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Sammanfattning 

Eldrivna enpersonsfordon (EPF) är ett samlingsnamn för en grupp av fordon som på 
senare år har börjat synas mer i trafiken. Bland denna fordonstyp räknas Segways, 
elscootrar, hoverboards och flera andra. I Sverige klassas dessa fordon som cykel och 
är därför tillåtna på allmänna vägar så länge de når en maxhastighet på 20 km/h och 
har en kontinuerlig märkeffekt på max 250 W. Dessa fordon representerar 
fortfarande en liten grupp i den allmänna trafiken men exempel från Singapore och 
delstaten Kalifornien i USA visar att utvecklingen kan gå snabbt framåt och att vissa 
produkter, som exempelvis elscootrar med relativt låg inlärningströskel, har 
potential att bli ett substitut för andra färdsätt. Detta skapar nya utmaningar i 
stadstrafiken, inte minst när det kommer till trafiksäkerhet. 
 
Den STRADA-analys som genomförts i denna studie visar att majoriteten av 
trafikolyckorna mellan 2012 och 2017 med självbalanserande enpersonsfordon 
skedde på fritiden. Den mest förekommande olyckstypen var singelolyckor med 
skador på handled och armbåge. Olyckor med tvåhjuliga balansbrädor som 
hoverboards och liknande var mest vanliga bland barn mellan 6 och 12 år och 
uppträdde från 2016, efter produktens införande på marknaden, medan olyckor med 
tvåhjuliga balansbrädor med styrstång (som Segways) kan kopplas till äldre 
personer och är mer utspridda under 2012–2017. Antalet Det rapporterade olyckor 
under den analyserade perioden är låg, det kan dock antas att olyckor med EPF är 
underrapporterade.  
 
En klassning av EPF som egen fordonsgrupp skulle underlätta rapporteringen av 
olyckor och bidra till en ökad kontroll av produkterna då fordonen i så fall skulle 
behöva typgodkännas. Tydliga och enkla regler skulle samtidigt förenkla kontrollen 
av fordonen i trafiken och därmed kunna bidra till en ökad handlingskraft bland 
ansvariga/berörda myndigheter.  
 
Ett användningsområde som blir belyst i denna studie är användandet av EPF som 
mobilitetshjälpmedel för personer med funktionsvariationer. Här visar både exempel 
från andra länder och erfarenheter bland intervjupersonerna att EPF är ett alternativ 
till ”traditionella” färdmedel som exempelvis eldrivna rullstolar eller trehjulingar.  
 
Det finns idag lite forskning kring EPF och de flesta publikationer som hittats för 
denna studie är relaterade till Segways. Inga publikationer hittades som utgår från 
en svensk kontext. Med tanke på den snabba tekniska utvecklingen och kontinuerlig 
introduktion av nya fordon behövs ökad kunskap om dessa fordons potential och 
egenskaper och marknadsutvecklingen, inte minst utifrån ett 
trafiksäkerhetsperspektiv. 
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1 Inledning 

1.1 SYFTE OCH MÅL 
Under de senaste åren har elscootrar, balansscootrar, Segways och andra eldrivna 
enpersonsfordon (EPF) blivit en allt vanligare syn i trafiken. Särskilt bland barn 
och ungdomar har den här typen av fordon blivit populär. I Sverige klassificeras 
EPF (med maxhastighet 20 km/h) sedan 2010 som cyklar, trots att likheterna är 
få. Enligt Transportstyrelsen kan lagstiftningen på området ses som stelbent 
eftersom att den går i otakt med den snabba teknikutvecklingen1. I Shanghai och 
Beijing i Kina har denna typ av fordon blivit mycket populära, men förbjöds 2016 
från vägarna av trafiksäkerhetsskäl. Det finns mycket lite forskning och studier 
som berör trafiksäkerhetsaspekterna av ökat användande av EPF och ingen 
forskning har genomförts i Sverige utifrån svenska förhållanden. Denna studie 
syftar därför till att öka kunskapen om EPF i trafiken.  
 
Utredningen ska belysa: 
 

• Hur de EPF används och upplevs av förare. 
• Hur lagstiftning, reglering och klassificering ser ut i andra länder jämfört 

med den svenska lagstiftningen: om fordonen räknas som cyklar som i 
Sverige, var fordonen får lov att framföras, vad den högsta tillåtna 
hastigheten är samt hur kraven ser ut gällande hjälmanvändning, belysning 
etc. 

• Vilka utmaningar nyckelaktörer, såsom Polisen och Transportstyrelsen, ser 
kopplat till att EPF tar plats i trafiken.  

• Hur många EPF-relaterade olyckor som finns inrapporterade i STRADA 
och vad de beror på.   

• Vad som kan göras för att öka trafiksäkerheten för användare av EPF samt 
för andra medtrafikanter.  

 

1.2 DEFINITIONER 
Något vedertagen svensk definition för självbalanserande elfordonen samt övriga 
elfordon avsedda för en person finns idag inte. På engelska förekommer flera olika 
benämningar, återkommande används: 
  

• personal light electric vehicles (PLEV) 
• personal transporter 
• personal mobility device (PMD) 
• electric ridable 

 
Några vedertagna definitioner på ovanstående begrepp har inte kunnat hittas, men 
enligt Wikipedia.org kan alla ovanstående begrepp användas synonymt för 
kompakta, portabla eldrivna enpersonsfordon som normalt inte går snabbare än 25 
km/h, exklusive elcyklar samt elmopeder och elmotorcyklar2. Ibland används också 
det något vidare begreppet Light electric vehicle (LEV) som definieras som batteri-, 
bränslecell-, eller hybriddrivna fordon med 2-3 hjul som vanligen väger under 100 

                                                             
1 Transportstyrelsen (2016) En cykel är en cykel är en hoverboard… Hämtad 2017-02-13: 
https://www.transportstyrelsen.se/sv/Press/Artiklar-for-fri-anvandning/en-cykel-ar-en-cykel-ar-en-
hoverboard/ 
2 Wikipedia (2017) Personal Transporter 
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kg. I LEVs-begreppet inkluderas elcyklar samt små bil-liknande eldrivna fordon 
(micro electric vehicles). 
 
I denna studie används benämningen eldrivna enpersonsfordon (EPF) med följande 
definition:  
 

Ett eldrivet fordon utan tramp- och vevanordning, inrättat huvudsakligen för 
befordran av en person, inrättat för att föras av den åkande och avsedd för att 
framföras i gång-eller cykelfart.  

 
Definitionen har sin grund i de definitioner som används i lag (2001:559) om 
vägdefinitioner. I EPF inkluderas således bland annat elscootrar och elektriska 
skateboards samt alla självbalanserande elfordon såsom balansbrädor, Segways med 
flera. Däremot är elcyklar exkluderade (då de har en tramp- eller vevanordning) 
samt elmopeder och elmotorcyklar som håller högre hastigheter och som klassas 
som moped respektive motorcykel.   
  
Då EPF fortfarande är ett brett begrepp som innefattar relativt olika fordon används 
i denna studie följande underkategorier: 

 
• Självbalanserande EPF 

o Ståhjuling med styrstång 
o Enhjulig balansbräda 
o Tvåhjulig balansbräda 

 
• Icke- självbalanserande EPF 

o Elektrisk skateboard 
o Elscooter/Elsparkcykel 
o Övriga 

 

1.3 METOD 
Studien omfattar följande delar: 

Omvärldsbevakning 
En omvärldsbevakning har genomförts med fokus på lagar och regler i andra 
länder. Detta för att kunna jämföra med det svenska regelverket. Fokus ligger på 
europeiska länder och framförallt de nordiska grannländerna. Utblicken 
innehåller även exempel från andra kontinenter (USA, Asien, Australien). 
Exempelvis har följande undersökts:  
 

• Hur klassificeras de självkörande elfordonen i andra länder?  
• Var får fordonen framföras?  
• Finns minimiålder för att få framföra fordonen? 
• Finns krav på hjälmanvändning, belysning, reflexer etc.? 

Litteraturöversikt 
En litteraturöversikt har genomförts för att närmare undersöka och sammanställa 
tidigare forskning på området samt vilka slutsatser som dragits. För att hitta 
vetenskapliga artiklar genomfördes fritextsökning via Google Scholar och 
Göteborgs universitets webbkatalog. Begreppen som nämns i kapitlet 
”definitioner” användes vid sökandet.   
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Trafiksäkerhetsanalyser (STRADA-uttag) 
Uttag av olycksdata från STRADA (sjukvård och polis) gjordes på personnivå (kan 
även göras på olycksnivå). Perioden som valdes för analys var 2012-01-01 till 2017-
12-17 och sökning i registret genomfördes 2017-12-18. Det förekommer viss 
efterrapportering vilket gör att hösten 2017 ej är fullständig. Dock ansågs det vara 
viktigare att få med så många olycksbeskrivningar som möjligt än begränsning i tid.  

Intervjuer – Användare 
För att få en djupare förståelse och ett brukarperspektiv har semistrukturerade 
kvalitativa intervjuer med ett antal användare genomförts. För att kunna dra 
generella slutsatser skulle en mer kvantitativ undersökning av en större grupp 
användare krävas.  
 
Totalt intervjuades femton personer. Av dessa använder åtta enhjulig balansbräda, 
tre elscooter och fyra elektriska skateboards. Fjorton av intervjupersonerna har varit 
män och en har varit kvinna. Intervjupersonerna har varit mellan 24 och 53 år, med 
medelålder på 39 år.  
 
Utgångspunkten har varit att intervjua en så bred användargrupp som möjligt, men 
det har varit svårt att hitta forum för att nå ut till olika sorters användare. Det hade 
till exempel varit önskvärt att få med användare av tvåhjulig balansbräda i 
intervjugruppen, men svårigheter har funnits i att rekrytera sådana intervjupersoner. 
Det hade även varit önskvärt att få ett bredare åldersspann på intervjupersonerna, 
samt fler kvinnor i intervjugruppen. Merparten av de intervjuade är medlemmar i 
Facebook-gruppen ”ESK8”. 

Intervjuer – Nyckelaktörer 
För att få en djupare förståelse för problem och utmaningar rörande EPF i trafiken 
genomfördes också fem intervjuer med representanter för nyckelaktörerna 
Nationalföreningen för Trafiksäkerhet (NTS), Polisen, Transportstyrelsen 
(enheten för fordonsregler och trafiksäkerhet och enheten för STRADA-statistik) 
samt Arbetsmiljöverket. Vidare har även tjänstemän från Stockholms stad, 
Göteborgs stad och Malmö stad bidragit med kommentarer om sina erfarenheter 
av EPF. 

Resultatanalys och framtagande av rekommendationer 
Resultaten från studiens olika delar har analyserats utifrån ett 
trafiksäkerhetsperspektiv och övergripande rekommendationer gällande 
klassificering, krav, reglering för framförande av fordon etc. har tagits fram utifrån 
en svensk kontext. I detta skede analyseras också kunskapsluckor och behov av 
vidare forskning.  
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2 Status och lagstiftning idag  

2.1 EPF I TRAFIKEN IDAG 
EPF är en relativt ny grupp av fordon som fram tills för några år sedan knappt fanns 
alls. I EPF ingår flera olika fordonstyper som illustreras på bilderna 1-5.  
  

 
Bild 1: Segway3   Bild 2: Elscooter4 
  
   
 

 
Bild 3: Hoverboard5  Bild 4: Elektrisk skateboard6  
 
 

 
Bild 5: Enhjuling7 
                                                             
3 www.segway.com 
4 https://www.coolstuff.se/Denver-El-scooter 
5 http://www.hoverdream.com/en/produkt/hoverboard-blue-6-5-inch/ 
6 http://mesters-motor-shop.dk/shop/skatey-600-el-skateboard-4158p.html 
7 https://www.aliexpress.com/item/Brand-New-Original-9bot-One-E-plus-single-one-wheel-self-balance-
scooter-electric-monowheel-hoverboard/32760862007.html 
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Första produkten på marknaden var Segway som idag ofta används för uthyrning 
och guidade gruppturer. Störst genomslag har dock kanske hoverboard fått. Det 
främsta användningsområdet för dessa är troligen lek- och rekreation bland barn och 
unga. På marknaden finns idag dock en stor variation av olika typer av EPF och nya 
produkter lanseras ständigt. Något större genomslag för EPF som färdmedel för till 
exempel arbetsresor har dock ännu inte skett i Sverige. I vissa andra länder har dessa 
fordon dock fått en bredare spridning. 
 

2.2 FORDONSKLASSIFICERING 
EPF klassas idag som cykel enligt lag (2001:559) om vägdefinitioner, under 
förutsättning att de uppfyller följande definition:  
 

Ett eldrivet fordon utan tramp- och vevanordning som är inrättat 
huvudsakligen för befordran av en person, inrättat för att föras av den åkande 
och konstruerat för en hastighet av högst 20 km/h och som antingen har en 
elmotor vars kontinuerliga märkeffekt inte överstiger 250 watt eller som är 
självbalanserande.   

 

Var och hur får fordonen framföras? 
EPF är i huvudsak avsedda för gång- och cykelbanor. På samma sätt som cyklar ska 
EPF framföras på höger sida av körbanan. Om det finns en cykelbana, ska den också 
användas i normala fall. Om det är lämpligare med tanke på färdmålet får EPF 
framföras på körbanan, även om det finns en intilliggande cykelbana8.  
 
EPF som går snabbare än 20 km/h får inte framföras i trafiken, utan endast inom 
inhägnat område. Dessa klassas inte som cykel, utan som övriga fordon9. 

Tekniska krav 
De tekniska kraven för EPF är samma som för cykel enligt Transportsstyrelsens 
”föreskrift om cyklar, hästfordon och sparkstöttingar” (2010:144). Detta innebär 
bland annat att fordonet ska vara utrustat med reflexer framtill, baktill samt på 
sidorna och belysning fram- och baktill vid färd i mörker. Fordonet ska vidare ha 
ringklocka eller annan ljudsignalanordning som kan avge varningssignal. 
Varningssignalen behöver dock inte vara monterad på själva fordonet, utan kan 
exempelvis hållas i handen av föraren. Hjälmkrav gäller, liksom för cykel, för barn 
under 15 år. Observera att det är lagligt att sälja fordon som inte uppfyller kraven.  

Nya klassificeringsbestämmelser? 
Att EPF klassas som cykel trots att de inte liknar cyklar kan förefalla märkligt. 
Transportstyrelsen menar själva att lagstiftningen här kan ses som stelbent då den 
går i otakt med den allt snabbare teknikutvecklingen. Innan 2010 räknades alla dessa 
fordon som övriga fordon och fick då endast framföras inom inhägnat område. I och 
med lagändringen 2010, där de klassades om till cykel, fick de också framföras i 
trafik. För att Transportstyrelsen ska ta fram nya klassificeringsbestämmelser krävs 
riksdagsbeslut.10,11  

                                                             
8 Transportstyrelsen (2018) Regler för cykel. Hämtad 2018-01-12: 
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Trafikregler/Cyklist-mopedist-
motorcyklist/Trafikregler/Regler-for-cykel/ 
9 Transportstyrelsen (2016) En cykel är en cykel är en hoverboard… Hämtad 2018-01-12: 
https://www.transportstyrelsen.se/sv/Press/Artiklar-for-fri-anvandning/en-cykel-ar-en-cykel-ar-en-
hoverboard/ 
10 Transportstyrelsen (2018) Regler för cykel. Hämtad 2018-01-12: 
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Trafikregler/Cyklist-mopedist-
motorcyklist/Trafikregler/Regler-for-cykel/ 
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2.3 LAGSTIFTNING I ANDRA LÄNDER 

EU 
På EU-nivå saknas det i nuläget standarder gällande eldrivna fordon, även om ett 
arbete att ta fram förslag för en standardisering pågår sedan 201512. Förslaget av en 
EU-standard ska inkludera alla EPF med en maxhastighet på 25 km/h. Förslaget 
avser också att fordonen ska vara utrustade med en ”fotgängarhastighetsväxel” som 
begränsar framförandet av fordonet till 6 km/h. Ambitionen är att EU-standarden 
ska medföra en harmonisering av de tekniska kraven och testmetoderna så att 
produktkvaliteten och trafiksäkerheten kan säkerställas13.      

Danmark 
I Danmark klassades EPF innan 2010 som mopeder. Men mellan 2010 och 2015 
klassa dessa fordon som ett försök temporärt om som cyklar.. Sedan 1 juli 2016 
klassas EPF permanent som cyklar och ska därmed uppfylla samma krav som finns 
för cyklar i Danmark.  
 
I Danmark gäller 16 år som minimiålder för att få framföra EPF14,15 och fordonen får 
ha en maxhastighet på 20 km/h.  

Finland 
I Finland delas EPF in i två kategorier. 
 
Lätta elfordon och anordningar som stödjer förflyttning till fots avser bland annat 
seniorscootrar och självbalanserande en- eller flerhjuliga fordon för 
persontransport16 med en maxhastighet på 15 km/h och maxstyrka 1 kW. Fordonen 
jämställs då med sparkstöttingar och rullskridskor och trafikregler för gående 
tillämpas.  
 
Större, lätta elfordon får ha en maxhastighet på 25 km/h, maxstyrka 1 kW och en 
maximal bredd på 80 cm. När dessa kriterier uppfylls ska trafikregler för cyklister 
tillämpas. Fordonen ska därför framföras på cykelbana och om sådan inte finns får 
de framföras på bilväg. Till skillnad från cyklar får de större, lätta elfordonen köras 
på trottoar, under förutsättning att de framförs i gångfart. Vidare behöver de större, 
lätta elfordonen också vara utrustade med reflexer och ljudsignal. Likt för cyklister 
gäller hjälmanvändning för förare av de större, lätta elfordonen.  

Norge 
Från och med 1 juli 2014 är det i Norge lagligt att framföra så kallade ”ståhjulingar” i 
trafiken. En ståhjuling definieras som ett självbalanserande fordon som håller sig 
stabil genom gyroteknik. Maxhastighet är 20 km/h. Krav ställs också på 

                                                                                                                                                              
11 Transportstyrelsen (2016) En cykel är en cykel är en hoverboard… Hämtad 2018-01-12: 
https://www.transportstyrelsen.se/sv/Press/Artiklar-for-fri-anvandning/en-cykel-ar-en-cykel-ar-en-
hoverboard/ 
12 CenCenelec (2018) Electric vehicles. Hämtad 2018-05-09: 
https://www.cencenelec.eu/standards/Sectors/Transport/ElectricVehicles/Pages/default.aspx 
13 Bike Europe (2016) EU Safety Standard for Segways to come. Hämtad 2018-05-09: http://www.bike-
eu.com/laws-regulations/nieuws/2016/01/eu-safety-standard-for-segways-to-come-10125466 
 
14 Færdselsstyrelsen (2016) Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. Hämtad 2018-03-06: 
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=182136 
15 Færdselsstyrelsen (2016) Nye regler om cyklers indretning og udstyr  
Hämtad: 2018-03-06: http://www.fstyr.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2016/07/Nye-
regler-om-cyklers-indretning-og-udstyr.aspx 
16 Kommunikationsministeriet (2016) Lätta elfordon blir lagliga vid årsskiftet. Hämtad 2018-03-08: 
https://www.lvm.fi/sv/-/latta-elfordon-blir-lagliga-vid-arsskiftet 
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bromssträcka, där fullt stopp ska kunna nås inom 5 meter. Fordonets bredd får inte 
vara över 85 cm eller vikten ej över 70 kg. Några krav kring maximal motorstyrka 
ställs dock inte. Ståhjulingen ska vidare vara utrustad med front- och bakljus, 
reflexer och signalhorn eller ringklocka. Den som framför fordonet måste vara minst 
16 år. Det finns vidare förbud mot att skjutsa andra eller att prata i mobiltelefon 
under körning. Ståhjulingen får framföras på gång-och cykelvägar samt i blandtrafik 
där den tillåtna hastigheten är högst 60 km/h. Framförande på gångväg får dock 
endast ske när gångtrafikflöden är låga och vid möte med gående ska detta ske på 
tillräckligt avstånd och i låg fart.17  
 
I början av 2018 släpptes ett förslag från den norska regeringen att ändra lagen 
gällande så kallade små elektriska fordon inklusive ståhjulingar och elsparkscyklar 
för att istället klassas de som cyklar. Åldersgränsen föreslås till 12 år med hjälmkrav 
på barn under 17 år. Om förslaget går igenom, beräknas det vinna laga kraft under 
2018 eller 2019.18  

Nederländerna 
I Nederländerna finns fordonskategorin ”speciell moped” (bijzondere bromfiets). Till 
denna kategori räknas självbalanserande elfordon med styrstång. För att få framföra 
ett sådant fordon måste föraren vara minst 16 år. Maximala tillåtna hastigheten är 25 
km/h. Fordonet måste vara utrustat med reflexer. I mörker måste också belysning 
användas, men denna måste inte vara monterad på själva fordonet utan kan hållas av 
föraren. Om det finns en cykelväg så ska fordonen framföras på den. Om cykelbana 
saknas får fordonet istället köras på bilväg. De är inte tillåtna på gångbana. 
 
De självbalanserande fordonen med styrstång kan i Nederländerna också användas 
som ett mobilitetshjälpmedel, under förutsättning att föraren har ett särskilt 
tillstånd för detta. I de fall fordonet används som mobilitetshjälpmedel får föraren 
vara yngre än 16 år och fordonet får då också framföras på gångbana, men som 
snabbast i 6 km/h.19  
 
Elscootern klassificeras i Nederländerna som moped klass II under förutsättning att 
den drivs med uppladdningsbara batterier. För att få framföra fordonet på allmän 
väg krävs att det specifika fordonet har godkänts av den nationella 
vägtrafikmyndigheten, RDW (”Rijksdienst voor het Wegverkeer”). Minimiåldern är 
liksom för de självbalanserande fordonen 16 år. Maximal hastighet för elscooter är 18 
km/h.20  
 
Hoverboards, elektriska skateboards och enhjuliga elfordon är i Nederländerna 
förbjudna på allmän väg. Dessa räknas som motorfordon, men saknar styrstång och 
klarar således inte av kriterierna för att klassas som specialmopeder eller annat 
fordon. Hoverboards, elektriska skateboards och enhjuliga elfordon får därför bara 
framföras inom privat område.21 

Tyskland 
I Tyskland faller olika typer av EPF under olika fordonskategorier.  
                                                             
17 Statens Vegvesen (2015) Ståhjuling. Hämtad 2018-03-08: 
https://www.vegvesen.no/kjoretoy/Eie+og+vedlikeholde/elkjoretoy/stahjuling 
18 Din side (2018) Ønsker 12-årsgrense og hjelmpåbud. Hämtad 2018-03-08: 
https://www.dinside.no/fritid/onsker-12-arsgrense-og-hjelmpabud/69232231 
 
 
19 Rijksoverheid (2018) Wanneer mag ik op een bijzondere bromfiets zoals een segway rijden? Hämtat 
2018-03-13: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijzondere-voertuigen/vraag-en-
antwoord/welke-regels-gelden-er-voor-een-segway 
20 Politie (2018) Mag ik met mijn elektrische step buiten rijden? Hämtat 2018-03-13: 
https://www.vraaghetdepolitie.nl/verkeer/overig-verkeer/mag-ik-met-mijn-elektrische-step-buiten-rijden.html 
21 We all wheel (2018) Nationale Regelgeving. Hämtad 2018-03-13: https://we-all-
wheel.com/visie/nationale-regelgeving-1 
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Ståhjulingar med styrstång (som Segways) klassas i Tyskland sedan 2009 som ett 
”mobilitetshjälpmedel” som regleras genom ”mobilitetshjälpsförordningen”, 
MobHV.22 Förordningen definierar mobilitetshjälpmedel som eldrivna fordon med 
en maximal hastighet av 20 km/h och maxbredd på 70 cm. Fordonet måste också 
vara utrustat med styrstång. För att få framföras i trafiken behöver ståhjulingen vara 
utrustad med fram- och bakljus, ringklocka och reflexer. Generellt får dessa fordon 
endast framföras på cykelvägar, men om cykelväg saknas får de framföras på bilväg.  
 
För att få köra Segway behöver föraren vara minst 15 år samt ha mopedkörkort. 
Dock finns det inget hjälmkrav för Segway.23  
 
Enhjuliga- och tvåhjuliga balansbrädor, elscootrar och elektriska skateboards klassas 
alla som ”motorfordon”, under förutsättning att de går snabbare än 6 km/h. För 
motorfordon gäller dock att fordonet är utrustat bland annat med belysning, 
bromsar, styre och säte för att de ska få framföras i trafik.24 Då enhjuliga och 
tvåhjuliga balansbrädor samt elektriska skateboards saknar styre och säte får de inte 
framföras i trafik. De elscootrar som är utrustade med både styrstång och säte är 
tillåtna att framföras i trafiken. Maximal tillåten hastighet för dessa fordon är 25 
km/h, men kräver ett särskilt tillstånd samt att föraren är minst 15 år och innehar 
körkort för moped klass II.25  

Storbritannien 
I Storbritannien klassas EPF som ”powered transporters”26. Den klassificeringen 
innehåller bland annat Segways,  hoverboards, U-wheels samt eldrivna mini-
scooters (go-peds) och eldrivna unicycles. Enligt lagstiftningen är EPF generellt 
förbjudna på trottoarer men får framföras på privat mark om markägaren tillåter 
det.  
 
För att kunna framföra EPF på bilvägar behöver de registreras på ”Driver and 
Vehicle Licensing Agency” (DVLA) vilket kräver både särskild licens och försäkring. 
Dessutom gäller hjälmkrav och krav på mopedkörkort då fordonen är motordrivna. 
De flesta EPF uppfyller dock på grund av deras konstruktion (avsaknad av broms och 
belysning, mm) inte kraven för att kunna registreras på DVLA. De mest 
förekommande EPF såsom Segways, hoverboards och elscootrar får därmed inte 
framföras på bilvägar27.  

Australien 
I Australien har varje delstat och territorium ett eget regelverk för EPF. Nedan 
redovisas det som gäller i två av de befolkningstätaste delstaterna Queensland, 
Victoria samt i huvudstadens territorium (ACT).  
 

                                                             
22 Bundesministerium der Justiz und Verbraucherschutz (2009) Verordnung über die Teilnahme 
elektronischer Mobilitätshilfen am Verkehr (Mobilitätshilfenverordnung - MobHV). Hämtad 2018-03-13: 
https://www.gesetze-im-internet.de/mobhv/BJNR209710009.html 
23 Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte (2017) Segway – Rechtlichte Rahmenbedingungen. Hämtad 
2018-03-13: https://www.wbs-law.de/verkehrsrecht/segway-rechtliche-rahmenbedingungen-71690/ 
24 Bundesministerium der Justiz und Verbraucherschutz (2012) Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung 
(StVZO). Hämtad 2018-03-13: https://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/BJNR067910012.html 
25 Gib acht im Verkehr (2018) E-scooter/Roller mit Elektroantrieb. Hämtad 2018-03-13: http://www.gib-
acht-im-verkehr.de/0002_verkehrssicherheit/0002f_fahrrad/electroscooter.htm 
26 Gov.uk (2015) Information sheet – guidance on powered transporters. Hämtad 2018-05-04: 
https://www.gov.uk/government/publications/powered-transporters/information-sheet-guidance-on-
powered-transporters 
27 The Guardian (2015) UK ”hoverboard” crackdown: all you need to know. Hämtad 2018-05-04: 
https://www.theguardian.com/uk-news/2015/oct/12/uk-hoverboard-crackdown-all-you-need-to-know 
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I ”Australian Capital Territory” (ACT) får ”Personal Mobility Devices” (PMD) 
framföras sedan 1 juli 201728. Fordonen klassas som PMD om de:  

• är självbalanserade 
• är drivna av en elmotor 
• har en axel med två hjul 
• har en plattform mellan hjulen för en person att stå på 
• har handtag på för en stående position  

 
I ACT är det hjälmkrav och fordonet behöver vara utrustad med en ringklocka, 
belysning och reflex. EPF får framföras på trottoarer, gång- och cykelbanor samt 
naturstigar. Korsandet av vägar ska göras i max 10 km/h och med hänsyn till andra 
trafikanter. Elscootrar, ”mini-bikes” och andra motordrivna fordon får inte 
framföras på allmänna vägar då de inte uppfyller klassificeringskraven29. Cyklar med 
el- eller bränsledriven hjälpmotor med en maxeffekt på 200 W och pedelecs (elcykel 
enligt europeisk standard) med en kontinuerlig märkeffekt på max 250 W och en 
maxhastighet på 25 km/h undantas av förbudet.      
 
I delstaten Queensland gäller samma specifikationer som i ACT när det gäller 
klassificeringen av PMD, dock ställs ett antal ytterligare krav på fordonen. De får till 
exempel inte vara bredare än 85 cm eller väga mer än 60 kg. Fordonets maxhastighet 
får vara 20 km/h men hastigheten måste vara begränsade på 12 km/h vid 
framförandet30. 
 
I Queensland, likväl som i ACT, får PMD bara framföras på allmänna vägar om det 
inte finns naturstigar eller trottoarer tillgängliga. På vissa platser får fordonen dock 
inte köras, vilket regleras med förbudsskyltar. Föraren måste vara minst 16 år 
gammal för att få framföra dess fordon och det gäller hjälmkrav.  
Elscootrar räknas som ”recreational device” liksom skateboards eller rullskridskor 
och får ha en maxeffekt på 200 W och en maxhastighet på 10 km/h. Elscootrar får 
inte framföras på vissa platser där det är förbjudet att framföra ”recreational 
devices” såsom högtrafikerade trottoarer, på bilvägar med hastigheter över 50 km/h 
eller på bilvägar nattetid. Elektriska skateboards är generellt förbjudna31.    
 
I delstaten Victoria klassas eldrivna självbalanserade enpersonsfordon som 
”motorised personal mobility device” och inkluderar bland annat enhjulingar, 
Segways och hoverboards. Med undantag av Segways är alla andra fordon av detta 
slag förbjudna på allmänna vägar och får bara framföras på privat mark.32 Segways 
testas sedan 2016 för guidade turer på utvalda turiststråk. För att kunna delta i en 
tur gäller det hjälmkrav och en ålder på minst 12 år33.  
Elscootrar får inte åka snabbare än 10 km/h och elmotorn ska ha en maxeffekt på 
200 W. Konstruktionen måste motsvara en vanlig sparkscooter. Det gäller hjälmkrav 
vid framförandet. Elscootrar får framföras på dagtid på vägar med en maxhastighet 
på 50 km/h och på trottoarer.  
Om kraven inte uppfylls, klassas elscootrar som ”motor vehicle” som kräver körkort 
för motorcykel och registrering för att kunna framföras på allmänna vägar. Om 
körkort och registrering saknas får fordonen bara framföras på privat mark.  

                                                             
28 ACT Government (2018) Personal mobility device use in the ACT. Hämtad 2018-05-08: 
https://www.accesscanberra.act.gov.au/app/answers/detail/a_id/1881/~/personal-mobility-device-use-
in-the-act 
29 Milbay (2015) Australian Self Balance Vehicle – Personal Mobility Device (PMD) Rules. Hämtad 2018-
05-08: http://www.milbay.com.au/ESWAY/Rules 
30 Queensland Government (2015) Rules for personal mobility devices. Hämtad 2018-05-08: 
https://www.qld.gov.au/transport/safety/rules/wheeled-devices/personal-mobility-devices 
31 Queensland Government (2015) Vehicles and devices you cannot use on the roads. Hämtad 2018-06-
25: https://www.qld.gov.au/transport/safety/rules/noncompliant 
32 Vicroads (2017) Hoverboards, Segways and other motorized personal mobility devices. Hämtad 2018-
05-08: https://www.vicroads.vic.gov.au/safety-and-road-rules/road-rules/a-to-z-of-road-
rules/motorised-personal-mobility-devices 
33 Vicroads (2017) More ways to travel. Hämtad 2018-06-25: https://www.vicroads.vic.gov.au/traffic-
and-road-use/traffic-management/more-ways-to-travel 
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Elektriska skateboards får bara framföras på privat mark34.     

Kalifornien/USA 
I USA ser lagstiftningen kring EPF olika ut i alla delstater. I Kalifornien har 
etableringen av dessa fordon i trafiken kommit väldigt långt och vissa fordon, särskilt 
elscootrar35, har fått stort genomslag.  
 
I Kalifornien klassas självbalanserade EPF som ”electric personal assistive mobility 
device”. Krav är att dessa fordon är självbalanserade, inte bredare än 63,5 cm eller 
längre än 50,8 cm samt att elmotorn har en genomsnittlig uteffekt under 750 W med 
maxhastighet på 20 km/h. Det ska vara ett fordon för en person som ska gå att 
”vändas runt sin egen axel”36. Lag AB 604 som började gälla 2016 legaliserade 
framförandet av EPF såsom elscootrar, hoverboards, elektriska skateboards och 
”electric personal mobility devices” som Segways 3738.    
 
Framförandet av EPF är kopplad till vissa krav. För elscootrar gäller hjälmkrav, att 
föraren måste vara minst 16 år och en maxhastighet på 24 km/h. Fordonet ska vara 
utrustat med belysning, reflex och broms och ska helst framföras på cykelvägar. De 
är inte tillåtna på trottoarer. I fall det inte finns cykelvägar får elscootrar framföras 
på vanliga bilvägar med hastighetsbegränsning upp till 40 km/h39. För elektriska 
skateboards gäller liknande krav såsom att föraren måste vara minst 16 år gammal 
och bära hjälm. Vid framförande nattetid måste fordonet vara utrustad med 
belysning och reflex. Elektriska skateboards kan framföras på cykelvägar, cykelfält, 
trottoarer, leder och bilvägar med en maxhastighet på ca 55 km/h40.  
 
Elscootersystem finns tillgängliga för utlåning i flera städer i Kalifornien (till 
exempel Santa Monica och San Francisco) och dessa system sprids just nu över hela 
landet. Dock saknar många användare kunskap om befintlig lagstiftning vilket 
skapat en del trafiksäkerhetsproblem. Även om etableringen av denna nya 
fordonsgrupp anses som positiv av myndigheterna så finns det också röster som 
förespråkar ett förbud av elscootrar. Ett kritiskt argument mot elscootrar är att 
framförandet kan få negativa hälsoeffekter om den ersätter resor till fots eller cykel 
istället för resor med bil41. 
 
Gällande lagstiftning för EPF i USA så definierar ”Americans Act with Disabilities 
Act”42 (ADA) vilka och hur mobilitetshjälpmedel får användas. I ADA nämns Segway 
explicit som en typ av nytt fordon som används av bl.a. krigsveteraner. Vidare så 
hänvisas det också till den snabba utvecklingen och nya mer avancerade EPF som 

                                                             
34 Vicroads (2017) Scooters & wheeled recreational devices. Hämtad 2018-05-08:  
https://www.vicroads.vic.gov.au/safety-and-road-rules/road-rules/a-to-z-of-road-rules/scooters-and-
wheeled-recreational-devices 
35 The Guardian (2018) Are ride-share electric scooters the future of urban transport? Hämtad 2018-05-
08: https://www.theguardian.com/cities/2018/apr/25/electric-scooters-urban-transport-bird-santa-
monica-uk 
36 LawServer (2018) California Vehicle Code 313- The term “electric assistive mobility device” or 
“EPAMD”. Hämtad 2018-05-08: 
https://www.lawserver.com/law/state/california/codes/california_vehicle_code_313 
37 The Skateboarder (2017) The latest Hoverboard Laws in US States. Hämtad 2018-05-08:  
38California legislative Information (2016) Assembly Bill No. 604. Hämtad 2018-05-08: 
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=201520160AB604 
39 Escootery (2016) Electric scooters are legal in California but here´s what you need to know. Hämtad 
2018-05-08: http://escootery.com/index.php/2016/08/08/electric-scooters-are-legal-in-california-but-
heres-you-need-to-know/ 
40 LAweekly (2015) Lazy Skaters rejoice: Electric Skateboards Have been legalized. Hämtad 2018-05-08: 
http://www.laweekly.com/news/lazy-skaters-rejoice-electric-skateboards-have-been-legalized-6158137 
41 The Guardian (2018) Are ride-share electric scooters the future of urban transport? Hämtad 2018-05-
08: https://www.theguardian.com/cities/2018/apr/25/electric-scooters-urban-transport-bird-santa-
monica-uk 
42 U.S. Department of Justice. Civil Rights Division. Disability Rights Section (2014) ADA Requirements. 
Wheelchairs, Mobility Aids, and Other Power-Driven Mobility Devices. Hämtad 2018-05-29:  
https://www.ada.gov/opdmd.htm 
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kan tänkas användas som mobilitetshjälpmedel, dock gäller dessa regler endast 
personer med funktionsvariationer.  

Kina  
I Kinas två största städer Beijing och Shanghai är hoverboards, Segways och 
elscootrar sedan 2016 förbjudna att framföras på allmänna vägar och på cykelbanor. 
Dock får de framföras på trottoarer. Den huvudsakliga orsaken uppges vara 
säkerhetsproblem, såsom lång bromssträcka.43     
 
I Hong Kong klassas dessa fordon som motorfordon och liksom i Beijing och 
Shanghai är dessa förbjudna att framföras på allmänna gator och cykelbanor. Här 
gäller dock förbudet också på trottoarer. Upprätthållande av hög trafiksäkerhet och 
smidiga trafikflöden anges som skäl till förbudet.44  

Singapore 
I Singapore regleras användandet av EPF av Land Transport Authority of Singapore 
(LTAS). Enligt myndighetens hemsida är kriterierna för ett godkännande av EPF en 
maximal bredd på 70 cm, en maxvikt på 20 kg samt en maxhastighet på 25 km/h.  
 
På myndighetens webbsida tillhandahålls enkla affischer om trafikregler för 
trafikanter av olika slag45 (EPF, cyklar, el-cyklar, eldrivna rullstolar) samt en lista 
över icke-godkända EPF46. EPF får i Singapore framföras på gång- och cykelbanor 
och trottoarer men inte på bilvägar. Vidare finns det förhållningsregler för hur förare 
av EPF ska bete sig vid möten med andra trafikanter, inte minst med fotgängare. 
EPF ska alltid köras på gång- och cykelbanor om möjligt, fotgängare har alltid förtur 
och fordonet ska alltid ledas om det är många fotgängare på gatan.      
 
Elscootern har blivit ett populärt färdmedel i Singapore vilket lett till vissa 
trafiksäkerhetsproblem med en ökning av allvarliga trafikolyckor. Bara under 2017 
genomfördes 2 400 polisinsatser och 480 EPF beslagtogs av polisen då de framförts 
illegalt47. För att antalet trafikolyckor med EPF ska minska och för att säkerställa att 
det endast är lagliga fordon som framförs i trafiken ställs det sedan 2018 krav på 
registrering av elscootrar. Andra EPF såsom hoverboards eller enhjulingar undantas 
av dessa regler då de anses utgöra en väldigt liten andel i trafiken i jämförelse med 
elscootrar48. Vidare så har LTAS under 2018 börjat en kampanj för att öka 
trafiksäkerheten för elscootrar. Kampanjen utgörs under det första året av en 
kostnadsfri 90 minuter lång utbildning. Dessutom har LTAS jobbat mycket med 
skyltning för att påvisa att framförande av elscootrar är förbjudet på vissa platser. 
Parallellt till detta har bötesbeloppen höjts från 100 dollar till 300 dollar (local 
roads), respektive 500 dollar (major roads). Vid framförandet av EPF på 

                                                             
43 Techinasia (2016) Hämtad 2018-02-08: https://www.techinasia.com/china-bans-hoverboards-from-
roads-bike-lanes och http://www.dailymail.co.uk/news/peoplesdaily/article-3767474/Chinese-cities-ban-
electric-scooters-Segways-roads-amid-safety-concerns.html 
44 The Government of the Hong Kong Special Administration Region, Transport Department (2016) 
Hämtad 2018-02-08: http://www.td.gov.hk/filemanager/en/content_4808/notice (no segway 
hoverboard and unicycle) eng (nov 2016).pdf 
45 Land Transport Authority of Singapore (2018) Rules and Code of Conduct. Hämtad 2018-05-04: 
https://www.lta.gov.sg/apps/news/page.aspx?c=2&id=77b1dd0c-8e7f-430c-9abd-4ba8064306a7 
46 Land Transport Authority of Singapore (2016) List of devices that do not meet the device criteria. 
Hämtad 2018-05-04: https://www.lta.gov.sg/content/dam/ltaweb/corp/GreenTransport/2016/non-
compliant devices (10 Oct 16).pdf 
47 Channel News Asia (2017) More than 480 personal mobility devices seized in 2017: LTA. Hämtad 
2018-05-4:  https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/more-than-480-personal-mobility-
devices-seized-in-2017-lta-9510784 
48 Land Transport Authority of Singapore (2018) Factsheet: Mandatory registration of electric scooters. 
Hämtad 2018-05-04:  https://www.lta.gov.sg/apps/news/page.aspx?c=2&id=be68c021-09cc-48ff-92ed-
c1e6088dbf7c 
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Expressways inleds en rättegång med möjliga straffavgifter upp till 5000 dollar eller 
6 månader fängelse49 50.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

                                                             
49 Land Transport Authority of Singapore (2018) Factsheet: Stricter enforcement and education to deter 
errant use of PMDs. Hämtad 2018-05-04: 
https://www.lta.gov.sg/apps/news/page.aspx?c=2&id=dfbdee2d-450e-4abf-8b80-6c3af44cf06d 
50 Land Transport Authority of Singapore (2018) Factsheet: Tougher enforcement against personal 
mobility device users. Hämtad 2018-06-25: 
https://www.lta.gov.sg/apps/news/page.aspx?c=2&id=77b1dd0c-8e7f-430c-9abd-4ba8064306a7 
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Sammanställning 
Land Fordonsklassificering Reglering 
EU Arbete för klassificering pågår: EPF ska 

klassas som lätta elfordon 
CE-märkning, maskindirektivet (Arbetsmiljöverket) 

Sverige EPF klassas som cykel Får framföras som en cykel. Maxhastighet ligger på 20 km/h vid 
kontinuerlig märkeffekt på 250 W. Hjälmkrav för barn under 15 år. 

Danmark EPF med styre klassas som cykel Får uppföras som en cykel. Minimiålder för framförande är 16 år. 
Fordonen måste ha ett styre.  

Finland EPF klassas som lätta elfordon Lätta elfordon som stödjer förflyttning till fots: Maxhastighet 15 km/h. 
Regler som fotgängare tillämpas, tillåtna på gångväg. 
Större, lätta elfordon: Maxhastighet 25 km/h. Regler för cyklister ska 
tillämpas, men tillåtet att framföra även på trottoar om gångfart hålls.   

Norge Ståhjuling klassas som egen 
fordonskategori. Lagförslag på gång för 
att istället klassas som cykel 

Får framföras på gångväg, cykelväg eller bilväg högst 60 km/h. 
Minimiålder för framförande 16 år. 

Nederländerna Självbalanserande elfordon med 
styrstång klassas som specialmopeder 
 
Elscooter klassas som moped klass II 
 
En- och tvåhjuliga balansbrädor samt 
elektriska skateboards räknas som 
motorfordon.   

Specialmopeder ska i första hand framföras på cykelväg och i andra hand 
på bilväg. Högsta tillåtna hastighet är 25 km/h. Föraren måste vara 
minst 16 år.  
 
Elscootern ska följa regelverket för moped klass II. Minimiåldern är 16 år 
och högsta tillåtna hastighet är 18 km/h.   
 
Motorfordon får endast framföras i allmän trafik om de har styrstång. 
En- och tvåhjuliga balansbrädor och elektriska skateboards saknar detta 
och är därför ej tillåtna i trafik. 

Tyskland Ståhjulingar  med styrstång klassas 
som mobilitetshjälpmedel 
 
En- och tvåhjuliga balansbrädor, 
elektrisk skateboard och elscootrar 
klassas som motorfordon 

Mobilitetshjälpmedel ska i första hand framföras på cykelbana, i andra 
hand i bilväg. Ej tillåtet på gångväg. Maxhastighet 20 km/h. Föraren 
måste vara minst 15 år och inneha mopedkörkort.  
 
Motorfordon får endast framföras i allmän trafik om de har styrstång och 
säte. Föraren måste vara minst 15 år och inneha mopedkörkort.  

Storbritannien EPF klassas som ”powered 
transporters” 

Enligt lagstiftningen får EPF uteslutande framföras på privat mark om 
markägaren tillåter det. De är generellt förbjudna på trottoarer. 

Australien  
(ACT, Victoria,  
Queensland) 

ACT och Queensland:  
Själbalanserande tvåhjuliga 
enpersonsfordon klassas som ”personal 
mobility device” (PMD). 
 
Queensland:  
Elscootrar och elektriska skateboards 
klassas som ”recreational device”. 
 
Victoria: 
Enhjulingar, Hoverbords och Segways 
klassas som ”motorised personal 
mobility device”. Eldrivna scootrar och 
elektriska skateboards 

ACT: Självbalanserade EPF (PMD) är tillåtna på trottoarer, gång-och 
cykelvägar och naturstigar. Elscootrar, mini-bikes och andra 
motordrivna fordon får inte framföras på allmänna vägar. Hjälmkrav. 
 
Queensland: Liknande klassificeringskrav som i ACT. Maxhastighet för 
PMD vid framförandet 12 km/h. Föraren måste vara minst 16 år gammal. 
Elscootrar får ha en maxeffekt på 200 W och en maxhastighet på 10 
km/h. Elscootrar får framföras på vägar med maxhastighet på 50 km/h 
på dagtid. Hjälmkrav. Elektriska skateboards är förbjudna. 
 
Victoria: Självbalanserade EPF är inte tillåtna på allmänna vägar. 
Segways testas inom turistnäring. Elscootrar får inte åka snabbare än 10 
km/h och en elmotor ska ha en maxeffekt på 200 W. De får framföras på 
vägar med en maxhastighet på 50 km/h och på trottoarer på dagtid. 
Hjälmkrav. Elektriska skateboards är förbjudna. 

USA 
(Kalifornien) 

Självbalanserade eldrivna 
enpersonsfordon klassas som ”electric 
personal assistive mobility device”. 
Elscootrar, hoverboards, elektriska 
skateboards 

”Electric personal assistive mobility device” måste vara självbalanserade; 
elmotorn måste ha en genomsnittlig utgångeffekt under 750 W och 
hastigheten ligger på max. 20 km/h.  
Lag AB 604 legaliserar framförandet av EPF såsom elscootrar, 
hoverboards, elektriska skateboards och ”electric personal mobility 
devices” (Segways, mm) 

Kina (Beijing  
och Shanghai) 

Hoverboard, Segway, mini scooter, 
självbalanserande enhjulingar 

Förbud på allmänna vägar och cykelbanor. 
Tillåtet på trottoar 

Kina (Hong  
Kong) 

Hoverboard, Segway, mini scooter, 
och självbalanserande enhjulingar 
klassas som motorfordon 

Förbud på allmänna vägar, cykelbanor och trottoarer 
 

Singapore  EPF klassas som Personal mobility 
device och electric scooter 

EPF får framföras på gång-och cykelbanor och trottoarer men inte på 
bilvägar om inte annars möjligt. Fordonen ska ha en maxhastighet på 25 
km/h  
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3 Litteraturöversikt  

Det finns idag lite forskning kring de självbalanserande fordonens plats i trafiken. De 
flesta internationella studier på området handlar specifikt om Segways och har 
fokus på trafiksäkerhet. Segway är den typ av självbalanserande EPF som funnits 
längst och som fått störst spridning. I detta kapitel listas exempel på studier av EPF 
med koppling till trafiksäkerhet, trafikolyckor samt användarbeteende. 

Trafiksäkerhet 
Nedan ges exempel på studier av EPF och trafiksäkerhet: 
 

• Darmochwall & Topp (2006)51 beskriver i sin rapport problemet med att 
definiera Segways inom de existerande fordonskategorierna. Till exempel 
att säkerhetskrav som ska uppfyllas antingen är tekniskt svåra att uppfylla 
eller onödiga. I studien rekommenderas därför en egen, särskild 
klassificering av denna typ av motorfordon. Vidare rekommenderas även att 
minimiåldern för användande bör vara 15 år och att hjälmanvändning ska 
förordas, men inte vara ett lagkrav.  

 
• Castonguay och Binwa (2006)52 utvärderade i en studie användandet av 

Segways och elscootrar i Kanada i två steg. Först genomfördes en 
provkörning och enkät med 49 användare i en kontrollerad miljö följt av 
ytterligare test i den ”vanliga” trafiken med 143 användare. Studien visar att 
tillverkarnas rekommenderade övningstid på 3,5 timmar är tillräcklig och att 
användarnas uppfattning om en säker hantering ökade med längre 
användning. Ytterligare resultat var att användarnas ålder/”mognad”, 
bärandet av hjälm och träning bidrar till en säkrare hantering av Segways. 

 
• Miller et al. (2008)53 undersökte hastighet, säkerhetsavstånd och 

omkörningsdistans av Segways på trottoarer med 20 deltagare (10 
nybörjare, 10 erfarna förare). Studien visar att hastigheten vid omkörning av 
fotgängare var högre vid bredare trottoarer samt högre bland erfarna körare.   

 
• I Japan utvärderade Nakagawa et al. (2010)54 Segways säkerhet och 

tillförlitlighet i ett experiment där fordonen testades i fotgängarflöden i ett 
shoppingområde. Via en enkät som genomfördes med fotgängarna och 
Segway-användarna evaluerades bland annat upplevd ”obehaglighet” samt 
svårighet att undvika kollisioner. 
 

• Dowling et al. (2015)55 undersökte användandet av två olika slags EPF, 
tvåhjuliga elscootrar och trehjuliga EPF, vid Macquarie Universitys 

                                                             
51 Darmochwall & Topp (2006) Segway in public spaces: evaluation of the Saarland pilot trial with 
regard to the usage and compatibility and the toad traffic regulatory handling of these special transport 
devices. Institute of mobility & Transport, Kaiserslautern University of Technology 
52 Castonguay & Binwa (2006)  Pilot Project for Evaluating the Segway™ HT Motorized 
Personal Transportation Device in Real Conditions. Centre for Electric Vehicle Experimentation in  
Québec (CEVEQ).  
53 Miller et al. (2008) Segway rider behavior: speed and clearance distance in passing sidewalk objects. 
Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2073, s. 125-132.  
54 Nakagawa et al. (2010) Evaluation experiments on the affinity between pedestrians and personal 
mobility vehicles using personal space. Transactions of the Japan Society of Mechanical Engineers Series 
C, 76(770), s.141-147. 
55 Dowling et al. (2015) Use of personal mobility devices for first-and-last mile travel: The 
Macquarie-Ryde trial. Proceedings of the 2015 Australasian Road Safety Conference, Gold 
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campusområde i Australien. Deltagarna fick en introduktion och körde 
fordonen och resorna loggade med hjälp av GPS. Studien visade att 
elscootrarna var mer flexibla och lättare att köra på smalare trottoarer. De 
trehjuliga EPF var bekvämare men inte lika flexibla på grund av deras bredd. 
Som resultat rekommenderades en maxhastighet på 10 km/h på trottoarer 
och 5 km/h vid fotgängare närvarande. 

 
• Pratt et al. (2016)56 genomförde I delstaten Victoria i Australien en studie för 

att kartlägga användandet av EPF utifrån trafiksäkerhetsaspekter samt 
åtgärder som behövs för att höja säkerheten. Studiens slutsatser är att 
rådande regelverk för användandet av dessa fordon behöver kommuniceras 
tydligare men också att lagstiftningen behöver ses över för att ta bort 
förekommande motsägelser. För allmänheten är det ofta oklart vilka regler 
som gäller för framförandet av EPF. Dessutom finns det inget enhetligt 
regelverk för hela landet. Det medför att delstaterna och territorierna har 
egna regelverk som skiljer sig från varandra.   

 

Trafikolyckor 
Här visas exempel på studier av EPF med fokus på trafikolyckor och typ av skador 
som till exempel Segway-användare råkat ut för: 
 

• Boniface et al. (2011)57 undersöker i sin studie trafikolyckor med Segways i 
USA och skadeutfall. I studien påvisas ett signifikant samband mellan 
Segway-olyckor och svåra skallskador. 

 
• Ashhurst och Wagner (2015)58 undersökte 33 inrapporterade trafikolyckor 

mellan 2009 och 2013 där Segway-förare varit inblandade. Den 
genomsnittliga åldern bland de drabbade var 46 år och 44 % av olyckorna 
hade orsakat de drabbade signifikanta skallskador. 

 
• Xu et al. (2016)59 undersökte i sin studie riskfaktorer av EPF och kunde 

påvisa en koppling mellan fordonsförarens längd och skadeutgången vid 
trafikolyckor. 

 
• Siracuse et al. (2017)60 undersökte skador relaterade till användandet av 

hoverboards i USA mellan 2011 och 2015 då hoverboards fick ett brett 
genomslag bland befolkningen. Studien visar att skador kopplade till 
hoverboardanvändning ökade mycket kraftigt efter fordonets introduktion 
på marknaden 2015 och att frakturskador på huvud, nacke och underarmar 
var mycket vanligt förekommande. Som rekommendation anges det i studien 
att säkerhetsutrustning – framförallt hjälm och handledsskydd – bör 
användas samt men även att läkare behöver vara uppdaterade när det gäller 
nya trender för att kunna ge bästa möjliga råd. 

                                                                                                                                                              
Coast, Qld. 
56 Pratt, Makwasha, Cairney, Smith & Jones (2016) Assessment of new recreational transport devices. 
RACV Research Report 16/02. 
57 Boniface et al. (2011) Serious Injuries Related to the Segway Personal Transporter: A Case Series. 
Annals of Emergency Medicine, 57(4), s. 370-374. 
58 Ashurst & Wagner (2015) Injuries Following Segway Personal Transporter Accidents: Case Report 
and Review of the Literature. Western Journal of Emergency Medicine: Integrating Emergency Care with 
Population Health, 16(5), s. 693-695.  
59 Xu et al. (2016) Are electric self-balancing scooters safe in vehicle crash accidents? Accidents Analysis 
and Prevention, 87, s. 102-116.  
60 Siracuse et al. (2017) Hoverboards: A new cause of pediatric morbity. Injury, Int. J. Care Injured, 48, s. 
1110 – 1114. 
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Användarbeteende och attityder 
I denna del listas exempel på studier som belyser attityder och beteende bland 
användare av EPF: 
 

• Li och Ando (2013)61 undersöker i sin studie den generella attityden om 
Segway-användandet i den japanska staden Toyota. 124 deltagare 
uppdelades i lika två grupper. Den ena gruppen provkörde Segway och den 
andra gruppen tittade på de som körde. Båda grupper besvarade sedan en 
enkät. Studien visar att de deltagare som körde Segway fick en mer positiv 
inställning till fordonet och dess framtida användande, till exempel för 
turism och kortare resor än de som endast tittade. Deltagarna kände sig efter 
provkörningen dock mindre benägna att använda Segways för arbetsresor i 
stadsmiljöer eller för resor i kombination med kollektivtrafik. 

  
• Iryo et al. (2016)62 visar i ett experiment hur förare av Segways och 

elscootrar interagerar med andra trafikanter, som exempelvis fotgängare och 
cyklister. Resultaten pekar på att Segway respektive elscooter visar på olika 
förhållningssätt vid interaktion mellan förare och andra trafikanter på grund 
av fordonets storlek, manövrerbarhet och balans. Det uppdagades dock 
nästan inga skillnader i reaktionstid i interaktionen med cyklister eller 
fotgängare.  

 
• Dias et al. (2017)63 undersöker även de hur Segway-användare beter sig i 

trafiksituationer med andra trafikanter (cyklister och fotgängare). Slutsatsen 
är att Segway-användare vid möte med cyklister beter sig försiktigare än vid 
möte med fotgängare. Vid kritiska situationer som snabba inbromsningar 
tenderar dock Segway-användare att reagera på liknande sätt med båda 
trafikanttyperna.   

 
• Sawatzky et al. (2007)64 genomförde en studie om EPF som mobilitetshjälp 

för personer med funktionsvariationer. Totalt deltog 23 personer mellan 19 
och 65 år.  Studien kom fram till att EPF är ett effektivt färdmedel som ökar 
mobiliteten för personer med funktionsvariationer och underlättar deras 
deltagande i sociala aktiviteter.    

 
• Litman & Blair (2017)65 diskuterar i sin studie om självbalanserande EPFs 

plats i trafiken vilka fordon som ska tillåtas på vilken typ av väg kopplat till 
användarbeteenden. En diskussion är exempelvis att hoverboards inte bör 
tillåtas på en central gågata med många fotgängare, men tillåtas på en annan 
gågata med gott om plats och liten risk för konflikter med andra trafikanter.   

 
• Hyvönen et al. (2016)66 är den enda identifierade studien om EPF som 

genomförts i en nordisk kontext. Det är en enkätstudie i Finland med syfte 
att fånga in attityder om olika slags EPF (Segways, elektriska skateboards 
med flera). Resultatet visar dels att EPF ses som en ”teknologisk nisch” som 
söker acceptans samtidigt som människor uppger att vara intresserad av att 
testa olika EPF, dock främst och förmodligen som substitut för att 

                                                             
61 Li & Aldo (2013) Measuring the Acceptability of Self-Balancing Two-Wheeled Personal Mobility 
Vehicles. Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, 10, s. 444-453. 
62 Iryo et al. (2016) Experimental Analysis of Personal Mobility Maneuver Reacting to Pedestrians and 
Cyclists. Seisan-Kenkyu, 68(4), s. 281-284. 
63 Dias et al. (2017) Experimental Analysis of Segway Rider Behaviour under Mixed Traffic Conditions. 
Seisan-Kenkyu, 69(2), s. 81-85. 
64 Sawatzky et al. (2007) The Segway Personal Transporter as an Alternative Mobility Device for People 
With Disabilities: A Pilot Study. Physical Medicine and Rehabilitation, 88(11), s. 1423-1428. 
65 Litman & Blair (2017) Managing Personal Mobility Devices (PMDs) On Nonmotorized Facilities. 
Victoria Transport Institute. 
66 Hyvönen et al. (2016) Light electric vehicles: substitution and future uses. Transportation Research 
Procedia, 19, s. 258 -268. 
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promenera eller cykla snarare än substitut för bilresor. Det skulle kunna leda 
till att fler trafikanter med olika typer av EPF ska samsas och mötas på 
samma trottoarer och cykelbanor, vilket i sin tur kan leda till större 
konkurrens och nya utmaningar gällande trafiksäkerhet. I ett långsiktigt 
perspektiv skulle dock människornas benägenhet att använda EPF som 
substitut för bilresor kunna öka när regleringen av bilåkandet ökar.    

 

Kommentar litteraturöversikt 
Ovan listade forskningsartiklar berör trafiksäkerhet, trafikolyckor samt 
användarbeteende och attityder med koppling till EPF.  
 
Gällande trafiksäkerhet bidrar utbildning/träning, hjälmbärandet och en viss 
”mognad” till en ökad trafiksäkerhet enligt studierna. En egen fordonsklassificering 
samt enhetliga och tydliga regler för att underlätta hanterandet av EPF 
myndigheterna och allmänheten anses också bidra till ökad trafiksäkerhet.    
 
När det kommer till olyckor är svåra skallskador enligt litteraturen de mest 
förekommande vid Segway-olyckor, med ett samband mellan förarens längd och 
skadeutgången. Införandet av hoverboards påvisade en enorm ökning av olyckor 
kopplad till dessa fordon. Säkerhetsutrustning kan minska skadeutgången. 
Sjukvårdpersonal behöver dessutom vara uppdaterad på fortsatt utvecklingen av nya 
fordon. 
 
Gällande användarbeteende och attityder pekar studierna på att användare av 
Segways och elscootrar beter sig olika vid möte med fotgängare och cyklister p.g.a. 
fordonens konstruktion. Segway-användare beter sig mer försiktigt vid möte med 
cyklister än med fotgängare. Personer är mer positivt inställda till Segways efter att 
ha testkört dem. Ett sätt att reglera EPF som rekommenderas är att tillämpa 
framförandet efter användarbeteendet och trafikbelastningsnivå inte efter typ av 
gata. EPF ökar mobiliteten för personer med funktionsvariationer och underlättar 
deras deltagande i sociala aktiviteter. Användare av EPF är benägna att använda EPF 
som substitut för att gå eller cykla än för bilresor, vilket kan leda till ökad konkurrens 
om gatuutrymmen med andra trafikanter.  
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4 EPF i STRADA 

Sökningar har gjorts i STRADA-uttagswebb för att få en bild över förekomsten av 
EPF-användare i olyckor samt vilka typer av olyckor som rapporterats in.     
 
Sökord som användes var till exempel ”Segway”, ”Hoverboard”, ”självbalanserande”, 
balansbräda” med flera. I bilaga 1 finns en fullständig förteckning över sökord och 
antal träffar. 
 
En träff innebär att ordet finns med minst en gång i olycksbeskrivningen 
(händelseförloppet) och ibland finns fler av dessa sökord med i en och samma 
beskrivning, vilket innebär att det kan förekomma dubbelräkningar. Totalt hittades 
430 olycksbeskrivningar från 2012 – 2017 där minst ett sökord förekom. Observera 
att 2017 ej är ett helt år då sökningen genomfördes den 18 december 2017 och det 
förekommer en viss efterrapportering. 
 
Vanligast var olyckor med självbalanserade elfordon, seFel! Det går inrte att hitta 
någon referenskälla. Tabell 1. Det förekom mest träffar på ”Segway”, ”Airboard” 
och ”Hoverboard”.  
 
Tabell 1: Sammanställning av sökning i olycksdatabasen Strada (både polis och sjukvård) 

Fordonstyp Grundsökning Utökad sökning, 
tillkommande 

Summa 

Självbalanserande  376 27 403 

Icke självbalanserande 25 2 27 

Summa 401 29 430 

 
Användningen av EPF är relativt begränsad, således finns det inte något stort 
underlag kring olyckor i STRADA. Det förekommer även brister i själva 
inrapporteringen av olyckorna i STRADA. I 29 av de 430 olycksbeskrivningarna 
fanns någon form av felstavning. Även om fordonen klassas som cykel enligt lag 
(2001:559) om vägdefinitioner, ska de i STRADA rapporteras in som 
”Fotgängarskador” enligt 1. Kap. 4 § Trafikförordningen (1998:1276). I många fall 
rapporteras dock olyckorna som ”Övrigt” eller som ”Cykel”.  
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Figur 1: Klassning av inrapporterade olyckor med EPF i Strada.  

 
 
Den genomförda Strada-analysen följer de definitioner som använts i denna studie, 
se 1.2 för förklaring.  

4.1 OLYCKOR MED SJÄLVBALANSERANDE EPF 
Totalt 398 olycksbeskrivningar med självbalanserade elfordon hittades vid sökning i 
STRADA och klassificerades enligt följande indelning: 
 

• ”ståhjuling med styrstång” (inrapporterade som Segways) 
• ”enhjulig balansbräda” (t.ex. monowheel och gyrowheel) 
• ”tvåhjulig balansbräda” (t.ex. airboard och hoverboard).  

 
En del olyckor ingår inte i analysen. Det var 14 olyckor där det var motparten som 
blev påkörd och skadad av ett självbalanserande elfordon. För polisrapporterade 
olyckor upprättas (minst) två skaderapporter och den ena är en motpart som körde 
på/blev påkörd av det självbalanserade fordonet och denna motpart tas då bort (i 
vissa få fall blev bara motparten skadad och då tas båda rapporterna bort).  
 
I ett fall gick det inte att avgöra utifrån olycksbeskrivningen om det var en person 
som framförde en ståhjuling med styrhandtag som hade kört på en fotgängare och 
därför skadats eller om det var fotgängaren som blivit skadad. Denna togs bort 
också. Personer som klassats som oskadade (eller fått en osäker/ej bedömd skada), 
totalt 18 personer, är med i analyserna då vi ansåg att det skulle kunna ha inträffat 
en personskada och materialet är så litet. Av de 398 olycksbeskrivningar återstod det 
383 som analyseras vidare. Det mesta av olycksdatan är baserat på 
sjukvårdsrapporterade olyckor. En olycka har både polis- och sjukvårdsrapport.  
Tvåhjulig balansbräda och ståhjuling med styrstång står för närmare hälften av 
olyckorna var. Olyckor med enhjuliga balansbrädor står endast för en liten del av 
olyckorna., 

 
Tabell 2: Sjukvårds- och polisrapportering av olyckor med självbalanserande EPF. 

 Ståhjuling 
med 
styrstång 

Enhjulig 
balansbräda 

Tvåhjulig 
balansbräda 

Summa 

Sjukvård 172  6 193 371 
Polis 9  2 11 
Polis+Sjukvård 1   1 

56,8%

7,6%

1,2%
0,2%

34,2%

Fotgängare Cykel Moped Personbil Övrigt
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Summa 182 6 195 383 
 

Förändringar i olycksrapportering från år till år 
Antal inrapporterade olyckor med ståhjuling med styrstång har pendlat mellan 27 
och 44 olyckor per år med en viss minskning över tid sedan 2013. När det gäller de 
tvåhjuliga balansbrädorna visar olycksstatistiken tydligt dess stora genomslag år 
2016, innan år 2015 hade inga olyckor med denna typ av fordon rapporterats in. När 
det gäller den enhjuliga balansbrädan så har samtliga av de få inrapporterade 
olyckorna skett 2015 eller senare.  
 
Figur 2: Antal inrapporterade skadade personer uppdelat på år. Observera att 2017 ej är ett fullständigt 
år. 

 

Fördelning av olyckstyp 
Vanligaste olyckan är en singelolycka följt av ”övrigt/okänt”. Kollisionsolyckorna 
med motorfordon eller cyklister och fotgängare är få.  
 
Figur 3: Typer av olyckor med självbalanserande EPF 

 Ståhjuling 
med 
styrstång 

Enhjulig 
balansbräda 

Tvåhjulig 
balansbräda 

Samtliga – 
Självbalanserande 
elfordon 

Procent 

Kollision med 
motorfordon 

5 0 1 6 1,6 % 

Singelolycka 79 1 143 223 58,2 % 
Kollision med 
cyklist/fotgänga
re 

11 0 2 13 3,4 % 

Övrigt/okänt 87 5 49 141 36,8 % 
Totalt 182 6 195 383 100 % 

 

Fördelning av olyckor uppdelat på kön och ålder 
När det gäller fördelning mellan män och kvinnor är denna relativt jämn för olyckor 
med tvåhjulig balansbräda. För olyckor med ståhjuling med styrstång är män i 
majoritet. Män står också för samtliga av de få olyckor som skett med enhjulig 
balansbräda.  
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Figur 4: Fördelning av totalt antal olyckor uppdelat på kön 

 
 
Olyckor med tvåhjulig balansbräda är vanligast bland barn mellan 6–12 år, dock 
förekommer även vuxna i olycksstatistiken. I en del olycksbeskrivningar framgår det 
att det är en förälder som testat barnets balansbräda. Olyckor med ståhjuling med 
styrstång är vanligast förekommande i åldrarna 25–64 år. I en del beskrivningar 
framgår det att olyckan skett i samband med gruppaktivitet, som till exempel en 
guidad turisttur. 
 
Figur 5: Fördelning av antal olyckor uppdelat på ålder 

 
 

Fördelning av olyckor uppdelade på ärende och plats 
En klar majoritet av olyckorna har inträffat på fritiden. Det är oklart om dessa 
inträffat under lek- och rekreation eller om det självbalanserande elfordonet använts 
som ett transportmedel för en förflyttning med syfte att uträtta ett ärende. Rimligen 
finns båda typer av ärenden representerade i denna kategori, men det är sannolikt 
att en betydande del av olyckorna inträffat när fordonet inte används som ett 
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transportmedel, särskilt för de olyckor som skett med tvåhjulig balansbräda av barn i 
ålder 6-12 år.  
 
 
Tabell 3: Fördelning av antal olyckor uppdelat på ärende 

 Ståhjuling 
med 
styrstång 

Enhjulig 
balansbräda 

Tvåhjulig 
balansbräda 

Samtliga  Procent 

På fritiden 137 2 179 318 83,0% 
På väg till/från skolan   7 7 1,8% 
På väg till/ från arbetet 2 3 1 6 1,6% 
I arbetet 7 1  8 2,1% 
I skolan   1 1 0,3% 
Annat 1   1 0,3% 
Ej angivet 35  7 42 11,0% 
Totalt 182 6 195 383 100,0% 

 
En majoritet av olyckorna har inträffat på en gatu- eller vägsträcka följt av gång- eller 
cykelbana.  
 
Tabell 4: Fördelning av antal olyckor uppdelat på plats 

 Ståhjuling 
med 
styrstång 

Enhjulig 
balansbräda 

Tvåhjulig 
balansbräda 

Samtliga Procent 

Gatu-/Vägsträcka 76 2 104 182 47,5% 
Gång- och cykelbana/väg 65 4 56 125 32,6% 
Gångbana/Trottoar 10  18 28 7,3% 
Gatu-/Vägkorsning 7  5 12 3,1% 
Annan plats 5  8 13 3,4% 
Okänd 19  4 23 6,0% 
Totalt 182 6 195 383 100,0% 

 

Skador som uppkommit vid olyckorna  
Det fanns totalt 499 registrerade och klassade skador i AIS-systemet (Abbreviated 
Injury Scale – vilket beskriver skadekonsekvenser till följd av trafikolyckor67) från 
358 personer, vilket innebär i snitt 1,4 skador per person. Vanligast är skada på 
handled (25 procent) varav 44 procent var en fraktur. Efter handled är skador på 
armbågar och knän vanligast förekommande.  
 
Tabell 5: Skador som uppkommit vid olyckorna 

Skada Antal Procent 
Handled 127 25% 
Armbåge 57 11% 
Knä 44 9% 
Axel 37 7% 
Huvud exkl. ansikte 36 7% 
Ansikte 34 7% 
Fotled 19 4% 
Mellanhand 19 4% 
Underarm 19 4% 
Finger, -rar 17 3% 
Mellanfot 13 3% 
Underben 13 3% 
Höft 12 2% 
Torax 12 2% 
Rygg 9 2% 
Buk, bukvägg 5 1% 
Övrigt 13 3% 
Totalt 499 100% 

  
                                                             
67 Transportstyrelsen (2018) Sjukhusrapporterad statistik. Hämtad 2018-06-26: 
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/statistik/STRADA-informationssystem-for-olyckor-
skador/Olycksstatistik/Sjukhusrappoterad-statistik/ 
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4.2 OLYCKOR MED ICKE SJÄLVBALANSERANDE EPF 
Olyckor med icke självbalanserande EPF är betydligt ovanligare än med de 
självbalanserande. Detta beror högst sannolikt på att användningen inte är lika 
utbredd än, men det skulle också kunna vara en indikator på att fordonen är säkrare 
eller att det framförs av en annan användargrupp.  
 
Endast 24 olyckor har hittats i STRADA jämfört med 383 olyckor med 
självbalanserande elfordon under samma tidsperiod. Här lästes även alla 
olycksbeskrivningar igenom och klassades efter ”elektrisk skateboard”, ”elscooter” 
och ”elsparkcykel”. Det var tre polisrapporterade olyckor där motparten togs bort 
(dubblett). Totalt inrapporterades 24 skaderapporter. Av de 24 olyckorna utgörs 20 
av elscooter/elsparkcykel. 

Förändringar i olycksrapportering från år till år 
Av de fordon som inte är självbalanserade var elscootern/elsparkcykeln den 
vanligaste (19 av 24). I resterande fyra olycksfallsbeskrivningar handlar det om 
olyckor med elektrisk skateboard. Underlaget är litet men indikerar en ökning av 
olyckor med denna typ av fordon under de senare åren.  
 
Figur 6: Antal inrapporterade skadade personer uppdelat på år. Observera att 2017 ej är ett fullständigt 
år. 

 
 

Fördelning av olyckstyp 
Liksom med de självbalanserande elfordonen, står singelolyckor för en övervägande 
del av olyckorna med icke självbalanserande EPF. 
 
Tabell 6: Typer av olyckor med icke självbalanserande EPF 

 Samtliga – Icke 
självbalanserande EPF 

Procent 

Kollision med motorfordon 4 17 % 
Singelolycka 15 63 % 
Kollision med cyklist/fotgängare 1 4 % 
Övrigt/okänt 4 17 % 
Totalt 24 100 % 
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Fördelning av olyckor uppdelat på kön och ålder 
Totalt stod kvinnor för 5 olyckor och män för 19 olyckor med de icke 
självbalanserande EPF som har rapporterats in i STRADA.  
 
Olyckor med icke självbalanserande EPF är relativt jämnt fördelade mellan de olika 
åldersgrupperna.  
 
Figur 7: Fördelning av olyckor uppdelat på ålder 

 
 

Fördelning av olyckor uppdelat på ärende och plats 
En klar majoritet av olyckorna sker på fritiden. Det går från statistiken inte utläsa om 
dessa olyckor inträffat under lek och rekreation eller när fordonen använts som 
transportmedel. Den större andelen av olyckor inträffar på gatu-/vägsträcka samt 
gång- och cykelbana/väg.  
 
Tabell 7: Fördelning av olyckor uppdelat på ärende  

 Samtliga – Icke 
självbalanserande 
EPF 

Procent 

På fritiden 19 79,2% 
På väg till/från skolan 2 8,3% 
Ej angivet 3 12,5% 
Totalt 24 100,0% 

 
Tabell 8: Fördelning av antal olyckor uppdelat på plats 

 Samtliga – Icke 
självbalanserande 
EPF 

Procent 

Gatu-/Vägsträcka 9 37,5% 
Gång- och cykelbana/väg 7 29,2% 
Gångbana/Trottoar 3 12,5% 
Gatu-/Vägkorsning 3 12,5% 
Annan plats 1 4,2% 
Okänd 1 4,2% 
Totalt 24 100,0% 
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Skador som uppkommit vid olyckorna 
Det fanns totalt 49 registrerade och klassade skador (AIS-systemet) från 23 
personer, vilket innebär att de i snitt har 2,1 skador per person. Vanligast var skada 
på armbåge (14 procent), följt av knä, ansikte, axel samt huvud (men inte ansikte). 
 
Tabell 9: Skador som uppkommit vid olyckorna 

Skada Antal Procent 
Armbåge 7 14% 
Knä 6 12% 
Ansikte 5 10% 
Axel 5 10% 
Huvud exklusive ansikte 5 10% 
Handled 4 8% 
Finger, -rar 3 6% 
Fotled 2 4% 
Höft 2 4% 
Knä, Lår, Underben 2 4% 
Övrigt 8 16% 
Totalt 49 100% 

 

Sammanfattning  
Sammanfattningsvis kan det konstateras att rapporteringen sker framförallt genom 
sjukvården och är inte tydlig då det används olika kategorier (”fotgängarskador”, 
”cykel” eller ”övrigt”). Generellt så är män överrepresenterade i olycksstatistiken. 
Orsaken är oftast singelolyckor eller okänt och olyckorna sker på fritiden på gatu-
vägsträcka och gång- och cykelbana inom den undersökta tidsperioden från 2012 till 
2017.  
 
Tvåhjuliga balansbrädor med styrstång och utan styrstång står för majoriteten av 
olyckorna. Antalet olyckor med båda fordonsgrupper är nästan jämnfördelad. Medan 
antalet olyckor med balansbrädor med styrstång varierar lite genom åren och 
användargruppen är äldre (25-64 år), sker olyckorna med tvåhjuliga balansbrädor 
utan styrstång uteslutande mellan 2015 och 2017 och användargruppen är mycket 
yngre (6-12 år). De mest vanliga skadorna är frakturer på handled. 
 
När det gäller olyckor med icke- självbalanserande EPF så utgör de med 24 i antal 
bara en liten bråkdel inom den undersökta perioden. De vanligaste skadorna är på 
armbåge, knä, ansikte, axel och huvud exklusive ansikte. Olyckorna är relativt 
jämnfördelade mellan åldersgrupperna.     
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5 Användarperspektiv 

5.1 PRIVATA ANVÄNDARE 

Intervjugruppen 
Totalt har femton personer intervjuats. Av dessa använder åtta enhjulig balansbräda, 
tre elscooter och fyra elektrisk skateboard. Fjorton av intervjupersonerna är män och 
en är kvinna. För närmare beskrivning av intervjumetoden se metod delen under 
punkt 1.3. Frågeformulären finns i bilaga 2. 

Tekniska förutsättningar 
Flera av intervjupersonerna vittnar om tekniska problem med fordonen. Framförallt 
beskrivs problem med batteriernas kvalitet. Många fordon har batterier med dålig 
batteritid och några intervjupersoner beskriver också hur batteriet stängts av under 
färd, exempelvis på grund av överhettning. Ett batteri som stänger av sig självt är 
särskilt farligt vid färd med ett självbalanserande fordon, då det innebär att även 
gyrotekniken som håller föraren upprätt, stängs av. Nästan oundvikligt faller då 
också föraren av fordonet.  
 
Flera av intervjupersonerna som kör enhjulig balansbräda beskriver också att 
tekniken i deras fordon fungerar så att gyrotekniken stängs av när fordonets 
maxhastighet uppnås. På ett fordon som har den lagliga högsta tillåtna hastigheten 
20 km/h, kan därmed föraren komma att trilla av fordonet om denna hastighet 
skulle överskridas, vilket exempelvis kan ske i en nedförsbacke. Det skulle även 
kunna ske om föraren råkar köra ner i en grop som genererar en mycket kortvarig 
acceleration. För att försäkra sig om att fordonet inte ska råka överskrida den 
inställda maxhastigheten måste därför alltid en betydligt lägre hastighet hållas. 
Alternativt så ändras den inställda maxhastigheten, vilket är enkelt att göra för de 
flesta fordonen. Flera av de intervjuade anger att de har ändrat fordonets  
inställningen av maxhastigheten, men att de framför fordonen med högst 20 km/h.  
 
Det finns få svenska återförsäljare av EPF och flera av intervjupersonerna har köpt 
sina fordon direkt via stora nätleverantörer med direktimport från Asien68. Vid 
denna typ av direktimport är produkterna i regel inte CE-märkta och det är svårt att 
veta vilken kvalitet som kan förväntas av det köpta fordonet. Flera intervjupersoner 
har börjat med att köpa en billigare variant av EPF, men har sedan valt en dyrare 
produkt med bättre kvalitetsgarantier. Flera intervjupersoner menar att en får vad en 
betalar för.  

Väderpåverkan  
Flera intervjupersoner beskriver att deras fordon inte lämpar sig för användning i 
vinterväglag. En uppger att fordonet inte klarar minusgrader och en annan att 
fordonet inte klarar av regn. Största problemet uppges dock vara halkrisken. Flera av 
de som kör enhjulig balansbräda beskriver hur kontaktytan med marken blir väldigt 
liten, vilket medför att det är lätt att halka. Några sätter dock på dubbdäck vintertid 
och använder fordonet året om, medan de flesta av intervjupersonerna väljer 
använda andra färdmedel vintertid.   

                                                             
68 Exempelvis sidorna Aliexpress.com och Alibaba.com 
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Inlärning 
Hur lätt det är att lära sig använda EPF varierar beroende på fordonstyp. 
Användarna av elscooter beskriver att det i princip inte krävs någon tid för inlärning 
alls. De som använder enhjulig balansbräda beskriver däremot att det krävs en hel 
del övning för att bli bra på att köra fordonet.  
 
Att lära sig att använda elektrisk skateboard anges vara enkelt för den som är van 
skateboardåkare, i annat fall krävs träning. Dock beskrivs elektrisk skateboard som 
enklare att lära sig än vanlig skateboard, då användaren inte behöver genomföra 
”kicka ifrån”-momentet som för en vanlig skateboard. Broms och gas för en elektrisk 
skateboard styrs med en fjärrkontroll som föraren håller i handen under färd. 
Styrningen av inbromsning reagerar dock väldigt känsligt och kräver en del träning.  

Användning – när och varför 
Användningsområdena skiljer sig åt mellan intervjupersonerna. Flera som använder 
enhjuling, balansbräda eller elektrisk skateboard beskriver att de i huvudsak 
används för nöje och rekreation. Bland dessa beskrivs återkommande att åkandet är 
förenat med en frihetskänsla.  
 
Två av intervjupersonerna uppger att de har fysiska svårigheter att ta sig fram till 
fots, på grund av skada och sjukdom. För dessa beskrivs möjligheten att använda 
EPF som ”livsomvälvande” och de använder sitt fordon för alla typer av 
förflyttningar och ärenden. En beskriver hur hen får väldigt ont och blir sängliggande 
resten av dagen efter en mindre promenad och att detta har gjort att hen tidigare fått 
avstå många aktiviteter. Intervjupersonen menar att ”traditionella” 
mobilitetshjälpmedel som rullstol eller permobil inte är passande för hen. Nu 
använder personen sitt EPF som substitut för att gå och framför också sitt fordon på 
trottoarer (i anpassad gånghastighet på ca 6 km/h).  
 
Övriga intervjupersoner använder sitt fordon i huvudsak för pendling. Antingen hela 
vägen eller i kombination med kollektivtrafik. Fordonen kan i regel tas med enkelt på 
kollektivtrafiken och används då som en del i ett kombinationsresande från dörr till 
dörr. Ett flertal personer beskriver att fordonens konstruktion och tekniska 
specifikationer som bland annat batteritid gör att fordonen tillämpas mest för korta 
sträckor upp till 1 mil.      
 
Intervjupersonerna uppger att de resor som de nu gör med sitt EPF annars skulle ha 
gjorts med kollektivtrafik, moped, elcykel eller vikcykel och gång.  

Parkering och förvaring 
En majoritet av intervjupersonerna beskriver att den stora fördelen med att köra 
EPF är att de kan ta med sitt fordon in i hemmet och på sin arbetsplats och att de 
således inte behöver parkera och låsa fast fordonet. Endast en intervjuperson, med 
en elscooter, uppger att hen ibland parkerar fordonet utomhus.  

Reaktioner och interaktioner med medtrafikanter 
Då EPF enligt lag i första hand ska framföras på cykelbana, är det också främst på 
cykelbana intervjupersonerna brukar köra. En del uppger också att de ibland eller 
ofta kör på gångbana, men att de då kör i gångfart. Flera upplever att komforten 
kraftigt påverkas av vägunderlag och att behovet av ett jämnt vägunderlag är ännu 
viktigare än för en cyklist. En intervjuperson brukar därför välja att köra på bilvägen 
istället för på cykelbanan.   
 
Flera är måna om att föregå med ett gott exempel i trafiken, då de vill att 
medtrafikanterna ska acceptera dem och att fordonen inte ska ogillas av andra 
trafikanter. De flesta uppger också att interaktionen med andra trafikanter som 
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cyklister, bilister och gående överlag fungerar bra. Ofta möts de av stor nyfikenhet 
och folk som vill stanna och prata. Många beskriver dock att hundar ofta skäller och 
reagerar negativt på dem. Några intervjupersoner förklarar att detta troligen beror 
på att deras fordon ger ifrån sig högfrekventa ljud som inte människor, men däremot 
hundar hör. En intervjuperson som ofta kör i skogen uppger att också hästar 
reagerar negativt. Hen brukar kliva av sitt fordon och stänga av det vid möte med 
häst.  
 
Även om interaktionen överlag fungerar bra med andra medtrafikanter beskriver 
några av intervjupersonerna att andra trafikanter har svårt att avläsa deras beteende 
och hastighet. På långt håll kan exempelvis en person på en enhjulig balansbräda 
uppfattas som en gående, men hastigheten hen håller är en helt annan.  

Inställning kring lagstiftningen för EPF 
Samtliga intervjupersoner uppger att de har god kännedom om lagstiftningen och 
har som ambition att följa den även om flera intervjupersoner anger att det finns 
svårigheter i att följa de lagar och regler som finns. Exempelvis beskriver förare av 
enhjulig balansbräda att det är farligt att ställa in fordonets maxhastighet på 20km/h 
då gyrotekniken stängs av vid överskridande av maxhastigheten. (Se tekniska 
förutsättningar för närmare beskrivning.) 
 
Flera upplever också behov av att få framföra fordonet på gångbana i gånghastighet. 
Detta gäller särskilt en av de intervjupersoner som använder sitt EPF som ett 
mobilitetshjälpmedel.  
 
När det gäller krav på reflexer och belysning uppger de flesta intervjupersonerna att 
deras fordon var utrustat med detta från början eller att de har sett till att utrusta 
dem med det. När det gäller ringklocka har de som har ett fordon med styre denna 
monterad där, medan övriga istället har en ringklocka i handen under färd. Endast 
en intervjuperson uppger att hen kör utan ringklocka.   

Användning av skyddsutrustning 
Majoriteten av intervjupersonerna använder skyddsutrustning vid färd. Framförallt 
används hjälm. Bland de som kör enhjulig balansbräda använder flera användare 
många typer av skydd, så som handledsskydd, armbågsskydd, knäskydd och 
ryggplatta. Flera har också integralhjälm istället för cykelhjälm och några använder 
också MC-boots eller vristskydd.  
 

5.2 KOMMERSIELLA ANVÄNDARE 
Kontakt togs med ett företag från Malmö som hyr ut och arrangerar evenemang med 
Segways för att få uthyrarens perspektiv.  

Målgrupp och produkter 
Det är framförallt företag som hyr Segways idag. Fordonen framförs mest på 
cykelvägar, stigar och i parker. Ibland kan en kund vilja använda Segways för att 
förflytta en grupp av människor från till exempel sitt företag till en avslutande plats. 
Det arrangeras också företagskundevent där det görs en bana som kunderna får testa 
och köra runt i.  

Kunskapskrav 
När det gäller kunskapskrav så börjar en tur alltid med en genomgång för 
användarna om hur man kör samt en kort provkörning. När uthyrarna ser att 
kunderna behärskar fordonet får de köra iväg. En guide följer med om kunden så 
önskar. Det gäller dessutom nykterhetskrav. 
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Samspel med andra trafikanter 
Det är väldigt sällan det uppstår konflikter med andra trafikanter enligt uthyraren. 
Om det förekommer så är det oftast på grund av medtrafikanter som inte tar hänsyn. 
Att lära sig framföra en Segway är som när någon lär sig att cykla, men det kräver 
också att andra trafikanter ta hänsyn. Inlärningstiden för att kunna köra en Segway 
bedöms som kort. 

Olyckor 
Olyckor sker framförallt när folk blir övermodiga och inte följer de regler som har 
lärts ut under instruktionen. Det gäller till exempel när kunder kör ner för trappor 
eller kör på grus och gräs. Det är främst fallolyckor som sker. 

Potential som mobilitetshjälpmedel   
Uthyraren påpekar att Segway idag även används som hjälpmedel för handikappade 
då det för vissa är smidigare och lättare att ta sig fram med än med permobil. 

6 Nyckelaktörernas perspektiv 

För att hämta in expertkunskap kring EPF identifierades ett flertal nyckelaktörer 
inom fordons-och trafiksäkerhet. Dessa är Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens 
främjande (NTF), Polisen Stockholm, Transportstyrelsen och Arbetsmiljöverket. 
Kontakt har även tagits med trafikavdelningarna på Stockholms Stad, Göteborgs 
Stad och Malmö Stad. 

Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens främjande (NTF) 
NTF är en självständig organisation som arbetar för en säker trafik.69. NTF 
tillhandahåller bl.a. konsumentupplysning kring Segways och hoverboards på sin 
webbsidan. I samband med cykelhjälmsmätningar som görs av NTF mäts även 
hjälmanvändning för EPF som en kompletterande del. De två personer som 
intervjuades är projekt- och trafiksäkerhetsansvariga hos NTF. 
    
Enligt NTF är utmaningen med EPF osäkerheten om vilka regler som gäller bland 
både de som använder fordonen och medtrafikanter. Det saknas kännedom bland 
annat om var fordonen ska framföras, för vilka fordon det krävs hjälm, hur fordonet 
ska framföras och för vilka målgrupper fordonet passar. 
  
För att öka trafiksäkerheten för användare med EPF samt för andra medtrafikanter 
menar intervjupersonerna att det krävs mer konsumentinformation och tydligare 
regler, men att detta kan vara svårt då utvecklingen av dessa fordon ofta går fortare 
än vad lagstiftningen hinner med. NTF menar att det vore bra om EPF skulle 
typgodkännas då det skulle förenkla för konsumenten och den 
konsumentinformation som NTF kan ge. 

                                                             
69 NTF (2018) NTF. Hämtat 2018-06-26: https://ntf.se/ 
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Polisen Stockholm  
Polisen är den myndighet som ansvarar för trafiksäkerhet och regelefterlevnad och 
kommer i kontakt med EPF framförallt vid trafikolyckshändelser. Personen som 
intervjuades är kommissarie på Trafiksektionen, Stockholms polis.  
 
Utmaningen med EPF är som hen ser är att det är flera fordon av olika slag och att 
det finns oklarheter i hur dessa ska hanteras. Denna variation av olika EPF innebär 
också att det kommer in ytterligare fordonskategorier på framförallt cykel- och 
gångvägar, vilket kan öka olycksriskerna. En risk anges vara att olika användare inte 
har koll på de andra fordonens villkor, till exempel svårigheter att uppskatta 
hastighet.  
 
Hen anger vidare att information och utbildningar kring trafiksäkerheten i samband 
med EPF skulle vara ett bra sätt att öka medvetenheten om riskerna av framförandet 
av dessa fordon.  
 
Det finns också ett problem med inrapportering av trafikolyckor och mörkertalet är 
troligtvis stort. Folk söker inte alltid sjukvård eller så tas skadorna om hand utan att 
de blir inrapporterade i STRADA.  
 
Regelverket just nu är väldigt diffust och måste bli enklare och konkretare. Om 
lagtexten bygger på för många tekniska specifikationer blir risken stor att det inte 
kommer att omsättas i praktiken. Polisen har dock inte resurser att övervaka 
samtidigt som det brister i kompetens kring EPF. Polisen anger de idag inte arbetar 
proaktivt för att förhindra olyckor med EPF. Den enda kontakten med användare 
sker i samband med olyckor.  
 
Det fordon som hen anser ha störst potential att bli ett ”nyttofordon” är elscootern. 
De andra EPF (hoverboards, ellongboards, enhjulingar, mm) har mer av 
rekreationskaraktär eller längre inlärningstid.  
 

Transportstyrelsen, STRADA 
Transportstyrelsens är den myndighet som har i uppgift att utveckla ett tillgängligt 
transportsystem med hänsyn till säkerhet, miljö och hälsa. Transportstyrelsen 
utformar och följer upp regelgivning genom tillsyn och genom att utfärda tillstånd70. 
Ett av ansvarsområdena är även informationssystemet ”STRADA” för data om 
trafikskador och olyckor. Personen som intervjuades är kontaktperson för STRADA 
databasen på Transportstyrelsen.  
 
Utmaningen med EPF är inrapporteringen av trafikolyckor i STRADA där EPF är 
inblandade, då denna typ av fordon inte har en enhetlig definition utan består av 
många olika varianter av fordon med olika namn. Vid olycksrapportering till 
STRADA är anvisningarna därför att använda fordonets namn. Det är dock planerat 
att ta fram tydligare riktlinjer och ett nytt samlingsbegrepp för EPF som ska ske i 
mitten av 2019 i samband med uppdateringen av STRADA.  
 
Ett annat problem är att det sker en del felrapporteringar för EPF-relaterade olyckor. 
Vid sökningar i STRADA kan det därför vara svårt att hitta rätt, vilket försvårar 
analys och informationsinhämtning. I nuläget är det nästan bara sjukvården som 
rapporterar och där är det patienten själv som berättar om fordonet. Kunskapen om 
fordonets namn kan dock variera även bland användarna. Dessutom anses 
mörkertalet av icke rapporterade olyckor med dessa fordon vara högt. 
                                                             
70 Transportstyrelsen (2018) Vårt uppdrag och arbetssätt. Hämtat 2018-06-26: 
https://www.transportstyrelsen.se/sv/Om-transportstyrelsen/vart-uppdrag-och-arbetssatt/ 
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Utöver ett nytt samlingsbegrepp för att enklare kunna hantera dessa fordon i 
STRADA anger Transportstyrelsen att de bör inkluderas i lagen för 
fordonsklassificering. Då blir det mer tydligt hur det ska hanteras. 
 

Transportstyrelsen, fordonsteknik och fordonsregler 
 
Vidare så genomfördes intervjuer med två personer som jobbar på 
Transportstyrelsen med fordonsteknik och fordonsregler.   
 
Enligt de intervjuade personerna är det en utmaning att konsumenterna förutsätter 
att EPF är trafiksäker och därmed får framföras om dessa kan köpas på nätet eller i 
butik, vilket kan leda till oönskade trafiksäkerhetsrisker. Distributörer eller 
tillverkare som säljer EPF vet ofta inte heller om fordonen är trafiksäkra eller om de 
uppfyller regel- och lagkrav.  
 
Då det kommer ut många nya produkter på marknaden hinner myndigheter och 
lagstiftning inte alltid med. Därför bör EPF kategoriseras på ett annat sätt och nya 
regler bör skapas och det görs på riksdags- och regeringsnivå (lag om väg och 
trafikdefinitioner).  
 
Historiskt sett så var Segways de första fordonen av EPF- slag och när de infördes på 
marknaden klassades de som moped. Det medförde att Segways inte kunde 
framföras på allmänna vägar då de inte uppfyller fordonskraven (belysning, 
konstruktion, mm). För att Segways skulle kunna framföras på allmänna vägar 
ändrades därför klassningen från moped till cykel. Detta har öppnat upp möjligheten 
att framföra ett flertal andra EPF så att cykeldefinitionen snart är ”mättad”. Cyklar 
typgodkänns inte och cykeldefinitionen har sina begränsningar då fordon som 
hamnar i den kategorin inte kontrolleras i förhand.   
 
EPF som hamnar utanför cykeldefinitionen och inte heller godkänns som moped 
hamnar i en gråzon. Det är oklart vilka krav som gäller för dem. Dessa fordon får 
enligt regelverket bara framföras inom ”inhägnat område”. 
 
När det gäller trafiksäkerhet så bör det, enligt Nollvisionens utgångspunkt, alltid 
vara de minst skyddade trafikantgrupperna (funktionshindrade, äldre och barn) som 
har fredade miljöer skyddade från ”omotiverad” fordonstrafik. Trottoarer är fredade 
miljöer där cyklar ska ledas. Vissa fordon får dock framföras på trottoar om de 
framförs i gångfart till exempel att personer med funktionshinder måste kunna ta sig 
fram säkert och tryggt (Trafikförordningen).  
 
Kommunen reglerar framförandet av fordon av alla slag inom kommunen. 
Regleringen måste dock hålla sig till befintliga fordonskategorier som cykel eller 
moped. Det betyder att det inte är möjligt att förbjuda enskilda typer av EPF på 
allmänna vägar och platser utan i så fall blir det förbud mot hela fordonskategorin 
cykel. När det gäller privat mark så kan fastighetsägaren till viss del ta hand om en 
särskild reglering själv. 

 

Arbetsmiljöverket  
EPF ligger utanför typgodkännandesystemet, men inom maskindirektivet då de är 
”maskiner”. Arbetsmiljöverket ansvarar för maskindirektivet hos på uppdrag av 
regeringen. Intervjun fördes med en person som jobbar med transport och 
trafiksäkerhet på Arbetsmiljöverket.  
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EPF diskuteras på Arbetsmiljöverket mest ur ett produktsäkerhetsperspektiv. 
Generella risker som ses gäller osäkra produkter, framförandet i trafik och bristande 
kunskap. Angående produktsäkerhet så omfattas åtminstone hoverboards och ofta 
Segways av maskindirektivet som är en EU-lag. Om EPF omfattas av maskindirektiv 
eller fordonsdirektiv, 2002/24/EG (EU direktiv för 2- och 3 hjuliga motorfordon 
som är avsedda för vägtrafik) beror på vilken hastighet det konstruerats för och det 
avsedda användningsområdet.   
 
Arbetsmiljöverket gör tillsyn på produkter på marknaden som faller under 
maskindirektivet. Exempel på produkter som räknas som maskiner är lyftkranar, 
borrmaskiner, entreprenadmaskiner men även hoverboards. Vid marknadskontroll 
kontrolleras att de som tillverkar, importerar och säljer maskinen följer 
maskindirektivet och släpper säkra produkter på marknaden. ”I reglerna står bland 
annat att produkter som klassificeras som maskiner (enligt AFS 2008:3) ska vara 
CE-märkta. Om produkten är CE-märkt innebär det att tillverkaren går i god för att 
produkten uppfyller de säkerhets- och hälsokrav som gäller”71. 
 
Arbetsmiljöverkets statistik över anmälda tillbud och arbetsolyckor visar att det skett 
olyckor vid användandet av Segways inom polismyndigheten samt inom 
säkerhetsbranschen. 20 rapporterade arbetsolyckor och tillbud med Segways skedde 
mellan 2012 och 2017 där den drabbade varit sysselsatt inom polisverksamhet, 
säkerhetsbranschen eller olyckan/tillbudet skett under en personalaktivitet. De 
olyckor som skett inom polisverksamhet eller säkerhetsbranschen har varit 
väjningsolyckor (undvika andra trafikanter), fallolyckor (trottoarer) samt 
påkörningsolyckor. Mestadels rapporterades skador på armar och ben.  
 
De behov som Arbetsmiljöverket ser i samband med en fortsatt ökande användning 
av EPF är att säkerställa att utrustningen är säker och anpassad för den omgivning 
den ska framföras i, att användaren har rätt kunskap och utrustning för att färdas 
säkert i trafiken och att vi lär av olycksrapportering. Det finns en stor utmaning att 
ha en infrastruktur som tillåter säker framföring av dessa olika typer av fordon 
tillsammans med befintliga fordon, fotgängare och kommande självkörande fordon. 

Kommuner 
För att få ett kommunalt perspektiv på EPF om eventuella utmaningar, möjligheter 
eller frågor kring trafiksäkerhet kontaktades ansvariga förvaltningar i Stockholm, 
Göteborg och Malmö.  
 
Ingen av de tillfrågade kommunerna har dock några erfarenheter av klagomål eller 
synpunkter från allmänheten och någon kontakt med användare av EPF finns inte i 
nuläget. Detta beror säkerligen på att frågor kring EPF inte varit aktuellt särskilt 
länge.  
 
 

Sammanfattning  
De största utmaningarna med EPF enligt intervjusvaren är att de används på 
framförallt gång- och cykelvägar som ökar olycksrisken, att det saknas kännedom om 
vilka regler som gäller för EPF samt kunskapsbrist om fordonens trafiksäkerhet.  
 
För att öka trafiksäkerheten för EPF-användare och för andra trafikanter krävs mer 
konsumentinformation samt tydligare och enklare regler. Att få information och 
genomföra utbildningar kring trafiksäkerheten i samband med EPF skulle vara ett 
bra sätt att öka medvetenheten om risker vid framförandet av dessa fordon. 
 
                                                             
71 Arbetsmiljöverket (2017) Försäljningsstopp på balansbrädor. Hämtad 2018-05-28: 
https://www.av.se/nyheter/2016/anmal-farliga-hoverboards/ 
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Klassningen av EPF som ”cykel” har vissa begränsningar och kan ses som ”mättat” 
då fordon som klassas som cykel inte kontrolleras i förhand, varken på marknaden 
eller i trafiken på grund av bristande resurser, men också för att utvecklingen av nya 
typer av EPF går fort. Ett typgodkännande av EPF som en egen fordonskategori 
skulle säkerligen bidra till ökad tydlighet, dock krävs beslut på regerings-och 
riksdagsnivå för att kunna göra det. 
 
Mörkertalet kring inrapporterade trafikolyckor i STRADA är troligtvis stort och det 
saknas också kunskap om hur olyckor med EPF ska rapporteras. Även här skulle en 
egen fordonskategori och tydligare regler underlätta rapportering.   

7 Analys och slutsatser 

I denna del analyseras studiens huvudpunkter och en rad slutsatser presenteras.  
 

Förarnas användningsområden och upplevelse av EPF  
Det är viktigt att påpeka att de intervjuade användarna ser optimistiskt på EPF, 
deras användande och potential. Detta kan såklart bero på att de själva är användare 
och vana med att framföra EPF. Gruppen av intervjupersonerna är dock för liten för 
att vara representativ och för att kunna dra slutsatser. Det som ändå kan sägas är att 
det anses finnas potential för EPF inom flera användningsområden, såsom bl.a. för 
arbetspendling och som mobilitetshjälpmedel.  
 
Den sneda könsfördelningen med 14 män och endast en kvinna kan vara indikator 
att EPF är produkter som attraherar en särskild målgrupp. Det kan dock också bero 
på att de flesta intervjupersonerna rekryterades ur samma facebookgrupp.  
 
Vissa av de intervjuade förarna av självbalanserande EPF upplever ett visst gap 
mellan den befintliga lagstiftningen och fordonets tekniska förutsättningar. Det blir 
tydligt med tanke på att den tillåtna maxhastigheten är 20 km/h och 
självbalanserande EPF gyroteknik som slutar att fungera så fort fordonets hastighet 
är över maxhastigheten.  

Lagstiftning, reglering och klassificering i Sverige och andra 
länder       
Regleringen och lagstiftningen kring EPF varierar i exemplen i 
omvärldsbevakningen. Det finns länder med mer restriktiva regler för EPF såsom 
Kina där det inte är tillåtit att framföra EPF på allmänna vägar eller Tyskland där 
kraven på konstruktion leder till att flesta EPF inte får framföras på allmänna vägar.  
 
En mer liberal lagstiftning finns i Kalifornien där EPF får framföras på allmänna 
vägar. Där har det dock börjat synas mer och mer trafiksäkerhetsproblem med 
framförallt elscootrar då dessa fordons popularitet har ökat väldigt snabbt och 
många användare inte har kunskap om de lagar och reglar som finns. En bidragande 
anledning till att elscootrarna ökat i trafiken är förekomsten av ”hyrscooter”-system 
(likt hyrcykelsystem) som blivit mycket populära.  
 
I Sverige klassas EPF som cykel. Det saknas alltså en egen fordonsklassificering för 
EPF. Jämfört med Sverige så har EPF blivit en utbredd fordonsgrupp i allmänna 
trafiken i Singapore och framförallt har elscootern blivit populär vilket lett till 
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trafiksäkerhetsproblem och allvarliga olyckor. Där försöker staten att kontrollera 
framförandet av EPF mer och mer, bland annat genom striktare trafikkontroller och 
utbildningskampanjer för att råda bot på problemen. En tydlig åtgärd som gjorts är 
att elscootrar har separerats från andra EPF och klassas nu som ”personal mobility 
device” samt att de sedan 2018 måste typgodkännas. Liknande separata 
fordonsklassificeringar finns i flera andra länder.  

Utmaningar som identifierats av nyckelaktörerna  
Det som nyckelaktörerna anser som stora utmaningar är att fordonskategorin ”cykel” 
fylls på med mer och mer med nya fordon såsom EPF. Detta ses öka trycket 
ytterligare på gång-och cykelbanor som ska delas av fler fordon av olika slag, vilket 
kan leda till ett ökat antal konflikter och olyckor. Reglerna som gäller idag är inte 
tillräckligt tydliga och fordonen kan inte kontrolleras då de inte faller under 
typgodkännandesystemet. Flera av nyckelaktörerna menar att det brister i kunskap 
på alla nivåer, hos användare, medtrafikanter, myndigheter och vid 
olycksrapportering.  

Olyckor relaterade till EPF i STRADA 
Olycksstatistiken visar på typiska skador som generas av fall framåt (framförallt 
handleder). Om användningen av dessa fordon ökar kan vi förvänta oss fler av dessa 
typer av olyckor. När det gäller olyckor med icke självbalanserande elfordon (främst 
elscooter) verkar dock olyckor i sidled (t.ex. axel) vara vanliga. Men underlaget är för 
litet för att dra några egentliga slutsatser.  

8 Rekommendationer 

Det är viktigt att frågan kring EPF diskuteras bredare, inte minst med tanke på den 
snabba tekniska utvecklingen. Det som händer i urbana områden i länder där vissa 
typer av EPF håller på att etablera sig som en alltmer närvarande fordonsgrupp, som 
i Singapore och i Kalifornien, är anledning nog att öka kunskapen om och förståelsen 
för dessa fordon. På så sätt kan också regler, lagar och rekommendationer utvecklas 
för att bättre möta behov och minska sådant som kan leda till 
trafiksäkerhetsproblem. I Sverige, likt många andra länder, sker en snabb 
urbanisering och förtätning av städer vilket innebär fler människor som ska leva, 
arbeta och resa i stadsmiljö. EPF har därmed stor potential att bli ett nyttofordon för 
fler, till exempel som ett ”last mile”-fordon som en del av ett kombinationsresande. 
Här ses framförallt elscooter kunna få stort genomslag som nyttofordon för olika 
typer av ärenden, då de har låg inlärningströskel.   
 
Omvärldsbevakningen och användarintervjuarna visade att EPF redan nu är ett 
alternativ till befintliga mobilitetshjälpmedel för personer med funktionsvariationer. 
Denna möjlighet finns idag i ett antal länder såsom Norge, Finland eller USA. Det 
kan vara en god idé att öppna upp för möjligheten att använda EPF som 
mobilitetshjälpmedel (som komplement till exempelvis rullstol och permobil) även i 
Sverige.  
 
Utifrån ett hållbart resande-perspektiv kan det vara värt att stimulera utvecklingen 
av EPF om fordonet ersätter användandet av bil eller andra tyngre fordon i 
stadstrafiken och inte blir substitut för cykel eller promenad. Enkätstudien från 
Finland (Hyvönen et al., 2016) visar dock att många ser användningen av vissa typer 
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av EPF som substitut för att gå eller cykla. Här krävs mer forskning för att få bättre 
underlag kring bl.a. påverkan på infrastruktur, folkhälsa och miljö.   
 
Det kan tänkas finnas ett stort mörkertal kring inrapporterade trafikolyckor i 
STRADA, bland annat på grund av bristande kunskaper om dessa fordon och hur de 
ska klassificeras. Här skulle en egen fordonskategori för EPF underlätta 
rapporteringen av olyckor väsentligt. Det skulle också vara viktigt att sprida 
kunskapen om en ny fordonsklass bland ansvariga myndigheter och aktörer. 
 
I denna rapport ges med begreppet ”eldrivna enpersonsfordon” ett möjligt förslag för 
vad fordonskategorin skulle kunna heta. Det är viktigt att definitionen är bred, så att 
framtida fordon kan inrymmas i detta utan att ”mätta” fordonskategorin ”cykel” än 
mer. Ett annat tänkbart begrepp är ”ståhjuling” som används i Norge, vilket 
inrymmer de flesta varianter av EPF. En egen och väl formulerad fordonskategori är 
viktigt också med tanke på hur fordonsklassificeringar i flera länder satt krokben för 
införandet av nya EPF. Såsom exempelvis i Tyskland där kraven på sittplats och styre 
gör det olagligt att framföra en stor del av EPF med annan konstruktion utanför 
privat mark.   
 
Vidare bör lagstiftning harmonisera bättre med användarnas perspektiv. Det borde 
exempelvis vara tydligt om det är fordonets tekniska maxhastighet eller den 
maximalt tillåtna hastigheten att uppföra fordonen i som gäller. Vidare så skulle 
enklare regler underlätta hanteringen av ärenden för myndigheter. När det är tydligt 
för alla vad som gäller skulle det bidra till en ökad trafiksäkerhet. Ett exempel är att 
en klassificering av EPF som ett eget fordonsslag skulle möjliggöra att särskilja EPF 
från cyklar samt att tillåta eller förbjuda EPF på vissa allmänna vägar eller platser.  
 
Exemplet Singapore visar att det viktigt med utbildning genom bland annat 
kampanjer. Det är ett sätt att öka medvetenheten och trafiksäkerheten. 
 
 
Slutligen visar studien att användningen av olika typer av EPF i Sverige idag är 
relativt begränsad till vissa grupper. Användningen av samtliga typer av EPF har 
dock potential att öka - vissa för rekreation och lek, vissa som mobilitetshjälpmedel 
och andra som ”nyttofordon”, exempelvis för kombinationsresor. Samtidigt finns det 
en rad utmaningarna, inte minst gäller detta avsaknaden av klassificering av EPF 
som eget fordon och mer enhetlig inrapportering av olyckor i STRADA.  

Intressanta frågeställningar för vidare forskning 
Då den mesta forskningen har genomförts för Segways skulle det behövas mer 
studier kring andra EPF såsom elscootrar och hoverboards. En aspekt som också 
skulle vara intressant att belysa mer är hur stadsmiljöer förändras och vilken 
infrastruktur som krävs om EPF-användandet ökar. Som studien av Hyvönen et al 
(2016) visar är personer mer benägna att använda EPF som substitut för gåendet 
eller cyklandet än för bilåkandet. I samband med detta resultat är det relevant att 
undersöka folkhälsoaspekten. Fordonens miljöpåverkan är en ytterligare aspekt som 
skulle vara intressant att belysa mer.  
 
Någon svensk forskning genomförd utifrån rådande trafikförutsättningar i Sverige 
har inte hittats. För ökad kunskap och förståelse för svenska förutsättningar finns 
det ett behov av studier kring hantering av dessa fordon i trafiksystemet, inte minst 
för att förebygga trafiksäkerhetsproblem om användningen av dessa fordon 
fortsätter att öka. Det vore också intressant att undersöka mer vad det stora antalet 
singelolyckor samt olyckor där orsaken är okänt beror på. En förbättring i 
rapporteringssystemet skulle kunna bidra till att öka kunskap om faktorerna som 
ligger bakom.    
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Bilaga 1: Sökord vid STRADA-uttag 

Tabell 10: Fullständig förteckning över sökord och antal träffar vid STRADA-uttag. 
Sökord Självbalans-

erande 
(Ja/Nej) 

Antal grund-
sökning 

Utökad sökning, 
tillkommande 

Utökat 
sökord 1 

Utökat 
sökord 2 

Airboard Ja 112 15 airbo   
Airslide Ja 0 0 airsl   
Balansbräda Ja 0 0 balansbr   
balansscooter Ja 0 0 balanssc balansco 
El-enhjuling Ja 0 0 el-en   
Electric unicycle Ja 0       
Elektrisk enhjuling Ja 3       
Enhjuls-scooter ja 0       
EUC Ja 0       
Gyroway Ja 0       
Gyrowheel Ja 1       
Hoverboard Ja 63 8 hower (5 

st) 
hover (3 
st) 

inmotion Ja 0       
Iscooter Ja 0       
minimove gyroway Ja 0       
Monowheel  Ja 2       
ninebot ja 1       
Powerboard Ja 0       
Segway Ja 191 3 Segw   
Självbalanserande enhjuling Ja 0       
Smartboard   Ja 3 1 Smartbo   
ståhjuling ja 0       
Swagway Ja 0 0 Swagw   
Unicycle ja 0       
E-skate nej 0       
El-kickbike nej 0       
Elektrisk skateboard Nej 4       
elektrisk enhjul-skateboard nej 0       
Elektrisk kickbike nej 0       
Elektrisk spark nej 0       
Elektrisk sparkcykel nej 0       
Elscooter nej 21 2 Elsco   
Fatglider nej 0       
minimove  Nej 0       
one-wheel-electric-hoverboard nej 0       

Tabell 11: Sammanställning av sökningen i Strada sjukvård och polis.  
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Bilaga 2: Enkät användarintervjuar 

Om fordonet 
1) Vad är det för fordon:  
2) Hur länge har du använd X? 
 
3) Är det svårt att lära sig använda fordonet? Hur länge övade du innan du började 
åka med X i trafiken? 
 
4) Upplever du några problem med självaste fordonet? Såsom: 

a) Tekniskt 
b) Lång bromssträcka 
c) Batteritid 

 
5) Upplever du problem vid användningen av fordonet? Såsom: 

a) Skarpa kurvor 
b) Problem vid ojämnt vägunderlag: gupp eller gropar.  

 

Anledningar till användningen 
6) Vid vilka typer av resor använder du X?  

a) Pendling? 
b) Fritid? 

à    c) Hur kommer det sig att du använder X vid Y med inte vid Z. 
7) Vilka andra fordon eller färdsätt skulle du kunna tänka dig att använda istället? 
 
8) Använder du X i alla väder eller påverkar väderlek och årstid din användning? 
 
___________ 
 
9) Var köpte du den? 

a) Internet? Sverige/Utomlands 
b) Fysisk butik? Sverige/Utomlands 

 
10) Hur gör du med din X när du inte använder den, när den skall ”parkeras”? Tar du 
med dig den in eller behöver du låsa den utanför byggnader? 
 
11) Hur förvarar du den?  

a) I hemmet 
b) På jobbet/skola/annan plats 

 

hur använder de X? 
 
12) Var brukar du köra 

a) cykelbana 
b) gångväg 
c) bilväg 

 
13) Var i samhället använder du fordonet? (t.ex. i centrum, i ditt närområde, på 
landet…) 
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14) Märker du av speciella reaktioner från din omgivning när du använder X? 

a) Gångare  
b) Cyklister 
c) (Hundägare…) 
d) Bilister. 

àKan du ge exempel? ______ 
 
15) Hur tycker du att samspelet fungerar med andra trafikanter? 

a) Gångare  
b) Cyklister 
c) (Hundägare…) 
d) Bilister. 

àKan du ge exempel? _____ 
 
 
16) Hur tänker du kring lagstiftningen/Känner du till lagstiftningen gällande var ditt 
fordon får uppföras? Vilka tillbehör som behövs etc.? Tekniska krav som för cykel. 
(Ringklocka och broms för dagtid) (Belysning och reflexer behövs bara vid färd 
under mörker) 

a) Ja 
b) Nej 

 

Olyckor och tillbud 
17) Har du skadat dig någon gång under färd med X? 

a) ja 
b) nej 

Om ja: 
o Var i trafiken (gångbana, cykelbana…) 
o Situation (singelolycka eller ej) 
o Andra faktorer som påverkade förloppet (dåligt underhåll på 

marken, mycket trafik, fordonet fungerar inte.  
o Vad fick du för skador ______ 

 
 
18) Har du råkat ut för några farliga eller stressande situationer utan att skada dig 
fysiskt? (t.ex. nästan krockat) 

a) ja 
b) nej 

Om ja: 
o Var i trafiken (gångbana, cykelbana…) 
o Situation (singelolycka eller ej) 
o Andra faktorer som påverkade förloppet (dåligt underhåll på 

marken, mycket trafik, fordonet inte fungerar.  
 
 

Framtidsspaning 
19) Kommer du att fortsätta att använda X? 
 
20) Kommer du att skaffa någon annan typ av sådant här fordon? 
 
21) Om du vill summera din upplevelse av att använda X i trafiken, vad skulle du 
säga då? Bra/dåligt 
 
____ 



KOUCKY & PARTNERS AB 2018 
ELDRIVNA ENPERSONSFORDON – EN KUNSKAPSÖVERSIKT OM DERAS PLATS I TRAFIKEN  

 IV 

 
Har du tänkt på något annat som jag inte frågat om? Någon viktig aspekt som vi 
missat att fråga om? 
 

Bakgrund 
Ålder  
 
Kön 
 
Sysselsättning (jobb, studerar, arbetslös) 
 
Vad jobbar du med? Vad pluggar du? 
 
Har du körkort för personbil? EU-moped? 
 
Vill du vara anonym? 
 
Får vi ta en bild på dig och ditt fordon? 
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