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Høringssvar - forslag om nye regler for små elektriske kjøretøy  
 
Vi viser til høringsnotat fra Statens vegvesen datert 14. februar 2022, «Forslag til endring i 
regelverket for små elektriske kjøretøy».  
 
Agder fylkeskommune ser at den betydelige økningen i antall el-sparkesykler har ført 
trafikksikkerhetsutfordringer, spesielt i de større byene har det vært høyt konflikt nivå mellom el-
sparkesyklister og fotgjengere. Vi ser derfor at det kan være behov for å se for å se nærmere på 
regulering for bruk av denne type kjøretøy. 
 
Våre merknader til høringen er disponert i tråd med høringsnotatet. 
 
6.1 Forslag om forbud mot bruk på fortau, og mulig høyere aldersgrense 
Forbud mot bruk på fortau 
Agder fylkeskommune støtter ikke et generelt forbud mot bruk av liten elektrisk motorvogn på 
fortau.  
 
Utfordringene knyttet til konflikt mellom el-sparkesykkel og fotgjengere er størst i storbyene. 
Agder fylkeskommune ser at et generelt forbud mot kjøring av små elektriske kjøretøy på fortau 
vil bidra til et redusert konfliktnivå mellom fotgjengere og el-sparkesyklister i by- og 
tettstedsområder. Men vi ser samtidig at det også er utfordringer knyttet til et slikt forbud.  
 
Utenfor by- og sentrumsområdene er det ofte ikke et ensartet system for myke trafikanter, der 
det ofte kan veksle mellom gang- og sykkelveg og fortausløsning. Et forbud mot bruk på fortau 
vil føre til at el-sparkesyklister blir tvunget til å veksle mellom kjøring på gang- og sykkelveg og 
kjøring i vegbanen. Vekslingen mellom kjøring på ulike areal kan fort komme overraskende på 
andre kjørende.  
Hastighetsforskjellen mellom øvrig trafikk og el-sparkesyklistene vil være større utenfor by- og 
tettstedsområdene. Dette gir både økt risiko for hendelser og økt skadeomfang. 
 
Det er ofte vanskelig for trafikantene å oppfatte skille mellom gang- og sykkelveg og fortau. 
Mange strekninger med gang- og sykkelveg er avbrutt med korte strekk med fortau. Mange 
steder vil det fremstå som uklart for trafikanten hva som er fortau. 
 
Man utfordres stadig på å bygge billigere. Det er derfor grunn til å tro at utfordringen knyttet til 
standardsprang ikke vil bli mindre i fremtiden. 
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Agder fylkeskommune mener et generelt forbud mot bruk på fortau vil føre til økt risiko for fører 
av små elektriske kjøretøy. Vi mener derfor man bør se på muligheten for å innføre et forbud 
som er avgrenset til å gjelde by- og tettstedsområder hvor utfordringen knyttet til el-sparkesykler 
er størst. 
 
Aldersgrense 
Agder fylkeskommune støtter forslaget om en generell heving av aldersgrensen fra 12 til 16 år 
dersom et generelt forbud mot kjøring på fortau innføres. Forslag om unntak for aldersgruppen 
12 til 16 år støttes ikke. 
 
Dersom det innføres et forbud mot bruk av små elektriske kjøretøy på fortau, så henvises førere 
at denne type kjøretøy til i større grad å ferdes i vegbanen. Sikker ferdsel i blandet trafikk fordrer 
blant annet at fører har grunnleggende kunnskap om trafikkregler, evne til å samhandle og 
modenhet til å gjøre gode valg. Vi mener det er grunn til å tro at en 16-åring i større grad har 
tilegnet seg nødvendig kompetanse for å kunne ferdes i vegbanen. 
 
Et unntak for aldersgruppen 12 til 16 år kan både utfordrende og ressurskrevende å håndheve et 
forbud mot bruk på fortau. Manglende håndheving vil på sikt kunne bidra til å svekke respekten 
for forbudet.  
 
 
6.2.3 Særskilt om skilt 548 «Gågate» 
Skilt 548 «Gågate» benyttes på arealer som er særlig tilrettelagt for gående og angir grense for 
hvor det er forbudt for motorvogn. Slike arealer har ofte stor fotgjengeraktivitet, og dermed stort 
potensiale for konflikt mellom gående og små elektriske kjøretøy som f.eks. el-sparkesykkel. 
 
Agder fylkeskommune mener at hovedregelen bør være at kjøring med liten elektrisk motorvogn 
på slike steder er forbudt, og at avvik fra hovedregelen må skiltes særskilt med underskilt. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Dag Øystein Løyning Henning Mikkelsen 
Seksjonsleder Rådgiver 
Forvaltning Forvaltning 
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