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Dette er et veiledningshefte for deg som skal bruke 
elektrisk rullestol i trafikken. Funksjonshemmede i 
rullestol er selvsagt ingen ensartet gruppe, verken 
når det gjelder alder eller tidligere erfaringer i trafik-
ken. Derfor er emnet ganske bredt behandlet. Vi 
håper heftet er nyttig for alle nye rullestolbrukere 
og for foreldre, terapeuter, lærere eller andre som 
arbeider med opplæring på dette området.

Heftet er tre-delt:
• Trafikkteori
• Praktiske øvelser
• Forsikringsbestemmelser

Avsnittene om trafikkteori presenterer generell 
trafikkunnskap og rullestolens plass i trafikkbildet. 
De praktiske øvelsene er forslag til kjøretrening, og 
bør ses i sammenheng med trafikkteorien.

Vi anbefaler at dette heftet gis som informasjon til 
brukere i forbindelse med formidlingen av elektrisk 
rullestol. Det finnes også et godkjenningskurs som 
må gjennomføres for å få formidlingskompetanse på 
elektrisk rullestol. Kurset er publisert på kunnskaps-
banken.net og er også nyttig for brukere av elek-
trisk rullestol.

Vi tar forbehold om endringer i lovverk som vi har 
sitert fra i teksten.

NAV Hjelpemidler og tilrettelegging

Forord

(Boks til bilde eller profilelement. 
De grå flatene markerer områder 
for farge og bilde. Størrelsen 
endres i forhold til behov.)
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Trafikkreglenes definisjon av begrepet 
rullestol
I forskrift om kjørende og gående trafikk står det i 
Trafikkreglenes § 1, nr. 1 med bokstav l (L):

“Rullestol: Innretning med tre eller flere hjul og/eller 
belter, som er særskilt konstruert for forflytning av 
en person med redusert gangevne. Innretningen må 
ha en egenvekt ikke over 250 kilo (inklusive even- 
tuelle batterier), lengde ikke over 180 cm og bred-
de ikke over 80 cm. Dersom innretningen er motor- 
drevet, må den være konstruert for en hastighet 
som ikke overstiger 10 km/t. Slik innretning anses 
ikke som kjøretøy etter vegtrafikkloven § 2.”

Denne definisjonen innebærer at begrepet “rulle-
stol” skal oppfattes slik de fleste allerede gjør; et 
hjelpemiddel som erstatter redusert eller tapt gang-
evne, som ikke er bredere enn at den kommer gjen-
nom en dør og som har en størrelse som gjør den lett 
å manøvrere både innendørs og utendørs. Definisjo-
nen er fastsatt på bakgrunn av oppgitte mål og vekt 
av eksisterende motoriserte og manuelle rullestoler.

Trafikkreglene § 2, nr. 3, bokstav b, fastsetter at 
rullestolbrukere anses som gående. Dermed kan rul-
lestolbrukere gjøre som gående; bruke fortau, gang 
og sykkelvei.

Innledning

Innhold
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Klassifisering og bruksområder
Elektriske rullestoler klassifiseres i to hovedgrupper:

• Elektrisk rullestol med manuell styring (scooter)
• Elektrisk rullestol med motorisert styring (joy-

stick)

Elektriske rullestoler deles inn i tre bruksområder:
• Utendørs
• Begrenset utendørs
• Innendørs

Trafikkulykkenes omfang
I løpet av 2014 registrerte NAV i alt 55 tilfeller av  
ulykker/uhell med hjelpemidler. 35 av disse var knyt- 
tet til elektrisk rullestol og 63% skyldtes brukerfeil. 
En australsk undersøkelse fra 2010 viste at 21% 
av brukerne av elektriske rullestoler var involvert 
i ulykker innen ett år. Internasjonal forskning har 
vist at blant annet opplæring og trening i bruken av 
hjelpemidlene, kan redusere ulykkestallene.

I forbindelse med et kartleggingsarbeid internt i 
NAV ble det påpekt at mange uhell og nestenulyk-
ker skyldes brukerfeil og at feil bruk ofte er knyttet 
til manglende oppfølging og opplæring av hjelpe-
midlene. Det ble også påpekt at denne typen uhell 
og nestenulykker utgjør en betydelig risiko.

Risikovurdering
Risiko handler om sannsynligheten for at en ulykke 
skjer og konsekvensen av denne. Risikovurdering er 
å vurdere hvilke farer som er tilstede.

Risikovurdering ved formidling av elektrisk rulle-
stol
Du må alltid vurdere risiko, både i kartleggingsfasen 
og under opplæring av den som skal styre rullesto-
len. Risikoen ved bruk av elektrisk rullestol må vur-
deres ut i fra

• omgivelsene brukeren skal ferdes i
• typen rullestol som skal benyttes
• brukerens funksjon
• hva som kan bli eventuell konsekvenser for 

brukeren selv og omgivelsene?

Krav til opplæring og dokumentasjon
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
(DSB) har gjennom kontroll ved enkelte hjelpemid-
delsentraler påpekt at rutinene som sikrer at bruk-
erne får opplæring i bruk av hjelpemidler er mangel-
fulle. NAV Hjelpemiddelsentral har ansvaret for å gi 
kommunen opplæring og kommunen har ansvaret 
for å gi opplæring til brukere.

Ansvar for kjøre- og trafikkopplæring
NAV Hjelpemiddelsentral låner ut hjelpemidler til 
omtrent 130 000 ulike brukere hvert år. Feil bruk 
av hjelpemidlene kan i verste fall føre til uhell eller  
ulykker. Det er derfor viktig at brukerne får nødven-
dig opplæring i bruken av hjelpemidlene.

Målet for trafikkopplæringen
Målet er at trafikanten skal ferdes

• med størst mulig sikkerhet
• med minst mulig ulempe for andre trafikanter
• slik at trafikken ikke hindres unødig
• i overenstemmelse med lover, forskrifter og 

andre bestemmelser

Grunnleggende forutsetninger
Før den elektriske rullestolen brukes i trafikken, er 
det nødvendig å ha både tekniske ferdigheter og 
gode kognitive ferdigheter. (Kognisjon handler om 
hvordan hjernen mottar, bearbeider og uttrykker 
informasjon. Ved en skade kan de kognitive funk-
sjonene endres og påvirke blant annet konsentra- 
sjonsevnen, evnen til å oppfatte en trafikksituasjon, 
syns- eller hørselsevnen.)

Rullestolen må kunne mestres i ulike situasjoner. Det 
er også nødvendig å ha kunnskap om hvordan man 
skal ferdes i trafikken, hvilke regler som gjelder og 
hvordan man skal opptre i ulike situasjoner. Disse 
kunnskapene må prøves ut i praksis sammen med 
en ledsager. Sikker og hensynsfull kjøring henger 
også sammen med de holdninger trafikanten har.

For å kunne tolke trafikkbildet riktig og handle i tråd 
med dette, kreves det en viss modenhet og god 
kognitiv forståelse. Et barn er vanligvis ikke trafikk-
modent før i tolvårsalderen. Barn under denne al-
deren bør derfor ikke ferdes alene i sterkt trafikkert 
miljø.

Sentralt i dagens trafikkopplæring står påvirkning til 
riktige holdninger gjennom risikoforståelse. Risiko- 
forståelse betyr at man oppfatter og forstår hvilke 
farer som finnes i trafikken og at man handler der-
etter. Denne forståelsen tilegnes gjennom kunnskap 
og erfaring. Heftets teoridel og praksisdel må derfor 
sees i sammenheng; teorien må prøves ut i praksis.

Enhver trafikant kan bidra til at risikoen ved å ferdes 
i trafikken reduseres. For rullestolbrukere kan dette 
for eksempel bety at en trygg omvei er langt bedre 
enn en risikofylt snarvei.
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Allmenne regler
Grunnregelen for all trafikk står i vegtrafikkloven 
og gjelder alle trafikanter: “Enhver skal ferdes hen-
synsfullt og være aktpågiven og varsom så det ikke 
oppstår fare eller voldes skade og slik at annen 
trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.”

Hva betyr denne regelen?
• Hensynsfullt betyr å være høflig og ta hensyn 

til andre.
• Aktpågiven betyr å være forutseende og inn-

stille oppmerksomheten på det som er vesent-
lig i trafikken. Det vil si å se sammenhengen 
mellom å oppfatte og sette riktig handling ut 
i livet. Det handler også om å være oppmerk-
som på hvilke situasjoner som kan oppstå.

• Varsom betyr å være forsiktig og innrette 
kjøringen slik at farlige situasjoner ikke 
oppstår.

Mennesket i trafikken
Synet og vurderingsevnen vår er viktige forutset-
ninger for å kunne ferdes trygt i trafikken. Dette kan 
illustreres ved å se litt nærmere på de delene som 
inngår i selve kjøreprosessen:

Sanse: Du ser den eldre damen.

Oppfatte: Inntrykket formidles til hjernen. Hjernen 
tolker inntrykket. Erfaringen din sier deg at eldre 
mennesker kan ha nedsatt syn eller hørsel, og det 
er derfor ikke sikkert at den eldre damen er klar over 
at du nærmer deg.

Avgjøre: Hjernen oppfatter situasjonen og avgjør at 
det er lurest å bremse.

Handle: Du bremser og setter dermed riktig handling 
ut i livet.

Kjøretøyets reaksjon: Stolen bremser og stopper. 
Dersom du har vært oppmerksom og satt riktig hand- 
ling ut i livet, vil du stoppe i tide, med en viss sikker-
hetsmargin.

Synet
I trafikken er øynene vårt viktigste sanseorgan. Vi 
får den vesentligste delen av trafikkinformasjonen 
ved hjelp av synet. Resten av informasjonen får vi 
blant annet via hørselen og bevegelsessansen. Sy-
net er fullt utviklet i 14-15 årsalderen. Først da er vi i 
stand til å vurdere avstand og inntrykk riktig, forut-
satt at synet er normalt.

Varslingsrefleksen
Synsfeltet vårt er på 180 grader når vi står i ro. 
Av dette ser vi bare 3-5 grader skarpt. Dette er 
skarpsynet vårt og brukes når vi leser eller gransker 
noe. Sidesynet er et slags “tåkesyn” hvor farger og 
konturer er uskarpe. Sidesynet er likevel viktig for-
di en bevegelse i denne delen av synsfeltet utløser 
varslingsrefleksen. Denne gir beskjed om at noe må 
granskes nærmere.

Ved redusert syn vil viktig trafikkinformasjon vans- 
kelig bli oppfattet. For dem som bruker briller er det 
viktig at brillene også benyttes ved kjøring av elek-
trisk rullestol.

Stor hastighet gir mindre synsfelt
Selv når du kjører rullestol med en fart på 10 km/t er 
synsfeltet mindre. For en bilfører som kjører i 60 km/t 
er synsfeltet redusert til 55 grader. Dette er under 
en tredjedel av det synsfeltet vi har når vi står i ro. 
Vær derfor oppmerksom på at bilens høye hastighet 
gjør at bilføreren ikke så lett legger merke til den 
elektriske rullestolen på avstand, mens brukeren av 
rullestolen vil se bilen på et tidligere tidspunkt fordi 
synsfeltet er større ved lav hastighet.

Fargesyn og kontraster
Øyet er avhengig av kontraster for å kunne skille ut 
detaljer. Mennesker med normalt fargesyn vil legge 
spesielt godt merke til gjenstander eller klær med 
sterke farger. I dårlig sikt og i skarpt motlys, redu- 
seres evnen til å se kontraster. Bruk av solbriller eller 
solskjerm i skarpt motlys vil bedre evnen til å se kon-
traster og motvirke blending. Dersom bilføreren har 
sollyset rett mot seg, kan det være vanskelig å se 
kontraster. Vær derfor oppmerksom på at bilfører- 
en kan ha problemer med å oppdage rullestolen.

Trafikkopplæring - teori
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Kjøring i mørket
I mørket ser vi ikke farger. Siktstrekningen blir også 
kortere på grunn av manglende lys. Dette gjør at 
trafikkinformasjonen kommer senere fram til oss. 
Kjøring i mørket er derfor mye farligere enn kjøring 
i dagslys. Mange trafikkulykker skjer i mørket. Det 
regnes for å være to-tre ganger farligere å ferdes i 
trafikken i mørket i forhold til i dagslys.

Som rullestolbruker på landeveien i mørket, kreves 
ekstra oppmerksomhet. Det skarpe lyset fra billykt- 
ene vil blende og gjøre det vanskeligere å se. Det 
kan hjelpe å bevege blikket og prøve å se langt 
framover. Når bilen passerer, bør du se mot veikant-
en og unngå å stirre inn i billyktene.

Refleks
Ulike farger reflekterer lys forskjellig. I mørket vil 
de mørkeste klærne være vanskeligst å se. De lyse 
klærne vil reflektere lyset bedre, mens et refleks-
bånd vil reflektere omtrent alt lys som kommer fra 
en billykt eller et gatelys. Dette betyr at du sees 
best av bilføreren dersom du bruker refleks. Bruk 
helst flere reflekser på rullestolen og gjerne også på 
klærne. I tillegg må rullestolen ha tente lykter for å 
bli oppdaget av andre. Lyktene er også nødvendige 
for å kunne se i mørket. I dagslys vil kontrastene øke 
dersom lyktene er tent, og andre vil lettere legge 
merke til rullestolen.

Vurdering av avstander
Feilvurderinger av fart og avstand er en vanlig årsak 
til ulykker. Undersøkelser viser at mennesker lett 
feilvurderer avstander som er større enn 50 meter. 
Jo lengre unna en gjenstand eller bil er, jo vanskelig-
ere er det å bedømme avstanden. Det er også vans- 
kelig å bedømme bilens fart når den er langt unna. 
Barn har større vansker med å bedømme fart enn 
voksne. Avstandsbedømming er vanskeligere når 
man selv er i bevegelse. Bilføreren som selv kjører 
i høy fart, vil derfor ofte beregne avstand feilaktig.

Å kunne vurdere avstander er en ferdighet som kan 
læres gjennom trening og erfaring. Tenk fart og av-
standsvurdering når du skal krysse en vei med elek-
trisk rullestol. Evnen til å kunne vurdere avstander 
er særlig viktig på veier med høy fartsgrense for-
di farlige situasjoner lett kan oppstå. Vær ekstra 
oppmerksom i tett trafikk, fordi bilføreren da har 
mange forhold som trekker til seg oppmerksomhet.

Barn og eldre i trafikken
Barn er ikke små voksne. Barn kan læres opp til å 
ferdes i trafikken, men de mangler noen erfaringer 
som er nødvendige for å bli gode trafikanter. Evnen 
til å vurdere avstand og fart er lite utviklet hos barn. 
Små barn har vansker med å oppfatte hvor lyd kom-
mer fra. Det nytter derfor ikke å tute på barn og tro 
at de skjønner hvorfor og hvor lyden kommer fra. 
Manglende erfaringer gjør at små barn reagerer se-
nere enn voksne. De mangler også den modenheten 
som er nødvendig for å opptre forsvarlig i trafikken 
og kan derfor impulsivt løpe ut i veien.

Mange eldre mennesker har nedsatt hørsel, syn og/
eller reaksjonsevne og førlighet. Det er også mange 
eldre som ikke er klar over alle farene som finnes i 
dagens kompliserte trafikkbilde.

Vis hensyn
Som rullestolbruker må du ta ekstra hensyn til barn 
og eldre i trafikken. Barns handlinger kan være vans- 
kelige å forutsi, mens eldre mennesker kan trenge 
tid for å reagere. En elektrisk rullestol er tung og 
kraftig. Dette gjør deg til en hardere og mer farlig 
trafikant enn en som bare er en fotgjenger. Vær 
også oppmerksom på at det er en viss «treghet» i 
selve rullestolen. Det tar litt tid før den stopper helt 
eller du får den til å endre kurs.

Hvor og hvordan skal du kjøre?
Som bruker av elektrisk rullestol 
må du rette deg etter de reglene 
som gjelder for fotgjengere i 
trafikken. Likevel er reglene så 
fleksible at de kan fravikes der-
som plassforholdene er proble- 
matiske eller andre forhold gjør 
det farlig å følge fotgjenger-
reglene. Noen ganger kan det 
også være mest hensiktsmessig 
for rullestolbrukere å benytte 
regler som egentlig er laget for 
syklister.

Men: Det beste er å kjøre rullestolen på fortau eller 
gangbane. Ikke kjør for langt ut mot fortauskanten. 
Hvis et hjul eller hjulpar kommer utenfor kanten, kan 
du risikere å velte. Vis hensyn overfor fotgjengere 
og vær oppmerksom, slik at du ikke kjører på noen.
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Sykkelfelt skal brukes dersom 
det ikke finnes fortau eller gang-
bane. Hold godt ut til høyre, så 
du ikke hindrer syklistene som 
kjører fortere enn deg. Se deg 
for dersom du må krysse banen. 

Dersom du ikke har annen mulighet enn å benytte 
veien, så sier fotgjengerreglene at du må holde deg 
ytterst til venstre i kjørebanen. Dersom det er for-
bundet med fare å kjøre på venstre side av veien, 
eller du av andre grunner finner det hensiktsmessig, 
kan du benytte høyre side av veien.

Kryssing
Du må også huske på at selve kryssingen av veien 
kan være farlig. Når du kjører rullestolen på veien, 
bør du planlegge kjøringen på forhånd slik at du unn- 
går å krysse for ofte. Ta dette med i vurderingen 
når du velger hvilken side av veien du vil kjøre på. 
Statistikken viser at faren for ulykker er størst når 
veien skal krysses, særlig der hvor det ikke er fot-
gjengeroverganger. Tenk også på hvor uoversiktlig 
veien er der hvor du skal kjøre. Uansett skal du ikke 
oppholde deg unødig i veibanen. Det er ikke tillatt 
å forstyrre den trafikken som veibanen er ment å 
være for.

Motorveier
På motorveier 
eller andre  
sterkt trafik-
kerte hovedvei-
er skal hverken 
fotgjengere, 
syklister eller 
rullestolbrukere 
ferdes.

Tunneler
I tunneler er det 
farlig å kjøre. Du 
må aldri kjøre 
inn i en tunnel 
hvor det ved inn- 
gangen står skil-

tet “forbudt for gående og syklende”, eller hvor 
det står anmerket fareskilt med opplysninger med 
gass i tunnelen. Korte tunneler på 50-100 meter 
kan du kjøre gjennom, dersom det ikke finnes andre 
muligheter.

Unngå å kjøre i lange tunneler! Mange tunneler er 
så lange og har så dårlige luftforhold at faren for å 

bli eksosforgiftet kan være stor. Dersom du kom-
mer til slike tunneler, må du velge en annen vei for å 
nå bestemmelsesstedet. Det er også andre forhold 
som gjør det farlig å kjøre i tunneler. Vanligvis er det 
dårlig plass i veibanen for andre enn bilene. Lysfor-
holdene i tunneler er ofte dårlige. Dette er spesielt 
farlig når bilistene kommer kjørende fra solskinn og 
inn i tunnelen. De vil da være nesten blinde en kort 
stund og vil hverken se eller forvente at det befinner 
seg en rullestolbruker i tunnelen. 

Bruk blinklysene
Hvis dere er flere sammen er det mest hensynsfullt 
overfor andre trafikanter at rullestolene kjører et-
ter hverandre både på fortau og på veien. Dette vil 
også være den tryggeste måten å kjøre på. Dersom 
du kjører på vei uten fortau eller på gang- og sykkel-
bane, bør du gi beskjed til dine medtrafikanter når 
du vil svinge. Bruk blinklysene på stolen, hvis dette 
finnes eller rekk ut hånden. Sjekk at det ikke kom-
mer noen bak deg før du svinger.

Du kan parkere rullestolen på fortau. Vis hensyn slik 
at andre fotgjengere kan komme forbi.

Kryssing av vei 
I følge vegtrafikkloven skal du 
først og fremst benytte gangfelt, 
gangbro eller gangtunnel når du 
vil krysse veien. Dersom det ikke 
finnes gangfelt i nærheten, bør 
du krysse der det er veikryss. 

Vurder bilenes fart og avstand i forhold til hvor lang 
tid du trenger for å krysse veien. Kryss rett over på 
raskeste måte. Se deg godt for før du krysser – se til 
venstre, til høyre og til venstre igjen.

Det er nødvendig med god sikt for å krysse veien på 
en trygg måte. Unngå derfor å krysse mellom par-
kerte biler, bak buss på holdeplass eller der hvor 
hus og hekk hindrer sikten. Når du leter etter et 
passende sted å krysse veien, bør du alltid vurdere 
hvordan du kommer ned fortauskanten og opp igjen 
på den andre siden. En høy fortauskant kan gi store 
problemer. 

Ved kryssing av landevei hvor det hverken er fot- 
gjengeroverganger eller veikryss, bør veien krysses 
på en rett strekning med god sikt i begge retninger. 
Kryss aldri veien rett foran en sving, bakketopp, tun-
nel eller andre steder med dårlig sikt. Her kan bilene 
komme kjørende i stor fart.
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Stoppstrekning
For å kunne vurdere avstand og foreta riktig hand-
ling, kan det være nyttig å vite litt om stoppstrek-
ning til både rullestoler og biler.

Rullestol i 10 km/t

Reaksjonsstrekning:  2,7 m + bremsestrekning: 2,1m = 
stoppstrekning: 4,8 m

Bil i 80 km/t

 
Reaksjonsstrekning: 22 m (22 m) + bremsestrekning: 30 m 
(120 m) = stoppstrekning: 52 m (144 m). Tallene i parentes 
gjelder glatt veibane

Reaksjonstiden er den tiden som går med fra du opp- 
dager en fare til du begynner å bremse. Sagt på en 
annen måte – tiden du bruker til å tenke på hva du 
skal gjøre og til du har bestemt deg for å bremse: 
sanse – oppfatte – avgjøre. Normalt er reaksjons-
tiden 1-3 sekunder. Den blir imidlertid lengre dersom 
en person er trøtt, syk, har vansker med å bevege 
musklene eller er påvirket av alkohol eller sløvende 
medisiner. Reaksjonstiden kan også bli lengre der-
som personen sitter og tenker på noe helt annet enn 
det som skjer i trafikken eller for eksempel snakker 
i mobiltelefon, leser sms, chatter på sosiale medier 
etc.

Reaksjonsstrekningen er den avstanden en rul-
lestol eller en bil forflytter seg i løpet av reaksjons- 
tiden.

Bremsestrekningen er den avstanden en rullestol 
eller en bil beveger seg fra man begynner å bremse 
til rullestolen eller bilen står i ro. Fart, føreforhold, 
dekk og bremser vil virke inn på bremsestrekningen. 
Jo fortere du kjører – jo lengre blir bremsestrek- 
ningen. Strekningen forlenges ytterligere dersom 
dekkene er slitte og bremsene dårlige.

Stoppstrekningen på tørr asfalt for elektrisk rul-
lestol som kjører i 10 km/t vil normalt være cirka 4 
meter. En bil som kjører i 80 km/t vil bruke over 50 
meter på å stoppe.

Glatt føre
Når det er vått, isete, snø eller mye leire og vått løv 
på veien, vil bremsestrekningen bli forlenget. Vær 
også oppmerksom på veier med løs grus; her kan 
det være lett å skli.

Kunnskap om fart og stoppstrekning er nyttig for å 
vurdere avstander i trafikken. Som rullestolbruker 
bør du vite hvor lang din egen stoppstrekning er, 
men det er like viktig å være klar over hvor lang 
tid det går fra en bil oppdager deg til bilen stopper. 
Bremsestrekningen øker jo fortere man kjører. Når 
veien er glatt, kan stopp-strekningen bli 2-3 ganger 
lengre. Dersom du skal krysse veien på glatt føre, vil 
du trenge lengre tid for å komme over, samtidig som 
en bil vil trenge lang strekning for å kunne stoppe 
for deg.

Svingkraft og skråplan
Svingkraften blir også kalt sentrifugalkraften. Det er 
den kraften som vil prøve å dra rullestolen ut av vei-
en i svingene. Svingkraften kan påvirke rullestolen 
slik at det kan være fare for å velte ved stor fart i en 
skarp sving. De fleste elektriske rullestoler reduse- 
rer farten automatisk ved svinging. Dette er pro-
grammerbart og kan tilpasses den enkelte brukers 
kjøreferdigheter og kognitive evner.

Skråplan
Dersom du kjører tvers over en bakke, vil rullesto-
len helle mot den ene siden. Rullestolen kan velte 
samtidig som det kan være vanskelig å holde stø 
kurs. Dersom du svinger samtidig som du kjører på 
et skråplan, vil faren for å velte være ekstra stor. 
Veltefaren er størst hvis rullestolen har tre hjul. 
Ved bremsing på skråplan kan stolen begynne å 
skrense. Noen elektriske rullestoler leveres med ret-
ningsstabilisator (gyro) som hjelper til med å holde 
stø kurs på et skråplan. Dette opphever ikke sentri- 
fugalkraften.

For å kjøre trygt i både svinger og skråplan, anbe- 
fales det å vise ekstra oppmerksomhet. Brems 
ned foran en skarp sving, og før du kjører inn i en 
skråning. Hold lav fart. Da reduserer du faren for å 
miste styringen, skrense eller velte.
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Bevegelsesenergi og kollisjon
Fra fysikken vet vi at en gjenstand i bevegelse  
ønsker å opprettholde bevegelsen, selv når gjen-
standen blir stoppet. Dersom du kolliderer med rul-
lestolen, vil stolen stoppe opp, mens bevegelses- 
energien vil få deg til å fortsette bevegelsen. Dette 
innebærer at du kan bli kastet ut av rullestolen der-
som du ikke har setebelte på.

Når farten øker, øker bevegelsesenergien betydelig. 
Det vil si at dersom farten øker til det dobbelte, vil 
bevegelsesenergien øke til det firedobbelte.

Eksempel
En mann kjører med fart av 7 km/t og kolliderer med 
en vegg. Han unngår så vidt å bli kastet ut av stolen. 
Økes farten til 10 km/t blir bevegelsesenergien dob-
belt så stor. En kollisjon fører til at mannen kastes ut 
av rullestolen og mot veggen.

Risikosituasjoner
For å kunne ferdes trygt, kan det være nyttig å vite 
litt om situasjoner som krever spesiell oppmerk-
somhet:

Værforhold
• Når det er glatt føre – isete eller vått.  

Om mulig vent med å kjøre til det blir strødd.
• Når det er dårlig sikt på grunn av snø, regn,  

lav sol, skumring eller mørke.
• Når en møter bil i mørke, med skarpe lys som 

blender.

Medtrafikanter
• Ved passering av små barn og eldre  

mennesker.
• Når det er trangt om plassen og mye folk.
• Ved passering av andre plasskrevende 

trafikanter som rullestol, sykkel eller  
barnevogn.

Kjøring
• Når du skal krysse gate eller vei.
• Når veien er svingete og sikten er dårlig.
• Når du kjører i skrått terreng og samtidig 

svinger.
• Ved skarp sving og god fart i nedoverbakke.
• Ved rygging.
• Ved kjøring over gangbro med glatt underlag.

Alkoholens virkning
Ved alkoholpåvirkning blir risikobevisstheten dårlig. 
Dermed reduseres oppmerksomheten og en har let-

tere for å ta sjanser i trafikken. Samtidig blir kjøre- 
ferdighetene mye dårligere fordi

• synsfeltet innsnevres
• synsskarpheten reduseres
• reaksjonstiden blir lengre
• antall feilhandlinger øker
• bevegelsene blir langsomme og ustø

Risikoen for å bli skadet i trafikken øker til det 
mangedobbelte når en er påvirket av alkohol. Vær 
oppmerksom på at det finnes trafikkfarlige medisi- 
ner. Disse er merket med varseltrekant.

Rullestol defineres ikke som kjøretøy. Vegtrafikk-
lovens bestemmelser om kjøring i påvirket tilstand 
(§§ 21 og 22) kan derfor ikke anvendes overfor 
rullestolbrukere. Den eneste straffehjemmelen som 
kan benyttes overfor en beruset rullestolbruker på 
offentlig sted er ”Løsgjengerloven”. Den tar mer for 
seg støy, bråk og forstyrrelser av den alminnelige 
orden enn farer i trafikken. Men selv om risiko for 
straff er minimal, frarådes brukere av elektriske rul-
lestoler å være beruset i trafikken. Faren for å kom-
me til skade øker betydelig i en slik situasjon.

Myndighetspyramiden
I trafikken har politiet høyeste myndighet. Deretter 
følger anvisning med trafikklys og andre lyssignaler. 
Under gitte forutsetninger kan utrykningskjøretøy 
kjøre mot rødt lys. Trafikklys går foran trafikkskilt- 
ene og veioppmerking. Til slutt følger lover og andre 
regler. Vær oppmerksom på at sporvogn har mange 
særregler i trafikken. 

Ved konflikt mellom de ulike nivåene i pyramiden, 
vil det være den som står øverst som bestemmer. 
Siden politiet står øverst, betyr det at vi alltid må 
rette oss etter de tegn som politiet gir når de dirige- 
rer trafikken – uansett hva skilt og trafikklys viser.

Myndighetspyramiden gir informasjon om hvem og 
hva vi først og fremst skal rette oss etter i trafikken 
– den som er øverst i pyramiden bestemmer. Dersom 
du hører sirener eller ser blålys fra et utryknings- 
kjøretøy, bør du kjøre inn til siden og stoppe. Du må 
også ta mer hensyn til sirener enn trafikklys, og ikke 
krysse gata dersom utrykningskjøretøy med blålys 
nærmer seg. Gjør deg kjent med hvilke regler som 
gjelder spesielt for sporvogn og trikk, dersom disse 
kjøretøyene er en del av ditt daglige trafikkbilde.
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Skilt og signaler
Skiltene nedenfor forteller hvor du kan kjøre elek-
trisk rullestol:

   
 

   
  

Der disse skiltene finnes må du ikke kjøre elektrisk 
rullestol:

        

På motorveier er det forbudt å 
ferdes for syklister, mopeder, 
gående og rullestolbrukere. 
Noen tunneler er så lange at 
det er forbudt for gående og 
syklister å ferdes i dem. Årsak-

en er at det kan være fare for eksosforgiftning eller 
dårlig plass i veibanen. Skiltet “Forbudt for gående 
og syklister” vil da stå ved inngangen til tunnelen.

Skilt og lyssignaler forteller hvor og når du kan 
krysse veien:

Grønn mann betyr at du nå kan krysse veien. Noen 
lyssignaler har lydsignal i tillegg. Vær oppmerksom 
når du nærmer deg et gangfelt. Skiltet gir informa- 
sjon om hvor langt det er til nærmeste sikre sted å 
krysse veien. Skiltet varsler bilførerne om at de må 
være ekstra påpasselige siden de nærmer seg et 
gangfelt.

Fareskilt kan gi nyttig informasjon om kjøreforhold-
ene:

Gangvei Sykkelvei Gang- og
sykkelvei

Gårdstun Sykkelfelt - 
sideplassert

Forbudt for
gående

Forbudt for
gående og syklende

Motorvei
klasse A

Motorvei
klasse B

Fotgjengersignal Gangfelt Avstand til
gangfelt

Farlig sving
til høyre

Farlig sving
til venstre

Farlige svinger,
den første til høyre

Farlige svinger,
den første til venstre



11

I skarpe svinger vil bilførerne ha store problemer 
med å oppdage deg i god tid og ta riktige forholds-
regler.

Her nærmer du deg et uover- 
siktlig kryss hvor du kan kom-
me overraskende på andre 
trafikanter, samtidig som du 
selv kan bli overrasket av biler.

Dette skiltet betyr at en eller 
annen fare er på veien. Under 
skiltet pleier det å stå hvilken 
fare det dreier seg om. 

Her er det et skilt som sier at 
veien har løse kanter. Unngå 
derfor  å kjøre for langt ut på 
veikanten, og sett ned farten.

    

Blindvei
    

Veien er fysisk avstengt lenger framme og det er 
derfor usikkert om du kan passere med rullestolen.

Forkjørsvei og vikeplikt for forkjørsvei

Når du møter skiltet “Forkjørsvei” betyr det at veien 
du kjører på har forkjørsrett. Som bruker av elektrisk 
rullestol er du imidlertid definert som “gående” et-
ter veitrafikkloven. Dette innebærer at du ikke kan 
påberope deg noen forkjørsrett.

Når du møter et av disse skiltene betyr det at veien 
du skal inn på eller krysser har forkjørsrett. Det inne- 
bærer at bilistene på denne veien holder god fart 
og ikke stopper uten videre. Se deg godt for før du 
kjører inn på en slik vei. Bruk helst et gangfelt der-
som du skal krysse veien.

Glatt kjørebane Ujevn vei

Farlig veikryss

Annen fare

Farlig veiskulder

Blindvei Sideveien til venstre er 
blindvei

Forkjørsvei Slutt på forkjørsvei

Vikeplikt Stopp, sikten er dårlig
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Innledning
Elektriske rullestoler er konstruert forskjellig ut fra 
hvilket bruksområde de er tiltenkt. Dette virker inn 
på stolens kjøreegenskaper. Av sikkerhetsmessige 
grunner stilles det større krav til stabilitet, hinder-
taking og kjørestrekning for en utestol enn en inne- 
eller kombinertstol. 

Rullestolens vekt, tyngdepunkt, fjæring, styresys-
tem, hjuldiameter og plassering av drivhjulene vil 
også ha betydning for hvor stabil rullestolen er, 
hvor høye fortauskanter den kan forsere, hvordan 
veigrepet er på glatt føre, hvordan rullestolen tar 
ujevnheter og hvordan bremsene virker i praksis.

Gjør deg kjent med rullestolen
Før kjøretreningen begynner bør du

• lese instruksjonsboken fra leverandøren –  
hva står det om rullestolens muligheter og 
begrensninger?

• gjøre deg kjent med rullestolens tekniske 
funksjoner – hovedstrømmen på/av, start/
stopp, fart/styrespak, bremser, revers, for- 
håndsinnstilling av hastighet, lys/blinklys,  
horn og batteriindikator. Du bør også vite 
hvordan stolen frikoples slik at den kan flyttes 
manuelt dersom den går tom for strøm.

I tillegg må speilene stilles inn og setebeltet spennes 
fast for de brukere der dette er vurdert som nød-
vendig. Det er viktig at du sitter godt, slik at du kan  
konsentrere deg om selve kjøringen. Dersom rul-
lestolen har seteløft, bør du sjekke at denne står i 
laveste stilling når du kjører, slik at stolen blir stabil 
(lavt tyngdepunkt) og faren for å velte reduseres.

Treningsfasene settes sammen etter den enkeltes 
behov, og etter stolvalg (innendørs/utendørs/kom-
binert). Omfanget av opplæringen og oppfølgingen 
er avhengig av brukers behov og muligheter.

På de neste sidene presenteres forslag til følgende 
treningsfaser:

• Treningsbane innendørs
• Daglig kjøring innendørs
• Utendørs
• Alminnelige trafikale situasjoner
• Selvstendig kjøring

Treningsbane innendørs
Starte
Dersom stolen har hastighetsregulering, bør en 
starte med lav fart. Underarmen bør ha god støtte 
for å få stabil og jevn kjøring. Merk deg hvor store 
arm- og hånd-bevegelser som skal til for å kjøre rett 
fram i jevn fart.

Bremse
Prøv rolige oppbremsinger fra langsom hastighet. 
Hva er bremselengden? Intensiver bremseøvelsene 
ved å øke farten moderat.

Rygge
Kjør langsomt. Vanskelighetsgraden økes ved å 
gjøre plassforholdene trangere.  Legg merke til om 
stolen din automatisk går langsommere ved ryg-
ging eller om du selv bør forhåndsinnstille en lavere 
hastighet.

Svinge til høyre og venstre – og helt rundt
Øv på små og store svinger. Se hvor stort areal  
stolen krever, Legg også merke til hvor stort areal 
stolen krever for å snu helt rundt. Høyre- og venstre- 
sving øves ved sikksakk-kjøring. Begynn langsomt, 
øk farten etter hvert. Registrer ved hvilken hastighet 
stolen blir vanskelig å kjøre, samt hvor skarp sving 
stolen kan ta uten fare for å velte. Tren høyre- og 
venstrekjøring både framover og bakover. Øk has-
tigheten. Gjør plassen trangere.

Forsere dørterskler
Øv på å kjøre over terskler. Legg merke til hvordan 
dørterskelens høyde virker inn på kjøreteknikken 
og hastigheten. I egen bolig vil det imidlertid være 
klokest å fjerne tersklene.

Daglig kjøring innendørs
Kjør gjennom smale passasjer og døråpninger. Tren 
på å åpne/lukke døra. Kjør både fra siden og rett 
forfra. Tenk også på rygging. Forsér dørterskler. Kjør 
til toalettet. Kjør inntil bord. Legg merke til styrings- 
mulighetene på hardt gulv og mykt teppe. Parker 
stolen. Sett den til lading.

Heis
Heisdører har ofte en ganske hard returfjær for at 
døren skal lukkes så fort som mulig. Det krever mye 
trening og god styrke for å mestre å kjøre heis helt 
alene. Når du er på vei inn i heisen, må du vurdere om 

Trafikkopplæring - praktiske øvelser



13

du kan nå knappen for den etasjen du skal til. Hvis 
ikke, bør du kjøre ut av heisen og eventuelt rygge 
inn. Det finnes eksempler på rullestolbrukere som er 
blitt ”fanget” i heisen fordi heisknappen befant seg 
bak ryggen på rullestolen.

Utendørs
Her begynner en med samme øvelser som trenings-
banen innendørs. I tillegg må en trene på spesielle 
utendørs kjøresituasjoner med tanke på reaksjons- 
evne og trafikksikkerhet. Begynn treningen i et lite 
trafikkert område og vær alltid sammen med noen. 
Dersom stolen har speil, må de innstilles riktig. Hvis 
stolen har seteløft, sjekk at setet står i laveste stil-
ling slik at stolen er så stabil at du unngår å velte. 
Fest setebeltet hvis dette er vurdert nødvendig  
under utredning.

Vær også oppmerksom på at tre-hjulinger er mindre 
stabile og har lettere for å velte enn firehjulinger. 
Dette gjelder særlig ved sving i bakke eller på 
skråplan.

Start/brems
Start og brems på flatt underlag. Prøv forskjellige 
underlag som asfalt, fast/løs grus, ujevnt og hullet 
terreng, gress og snø.

Fortauskanter
Tren opp- og nedkjøring av fortauskanter. Hvor 
høye fortauskanter kan stolen din forsere? Kan du 
kjøre rett fram, på skrå eller rygge opp? Hvordan er 
det med tipping/stabilitet når du kjører ned fra for-
tauet? Finn ut om tippesikringen kan gi problemer 
ved nedkjøring fra fortau. Det er lett å bli hengende 
på en litt for høy kant dersom man ikke tør å “ta litt 
fart”. Sjekk om stolen steiler når du skal kjøre opp 
på fortauskanten, Sjekk også at vektfordelingen er 
riktig.

Hastighet
Øv deg i å kjøre med forskjellige hastigheter, først 
i jevnt og siden i ujevnt terreng. Unngå skarpe 
svinger. Kjør nedover bakke, men vær oppmerksom 
på at stolen kjører fortere nedover enn på plant  
underlag. Bruk derfor ikke høyeste hastighet.

Bremselengde 
Lær hvor lang bremselengden er ved forskjellige 
hastigheter. Reaksjonsevnen trenes ved at det 
kastes en gjenstand foran stolen eller ved at noen 
plutselig kommer fram fra en sidevei, slik at det 
blir nødvendig å foreta en hurtig oppbremsing eller  
unnamanøver. 

Sving på plant underlag
Øv på høyre- og venstresving. Lag slalåmbane av 
kjegler, steiner eller pinner og kjør sikksakk.

Bakker
Tren start og bremsing i bakke, både oppover og  
nedover. Greier du å starte stolen midt i en bakke? 
Hva med bremselengden når du kjører oppover og 
når du kjører nedover bakke? Tren også på å kjøre 
rett fram i en skråning. Helt avhengig av kropps-
funksjonen din kan du “hjelpe” rullestolen i vanske-
lige bakker ved å lene deg forover, bakover eller til 
“oppsiden” hvis stolen heller til siden. Den tyngde-
overføringen som da oppstår, gir stolen bedre stabili- 
tet og kan gi drivhjulene bedre feste. Dette gjelder 
særlig ved kjøring oppover når rullestolen har for- 
hjulstrekk. 

Det er også mulig å forbedre kjøreevnen ved å regu- 
lere setehøyde, tilt og fremover/bakover hvis din 
rullestol har slike funksjoner – og du mestrer dem. 
Skal du ned en bratt bakke kan seteryggen legges 
noe bakover, eller tilten vippes den samme veien. 
Skal du kjøre oppover en bratt bakke, har du større 
sjanse for å lykkes hvis seterygg og tilt tippes frem-
over, og setet flyttes fremover i skinnene. Føler du 
deg usikker, bør du finne en annen vei, selv om det 
medfører en omvei. Ha alltid setebeltet festet hvis 
du føler deg usikker på de utfordringene du møter i 
veisystemet.

Sving i bakke
Tren på skarp sving. Begynn langsomt og øk så  
hastigheten. Legg merke til ved hvilken hastighet 
stolen blir vanskelig å styre. Hvor skarp sving kan 
du ta uten at det fare for å velte?

Rygging
Tren på å rygge, med og uten bruk av speil, hvis slike 
finnes. Begynn forsiktig.

Gi tegn
Dersom stolen har blinklys, lær deg å betjene disse 
uten at det går ut over styringen. Stolen må ikke 
plutselig svinge til siden fordi du er opptatt med å gi 
tegn. Husk alltid å skru blinklyset av igjen.

Alminnelige trafikale situasjoner
Når du er godt kjent med rullestolen og føler deg 
sikker på manøvreringen, kan du begynne å trene 
i trafikken. Før du begynner må du lære de trafikk- 
reglene som er aktuelle for elektrisk rullestol. 
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Av hensyn til sikkerheten for alle parter bør de første 
kjøretimene legges til mindre trafikkerte områder og 
utenom rushtid. I innlæringsfasen er det en fordel å 
ha noen med som kan holde oppsyn med trafikken 
og advare mot risikofylte situasjoner.

Landevei
Tren først på landevei. Hold godt til venstre. Høyre 
side kan benyttes dersom det er forbundet med fare 
å ferdes på venstre side. Bruk speilene på stolen. 
Det er viktig å få et godt overblikk over trafikkbildet, 
både framover og bakover. Tren på å kjøre så rett 
som mulig. Husk at du betraktes som gående.

Når du er ute på landeveien, vil du merke at du og rul-
lestolen din utgjør et hinder for hurtigere trafikant-
er. En bil i 80 km/t tar innpå deg med 19 meter hvert 
sekund dersom du kjører i 10 km/t. Bilen trenger 
derfor bare omkring 5 sekunder på å ta igjen 100 
meter.

Dersom du kjører på venstre side av veien og en bil 
kommer mot deg, skal bilføreren vise at han/hun har 
sett deg ved å blinke og forflytte bilen inn mot midt-
en av veibanen. Da er du trygg. Dette er trafikkens 
språk.

Dersom du kjører på høyre side av veien og får øye 
på en bil i speilet, bør du følge med på at bilføreren 
handler slik som nevnt ovenfor.

Kommer to biler i møte på den strekningen som 
du selv befinner deg på, så let etter utkjørings- 
muligheter, for eksempel en busslomme eller vei- 
utvidelse.

Fortau
Der det er fortau skal disse brukes. Øv deg i å  
holde et jevnt gangtempo. Vær oppmerksom på  
andre gående og syklister. Unngå å kjøre for langt ut 
mot fortauskanten. Det kan medføre fare for å velte.

Kryssing av vei
Tren på å krysse vei og gate. Tren der det er lite biler 
på veien. Husk at en bil i 80 km/t nærmer seg med 
22 meter per sekund, så kryssingen bør skje raskest 
mulig. Kryss aldri veien på uoversiktlige strekninger. 
Legg merke til hvor lang tid du trenger på å krysse 
veien. Finn en god metode for å komme opp fortaus-
kanter.

Dersom det er fotgjengeroverganger, skal disse 
brukes. Tren på å krysse veien i lyskryss. Hvor lang 

tid tar det å kjøre ned fortauskanten, krysse veien 
og forsere fortauskanten på motsatt side? Hvor 
lenge er det grønt lys?

Sving
Øv høyre- og venstresving i veikryss, på fortau, syk-
kelsti, kjørebane. Husk og gi tegn, enten ved å bruke 
blinklys eller ved å gi tegn med armen.

Trafikkskilt
Kjør omkring og gjør deg kjent med trafikkskilt og 
signaler. Legg merke til om bilene respekterer de 
skiltene som gjelder for dem.

Avstandsbedømmelse
Tren avstandsbedømmelse. Hvor langt er det over 
veien? Hvor hurtig nærmer andre kjøretøyer seg?

Utkjørsel
Tren i å kjøre ut fra sideveier, porter og utkjørsler der 
det er dårlig sikt.

Mørkekjøring
Tren mørkekjøring dersom stolen også skal brukes 
når det er mørkt.

Trafikken har sitt språk. Under mørkekjøring vil bil-
føreren gjerne blende ned lysene når han/hun har 
fått øye på deg. Dersom dette ikke gjøres, må du 
forvente at føreren ikke har sett deg eller er i tvil 
om hva som er på veibanen. Vær oppmerksom på at 
på landevei kan rullestolen virke forvirrende på bil- 
førere hvis du kjører på venstre side.

Selvstendig kjøring
Når du føler deg trygg i de forskjellige situasjonene, 
er det klart for kjøring på egen hånd. God kjennskap 
til stolens muligheter, egenskaper og begrensninger 
er en forutsetning for å få maksimal glede av den 
elektriske rullestolen. Prøv også å finne ut av hvor-
dan adkomsten til offentlige bygninger, banker, 
butikker osv. er på ditt bosted. OBS! Gjør deg kjent 
med hvor langt du kan kjøre på en batteriladning. 
Kjør der hvor det er andre mennesker, slik at du 
lett kan få hjelp dersom stolen stopper. Kjørestrek- 
ningen blir kortere dersom du kjører i bakker, kulde 
eller motvind, og dersom batteriene er gamle.

Terrengkjøring
Selv om terrengkjøring ikke dekkes av tittelen «i 
trafikken», får du her noen enkle råd. Hvis du bruker 
en ordinær elektrisk rullestol som ikke er beregnet 
for ulendt terreng, skal du alltid prøve deg fram 
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sammen med en medhjelper. Det er lett å bli heng-
ende fast i røtter eller steiner på stien, eller synke 
uventet langt ned i vannpytter og myrete underlag. 
Bakkeklaringen, det vil si høyden på det hinderet 
rullestolen kjører over uten problemer, er ofte lavere 
enn du tror.

Tidligere var det tvil om “lov om motorisert ferdsel i 
utmark” hindret bruk av rullestoler i terrenget. Sam-
ferdselsdepartementets nye definisjon som sier at 
rullestoler ikke skal betraktes som kjøretøy, fjerner 
all tvil. Det er rullestolens tekniske egenskaper som 

eventuelt begrenser framkommeligheten utenfor 
vei. Husk likevel at utmarkseieren kan ha synspunkt- 
er på slik kjøring. Selv om alle har rett til å ferdes i 
utmark, kan ingen foreta seg noe som skader den.

Skal du ferdes alene utenfor opparbeidet vei, bør 
du tenke litt på fjellvettregelen “Si alltid fra hvor du 
går”. Da kan slekt eller venner lettere finne deg hvis 
du sitter fast noen steder. Et godt alternativ er å 
sikre seg med en mobiltelefon, slik at du kan tilkalle 
hjelp. Det forutsetter at telefonen din har dekning i 
det aktuelle området.

Ansvarsforhold ved bruk av elektrisk 
rullestol
En elektrisk rullestol regnes ikke som kjøretøy 
hvis den omfattes av Samferdselsdepartementets 
definisjon. En eventuell skade reguleres av reglene 
om personlig ansvar, som brukes hvis man for  
eksempel knuser en vindusrute i en forretning.

Hvis du benytter en rullestol som faller utenfor  
departementets definisjon, kan følgende forhold få 
betydning for hvilket ansvar du har:

• Hvor fort kan rullestolen kjøre?
• Hvor blir den brukt?
• Hvor gammel er brukeren?

Elektriske rullestoler med fart
under 10 km/t
Bruk av elektrisk rullestol som ikke kan gå fortere 
enn 10 km/t, går inn under alminnelige erstatnings-
regler. Brukeren må ha vært skyld i en skade – med 
andre ord vært uaktsom på en eller annen måte – for 
å bli erstatningspliktig. Det er rullestolbrukeren som 
er ansvarlig, selv om det er Folketrygden eller en  
institusjon som eier rullestolen. Det er ingen beløps-
grense for et slikt økonomisk ansvar, verken ved 
skade på person eller gjenstand.

Barns og foreldres ansvar
Også barn under 18 år kan bli økonomisk ansvarlig 
for sine uaktsomme handlinger. Det blir tatt hensyn 
til alder og utvikling når det skal bestemmes om 
barnet har skyldsevne. Det er sjelden at barn under 
skolealder blir erstatningsansvarlige etter norsk 
rettspraksis.

Foreldre har «tilsynsplikt» i forhold til barnet, og 
kan bli gjort ansvarlige dersom de forsømmer den. 

Uansett skyld har foreldre et objektivt ansvar for 
skader deres barn forårsaker for inntil 5000 kroner 
per skade, forutsatt at barnet har opptrådt klander- 
verdig. Dette dekkes vanligvis av foreldrenes innbo-
forsikring.

Institusjoners ansvar
Det kan tenkes tilfeller der ansvaret kan føres over 
på en institusjon, for eksempel dersom institusjonen 
plasserer en bruker i en rullestol uten å gi forsvarlig 
opplæring, eller at brukeren er for ung eller på an-
nen måte ikke er i stand til å mestre den elektriske 
rullestolen.

Forsikringsmulighet
Det foreligger ingen forsikringsplikt for slike typer 
ansvar som er nevnt over, men det er viktig å ha en 
forsikring som dekker erstatningsutbetalingen ved 
eventuelle skader. Noen ganger kan det bli snakk 
om større beløp enn de fleste kan betale av private 
midler. Personer som bor privat har gjerne en hjem- 
og innboforsikring. Slike forsikringer omfatter også 
ansvarsforsikring for privatpersoner. Personer som 
har midlertidig opphold på institusjon, for eksem-
pel under behandling og trening etter sykdom eller 
ulykke, er dekket av egen eller familiens vanlige 
forsikring. Sjekk hva forsikringen din dekker!

Personer som bor fast på en institusjon, bør enten 
ha en egen ansvarsforsikring eller institusjonen kan 
tegne en ansvarsforsikring som omfatter brukerens 
personlige ansvar for skadevoldende handlinger.

Reiser
Ved reiser til land utenfor Europa, vil en vanlig kom-
binert reiseforsikring også omfatte det personlige 
ansvaret med en forsikringssum. Sjekk beløpet for 
din forsikring.

Forsikringsbestemmelser
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Motordrevne hjelpemidler med fart 
over 10 km/t
Hvis et mobilitetshjelpemiddel går raskere enn 10 
km/t, kan det ikke lenger kalles for en rullestol, 
selv om hensikten med hjelpemidlet er omtrent 
den samme. Det samme gjelder hjelpemidler med  
tyngde, lengde eller bredde som avviker fra departe- 
mentets definisjon.

Eksempler på dette er enkelte rullestoler som er 
konstruert for fart over 10 km/t, tiltenkt konkur-
ranseformål, den norske “Terrengen” som er for stor, 
og noen beltegående og hastighetsreduserte ter-
rengkjøretøyer som NAV tidligere aksepterte som 
“rullestoler”. Alle disse kommer nå inn under bil- 
ansvarslovens bestemmelser.

Objektivt ansvar
Bilansvarsloven pålegger føreren et objektivt  
ansvar for skader han/hun volder. Det vil si at føreren 
kan bli pliktig til å betale erstatning selv om han/hun 
ikke har skyld i skaden. En fotgjenger kan plutselig 
gå foran kjøretøyet og bli skadet uten at føreren på 
noen måte kan lastes for kjøringen. Fotgjengeren vil 
likevel ha krav på erstatning for skadene sine.

Registreringsplikt
Et hjelpemiddel med topphastighet over 10 km/t 
men under 20 km/t må ikke registreres (ha kjenne-
merke). Det objektive ansvaret som er nevnt oven-
for, gjelder da bare skader som skjer på offentlig vei, 
gate eller annet sted hvor allmennheten kan ferdes. 
På privat område må føreren ha skyld i en skade, 
altså ha vært uaktsom på en eller annen måte, for å 
bli pålagt erstatningsplikt.

Kollisjon mellom hjelpemiddel og bil
Her vil den/de som har skyld i kollisjonen bli erstat-
ningspliktig. Det er bare hvis skaden skyldes teknisk 
svikt, for eksempel hvis bremsene plutselig svikter, 
at det kan bli tale om ansvar uten skyld.

Skade på husdyr og hund
Alle slags husdyr har loven på sin side. Det innebærer 
at alle førere har ansvar uten skyld hvis han eller 
hun kjører på et husdyr og skader det. Skade på løs 
hund er unntatt fra denne regelen. Her må føreren 
være skyld i skaden for å bli erstatningspliktig.

Skadelidte har medvirket til skaden
Hvis den skadelidte selv har voldt skaden med vilje 
eller grov uaktsomhet, kan erstatningen reduseres 
eller i noen tilfeller falle helt bort.

Forsikringsplikt etter loven
For hjelpemidler som omfattes av bilansvarsloven 
er det en absolutt forsikringsplikt. Plikten gjelder 
selv om hjelpemidlet ikke er registreringspliktig. 
Brukeren må ha den lovpliktige trafikkforsikringen 
som dekker det ansvaret som er forklart tidligere. 
Sjekk din forsikring og beløp for personskade og 
ved skade på gjenstander. Dersom man ikke har  
tegnet en slik forsikring og volder en skade, vil i 
første omgang fellesorganisasjonen for selskap-
ene – Trafikkforsikringsforeningen – gjøre opp for 
skaden. Foreningen kan kreve sine utlegg tilbake av 
føreren.

Hva gjelder forsikringen?
Trafikkforsikringen gjelder først og fremst i Norge og 
dekker ansvar etter norske rettsregler. Sjekk med 
ditt forsikringsselskap om forsikringen også gjelder 
utenfor Norge. Noen land krever at forsikringen 
tegnes i landet ved innreise. 
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