El-scooter, el-kørestol
eller mini-crosser

Gode råd om sikkerhed
i trafikken når du kører
el-scooter, el-kørestol
eller mini-crosser

Din hastighed bestemmer,
hvor du må køre
•

Kører du under 6 km/t, må
du køre på fortov og gangsti
og i rabat og forgængerfelt.
Du må også køre i gågader
og butikscentre.

•

Kører du mellem 6 og 15 km/t
regnes det for cykelhastighed,
og du skal derfor køre på cykelstien - eller i vejkanten, hvis
der ikke er cykelsti.

Billederne i denne folder er
venligst stillet til rådighed af KGGO.

En el-scooter giver bevægelsesfrihed.
Du kommer hurtigt frem og
STOP
omkring, men det er vigtigt,
STOP
at du husker at passe godt
på dig selv i trafikken.

15

Sådan er færdselsreglerne
Den maksimale tilladte hastighed er 15 km/t, og du skal ikke have kørekort
for at køre el-scooter, el-kørestol eller minicrosser. En scooter betragtes
nemlig som en cykel i færdselsloven, og derfor gælder der de samme regler
for en el-scooter som for en cykel.
Det betyder at du skal have lys på din el-scooter i lygtetændingstiden og i
usigtbart vejr, fx tåge, dis og snevejr – ligesom en cykel skal. Omvendt er
der ikke krav om at bruge hjelm eller sikkerhedssele.
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Tag hånd

om din egen og andres sikkerhed

Måske har du engang været bilist, og derfor kan det være fristende at køre
som en bil. Men pas på. Dine medtrafikanter kan blive forvirrede og måske
ligefrem irriterede, fordi de ikke forstår dig.
Du kan ikke hurtigt ”smutte over vejen” ligesom en bil. Du må ikke benytte
bilernes svingbaner. Kør i stedet til nærmeste fodgængerovergang, når du
skal krydse vejen. Det er sikrest for dig selv og andre.

Bliv set
Du kan gøre meget for bedre at blive set
i trafikken. Jo før, du bliver opdaget, jo
længere tid har bilisterne til at opdage
dig og sætte farten ned.
•

Husk lys i mørke, og når sigtbarheden
er dårlig.

•

Reflekser er vigtige, når det er mørkt. 		
Sæt dem på din scooter både foran og 		
bagved

•

Pangfarver – dvs. fluorescerende farver
som gul og orange - er effektive til at gøre
dig mere synlig i dagslys og tusmørke.
Brug fx en gul sikkerhedsvest.

•

En cyklistvimpel kan være med til at skille
dig ud i mængden af cyklister og gående.
Kilde: Bl.a. Rådet for Sikker Trafik

Hvad med forsikring?
Hvordan du er forsikret, afhænger af de forsikringer du har.
Så det bedste du kan gøre er at kontakte dit forsikringsselskab.
Du kan spørge ind til dette:
•

	
Normalvis
dækker indboforsikringen, hvis elscooteren bliver
stjålet eller brænder, men dækker dit selskab mere end det?

•

	
Det
kan være afgørende, at din elscooter er forsvarligt låst,
for at du kan få den dækket, hvis den bliver stjålet. Hvilke
krav stiller dit selskab? Er der fx krav om ekstra låse?

•

	
Hvor
stort et beløb dækker dit selskab, hvis der sker noget.
Er der et maks. beløb?

Hvis du ikke selv ejer din elscooter
Har du fået stillet scooteren til rådighed af kommunen, så anbefaler vi, at du spørger din kommune, hvordan skader på din
elscooter dækkes. Normalvis dækker en indboforsikring nemlig
ikke skader på hjælpemidler, der er stillet til rådighed.

Materialet er udarbejdet af KGGO
(Kørestolsbrugere og Gangbesværede i Gråsten og Omegn)
med støtte fra GF Trafikpris
Læs mere om trafiksikkerhed og GF Fondens arbejde
på www.traffiksikkerhed.dk
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