problem. Av de 

omkomna kontrollerades alkoholkoncentrationen i 177 fall, av dessa påvisades 

alkohol i 119 fall (67 %). Av 165 omkomna förare kontrollerades 151 st med 

anledning av alkohol i blodet och det var 102 st (68 %) som var alkoholpåverkade 

(genomsnittliga alkoholkoncentrationen låg på 1,7 promille). Bland de omkomna 



 

   

förarna i åldern 20-39 år var 84 % alkoholpåverkade (Akut- och 

Katastrofmedicinskt Centrum rapport nr 119). 
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4.3.3 Tidpunkt 

Samtliga dödsfall inträffade under månaderna oktober t om  maj och flertalet (43 

%) inträffade under mars och april. Många av olyckorna (72 %) inträffade mellan 

fredag - söndag inklusive andra helgdagar. Dödsolyckorna sker oftast på kvälls- 

och nattetid mellan kl.18 och 02. Däremot hälften (51%) av olyckorna med 

personskador sker på dagen mellan kl.12 och 18 (Akut- och Katastrofmedicinskt 

Centrum rapport nr 85). 

4.3.4 Plats 

I hälften av fallen (50 %) inträffade olyckan på sjöar, 31 % förolyckades i 

skogsterräng.  I 15 % av fallen skedde olyckan på allmän väg och i 20 % av dessa 

då man skulle korsa vägen. 40 % av de omkomna har kört ut i öppet vatten eller 

genom tunn is. 21 % har kolliderat med stillastående föremål, vanligtvis ett träd. 

4.4 Alkolås 

ACS (Alcohol Countermeasure System) leder utvecklingen av alkolås, och är för 

närvarande det enda företag som klarar att tillverka alkolås som uppfyller Alberta 

kraven som är det som Vägverket kräver i Sverige. ACS har tillverkat alkolås 

sedan början av 1990- talet och har ca 20.000 st utrustningar ute i fält, främst i 

personbilar. Alkolås i Skandinavien AB har tillsammans med ACS utvecklat 

alkolåset för terrängskotern, detta kallas för SnoBrake. Framtagningen av alkolåset 

har varit komplicerad, främst för att elsystemet på en skoter är så olika beroende 

på vilken modell man har. SnoBrake är klart för produktion och man har erbjudit 



 

   

några företag möjligheten att prova produkten för att säkerställa att den fungerar 

som den ska. En terrängskoter används i många fall som det enda 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 SnoBrake är så konstruerad att man kan anpassa varvtal och 

hastighet efter alla typer av terrängskotrar oavsett fabrikat, antal cylindrar eller 

hästkrafter. 
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Det betyder att man kan sätta gränsen för nödstartsfunktionen till vilken hastighet 

som helst (vanligtvis till 20 km/tim). Utrustningen är tvådelad och får sin 

strömförsörjning från terrängskoterns elsystem och är ihopkopplad med en liten 

handenhet som kan bäras i fickan (Alkolås i Skandinavien AB). 

 

 



 

 

 

 

SnoBrake - alkolåset för terrängskoter 

 

 

 
Polisutbildningen vid Umeå universitet  8 
Hösten 2004 
Moment 4 
Fördjupningsarbete 
 

 

4.5 Polisens övervakning i Västerbotten 

Övervakningen av terrängskoter i Västerbotten utförs till största delen av 

trafikavdelningarna i Umeå och Skellefteå, men även varje närpolisområde utför 

övervakning. Skellefteå sköter övervakningen runt Skellefteå och upp mot 

Ammarnäs. Umeå sköter området runt Umeå och upp mot Tärnaby/Hemavan. 

Polisen samarbetar med lokala skoterklubbar och lägger ofta sina kontroller när 



 

   

det är någon större träff med många terrängskotrar inblandade. Kontrollerna är 

främst inriktade på att kontrollera nykterheten, men även förarens behörighet och 

terrängskoterns beskaffenhet kontrolleras. Polisen i Västerbotten brukar även åka 

ut till snöskoterklubbar och informera om vilka regler som gäller vid användande 

av terrängskoter. De har även besökt snöskoterklubbar i Norge för att informera 

om vilka regler som gäller i Sverige. Vid större helger t ex påskhelgen, när många 

personer reser till fjällen för att köra terrängskoter, försöker polisen ”följa” 

trafikanterna upp mot fjällen. Kontroller utförs längs vägen av hastighet, 

nykterhet, lastsäkring mm och sedan när man kommer upp till fjällen utförs 

kontroller både i terräng och på väg. Vissa helger har polisen tillgång till 

helikopter och då blir bevakningen effektivare eftersom man kan kontrollera större 

områden och förflytta sig snabbare mellan olika områden. När Polisen finns i 

fjällen sprids snabbt ett ”rykte” och man märker ganska snart att körningen är 

lugnare och att förarna är nyktra.  Detta utnyttjar Polisen preventivt genom att 

ibland åka upp några dagar innan en storhelg  för att ”visa upp sig”. 

Hastighetsövervakning förekommer sällan, men ibland förekommer kontroller på 

områden där hastigheten är nedsatt, t ex vid skidanläggningar (Polisen 

Västerbotten). 
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5 DISKUSSION 

Under arbetets gång har vi upptäckt att många av olyckorna beror på 

alkoholpåverkan och hög hastighet. Omdömet och reaktionen försämras och det är 

lätt att det händer en olycka. Det största problemet är dock bruket av alkohol. 

Attityden hos vissa personer är att det är accepterat att köra terrängskoter i 



 

   

alkoholpåverkat tillstånd. Risken att bli ertappad av polisen är ytterst minimal. 

Attityden hos folk är svår att ändra på, men på lång sikt kan vi ändra på detta 

tillsammans. Som det är idag kan en förare med 1,0 promille eller däröver i blodet 

dömas till normalgraden av rattfylleri, fast det borde vara ett grovt brott, detta 

beroende av att det inträffat på en plats där trafik inte förekommit. Vi anser att 

detta är fel! Har man över 1,0 promille skall det bedömas som grovt. Att göra 

skillnad på fordonsslag vid den rättsliga bedömningen, förbättrar inte attityden att 

köra i påverkat tillstånd. Vissa problem finns när polisen stoppar en misstänkt 

fyllerist på fjället och det kanske är 20-30 km till närmaste polisstation eller 

läkarstation. Problem som kan uppstå är : 

• Att den misstänkte hinner nyktra till innan han transporterats till en 

polisstation för att blåsa i en evidenzer (bevisinstrument) eller ta ett blodprov 

på en vårdcentral.   

• Att transportera ner den misstänkte, han kan ramla av terrängskotern och skada 

sig. 

• Den misstänkte kan skada polismannen när han transporteras på 

terrängskotern. 

• Om den misstänkte har familj med sig som ev. blir kvar på fjället om ingen har 

behörighet att köra en terrängskoter.  

Ett utmärkt hjälpmedel vid dessa tillfällen är en helikopter som snabbt kan 

transportera ner misstänkta till polisstationen eller till en vårdcentral. Ibland kan 

även en legitimerad sjuksköterska följa med i helikoptern och då kan blodprov tas 

direkt på plats. 
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Ett annat alternativ som vi funderat på är att använda en mobil evidenzer i 

helikoptern eller i en pulka bakom en terrängskoter. Tiden fram till ett bevisprov 

kan utföras förkortas avsevärt jämfört med att transportera ner den misstänkte till 

en Polisstation. Man kan även använda sig av lokala snöskoterklubbar som kan 



 
hjälpa till med transporten av övriga familjemedlemmar, om t ex fadern blåser 

positivt i alcometern och ingen annan i familjen har behörighet att köra 

terrängskotern. Alkolås tror vi är ett bra hjälpmedel för att stoppa 

alkoholpåverkade att köra terrängskoter. Det kommer nya modeller av alkolås och 

det kanske borde införas att alla nya terrängskotrar skall utrustas med ett alkolås. 

Även de som hyr ut terrängskotrar och statliga myndigheter som använder sig av 

terrängskoter i sitt arbete borde använda sig av alkolås för att visa att man tar 

rattfylleriet på allvar. Det är vanligt att förare i hög fart kör rakt in i ett träd eller 

ned i en vak och avlider av skadorna eller drunknar. En hjälmlag kanske hade 

räddat några personer som ådragit sig svåra skallskador till följd av att man kört 

fort och in i stillastående föremål. Ett alternativ att sänka hastigheten är att 

konstruera terrängskotern så att den inte går fortare än 70 km/h. Detta är 

naturligtvis svårt eftersom de tillverkas utanför Sverige och det är svårt att påverka 

fabrikanterna. Vissa personer som omkommit av förfrysning eller drunkning 

kanske kunde ha överlevt om flytoverall användes. Vi tror inte att man kan 

lagstifta om flytoverall, däremot kanske information kan hjälpa. 

Eftersom en del olyckor sker på väg och i samband med korsande av väg tror vi att 

det hjälper om Polisen rapporterar alla som inte stannar vid korsande av väg och 

de passagerare som åker med över vägen. Det kan även vara lämpligt att höja 

böterna eftersom höjda bötesbelopp i samband med ökad rapportering visar att 

problemet tas på allvar.  
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SFS 1999:877  Lag om förarbevis för moped klass1 och för terrängskoter 
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