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Prov förarbevis snöskoter 

 

1. Motorkraften överförs från primärvariatorn till 

sekundärvariatorn via… 

A. Drivband 

B. Variatorrem 

C. Drivkedja 

 
2. Vad ska man som snökoterförare göra om renar 

befinner sig i färdvägen? 

A. Köra sakta fram genom renhjorden. 
B. Vända och ta en omväg. 
C. Kliva av skotern och skräna, för att renarna ska 

 flytta på sig. 

3. Är det tillåtet att medföra vapen på snöskoter? 

A. Nej 
B. Ja, om det förvaras I fodral. 
C. Ja, om det är oladdat. 

 
4. Vad anger detta märke?   
 
A. Körning utanför leden är i 
      princip förbjuden. 
B. Förbud mot gångtrafik och      
      skidåkning råder. 
C. Enkelriktad snöskoterled. 

 

 
5. Hur höga ska träden vara i ett skogsområde för 
att det ska vara tillåtet att köra där. 
 
A Minst 1 meter över snön. 
B Minst 2 meter över snön 
C  Minst 2 meter över marken. 

 
6. Om du är tvungen att köra snöskoter på väg, 
(oframkomlig terräng, broar m.m.) är den högsta 
tillåtna hastigheten…? 
 
A. 20 km/tim 
B. Enligt vägskylt 
C. 50 km/tim 

 
7. Kan en skoterförare dömas för vårdslöshet i 
trafik, även om han/hon bara kör i terräng? 
 
A. Ja, alltid. 
B. Nej, vårdslöshet i trafik gäller inte 
 snöskoteråkare. 
C. Ja, men bara om man kört alkoholpåverkad.  

 

8. Vad betyder detta märke?      
 
A. Vägen, leden, fortsätter rakt fram. 
B. Körning endast tillåten efter allmän väg. 
C. Annan fara, oftast med tilläggsskylt. 

 
9. Vad ska den första åtgärden vid start av 
snöskoter vara? 
 
A.  Choka motorn. 
B. Vrida tändningsnyckeln till tändningsläge. 
C.  Fästa nödstoppslinan, där sådan finns. 

10. Vilken försäkring är du som skoterägare skyldig 
att teckna? 
 
A. Trafikförsäkring 
B. Stöldförsäkring 
C. Vagnskadeförsäkring 

11. Var placerar man lämpligast små barn, vid färd 
med snöskoter? 
 
A. Mellan föraren och styret. 
B. I skoterpulka. 

12. Högsta tillåtna hastighet för snöskoter är… 
 
A.  70 km/tim. 
B. 50 km/tim. 
C. 90 km/tim. 

 
13. Bästa livförsäkringen vid färd över is är… 
 
A.  En lätt snöskoter 
B. Ha lyset tänt på skotern 
C. Isdubbar runt halsen. 

 
14. Bästa sättet att ge första vård på en kylskada är 
att: 
 
A. Ge den skadade alkohol i måttlig mängd. 
B. Gnida skadan med snö. 
C. Värma skadan med din egen hand. 
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15. Vid färd på is över vissa vattendrag och sjöisar 
ses ofta ”ruskmarkeringar”, vilket innebär: 
 
A. Att detta är en säker väg att följa, därför helt 
 riskfritt att köra. 
B. Att här är isen normalt säkrast men, det är 
 ingen garanti att isen håller. 
C. Att man inte ska åka på isen. 

 
16. Vad gäller för snöskotertrafik på en skoterled? 
 
A. Alltid högertrafik på en snöskoterled. 
B. Alltid vänstertrafik på en snöskoterled. 
C. Man kör mitt på snöskoterleden. 

 
17. Vilken myndighet svarar för övervakning av 
snöskoteråkare, vad gäller nykterhet och 
hastighet? 
 
A. Transportstyrelsen 
B. Polisen 
C. Naturvårdsverket 

 
18. Vid körning i nedförsbacke bör du ha… 
 
A. Ett svagt gaspådrag. 
B. Inget gaspådrag alls. 
C. Så jämn gas som möjligt. 

 
19. Är det tillåtet att spåra vilda djur med 
snöskoter? 
 
A. Ja, om man inte stör djuret. 
B. Ja, om det sker på egen mark. 
C.  Nej 

 
20. Måste en snöskoter registreras? 
 
A. Nej 
B. Ja, om den ska användas i trafik. 
C. Ja, men bara för tävlingsbruk. 

 
21. Riskerar den som kör snöskoter 
alkoholpåverkad, även körkortet för bil? 
 
A. Nej, körkortet för bil berörs inte. 
B.  Ja, körkortet för bil kan återkallas. 
C.  Ja, men bara om snöskotern framförs på allmän 
 väg. 
 
 
 

 
 
22. Med vad ska en snöskoter förankras på en 
släpvagn vid transport? 
 
A. Räcker med att skotta upp lite snö på flaket. 
B. Med kraftiga nylonrep, knutna åt alla håll. 
C. Med godkända spännband. 

 
23. Vilken handling måste du alltid ha med dig vid 
snöskoterfärd? 
 
A. Registreringsbevis  
B. Instruktionsbok 
C. Identitetshandling 

24. Du transporterar din snöskoter på en släpvagn 
med kåpa. Vad kräver lagen om 
fastsättning/förankring av snöskotern? 
 
A. Snöskotern ska spännas fast i alla riktningar. 
B.  Snöskotern behöver inte förankras om man har 
 en rejäl aluminiumkåpa på vagnen. 
C. Det räcker med att spänna fast snöskotern i 
 färdriktningen. 

 
25. Har du som snöskoterförare väjningsplikt mot 
gående, skidåkare, sparkåkare m.fl., i terrängen? 
 
A. Ja, alltid 
B. Nej 
C. Ja, men endast om de kommer från höger. 

26. Om du i mörker framför din snöskoter i terräng, 
men i anslutning till allmän väg, bör du köra på… 
 
A.  Vänster sida 
B: Höger sida 
C. Vänster sida men, bara om det är mer än fem 
 snöskotrar. 

27. Var kan man säkrast hitta lokala 
trafikföreskrifter? 
 
A. Hos polisen. 
B. Hos kommunen. 
C. Det finns vägmärken. 

28. Måste man som snöskoterförare stanna när 
man åker på en skoterled, och ska korsa en väg? 
 
A. Ja, men bara om stoppmärke finns uppsatt. 
B. Ja, men bara när det passerar en bil. 
C.  Ja, en skoterförare har alltid stopplikt. 
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