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Høringsuttalelse Bærum kommune - høring om forslag til endring i 
regelverket for små elektriske kjøretøy 

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Høringsuttalelse om forslag til endringer i regelverket for små elektriske kjøretøy sendes til 
Statens vegvesen slik redegjørelsen viser. 
 
SAKEN I KORTE TREKK 
For å ivareta sikkerheten, tryggheten og fremkommeligheten til både brukere av slike kjøretøy og 
deres medtrafikanter, har regjeringen besluttet å stramme inn reglene for bruk av elsparkesykler 
ytterligere, jf. pressemelding fra Samferdselsdepartementet 21 . januar 2022.  
 
En rekke tiltak ble utredet og hørt i 2020/2021, men kun enkelte av disse ble gjennomført våren 
2021. Grunnet høye skadetall og et stadig økende konfliktnivå mellom elsparkesyklister og andre 
trafikanter har Samferdselsdepartementet i tillegg bedt Statens vegvesen gjennomføre høring av 
nye tiltak. 
 
Høringsfristen er 28. mars. Statens vegvesen er informert om at Bærum kommunes 
høringsuttalelse kommer etter MIK behandlingen 7. april. 
 
I Bærum ble mikromobilitetsprosjektet med Ruter lansert i juni 2020. I 2022 består tilbudet både 
av elsparkesykler og elsykler. Dette har gitt kommunen verdifulle erfaringer i forhold til 
utfordringer knyttet til små elektriske kjøretøy. Det er viktig å begrense konflikter og ulykker, 
samtidig bør ulempene sees opp mot samfunnsnytten – noe Bærum kommune har mye kunnskap 
om. 

Tidligere behandling 
21/9430 Høring - forslag til endringer i reglene for små elektriske kjøretøy 
069/19 Bysykkel i Bærum - samarbeid med Ruter  
012/20 Elektriske sparkesykler i Bærum - Retningslinjer for etablering av tilbud 

 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/na-strammer-regjeringen-inn-reglene-for-elsparkesykkel/id2898051/
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2020289781&dokid=5255370&versjon=6&variant=A&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2020289781&dokid=5255370&versjon=6&variant=A&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2019221878&dokid=4654059&versjon=9&variant=A&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2020000577&dokid=4756952&versjon=11&variant=A&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2020000577&dokid=4756952&versjon=11&variant=A&
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Redegjørelse  
De siste tre årene er det registrert høye skadetall og et stadig økende konfliktnivå mellom 
elsparkesyklister og andre trafikanter. En rekke tiltak ble utredet og hørt i 2020/2021, men kun 
enkelte av disse ble gjennomført våren 2021. For å ivareta sikkerheten, tryggheten og 
fremkommeligheten til både brukere av slike kjøretøy og deres medtrafikanter, har regjeringen 
besluttet å stramme inn reglene for bruk av elsparkesykler ytterligere (gjeldende fra våren 2022): 

• Den alminnelige promillegrensen på 0,2 skal gjelde også for ruspåvirket kjøring med små 

elektriske kjøretøy. 

• Små elektriske kjøretøy omklassifiseres fra «sykkel» til «motorvogn». 

• Aldersgrense på minst 12 år. 

• Påbud om bruk av hjelm for barn under 15 år.  

De ovennevnte forholdene har tidligere vært hørt, og omfattes ikke av denne høringen.  
 
Statens vegvesen utga en rapport den 24. mars 2021 om skader på sykkel og elektrisk 
sparkesykkel i Oslo i samarbeid med Oslo skadelegevakt. Kartleggingen viste at det i perioden 
mars 2019 til juni 2021 ble registrert 3062 skader knyttet til bruk av elektriske sparkesykler. Det 
skilles derimot ikke mellom private og leide elsparkesykler. Av disse gikk det frem at hovedvekten 
av de registrerte ulykkene med elektrisk sparkesykkel forekom «på bilveg med blandet trafikk» 
(31 %) og «på fortau» (27,5 %). Til sammenligning ble bare 13% av de registrerte tilfellene angitt 
til å ha skjedd på «gang- og sykkelveg». 
 
Den samme undersøkelsen viste derimot at bare 8 % av de registrerte tilfellene var ulykker med 
andre trafikanter. Av disse ulykkene var det registrert flest tilfeller av kollisjon mellom bil og 
elsparkesyklist (4,5%). Et marginalt antall av ulykkene var kollisjon med annen syklist (1 %) eller 
fotgjengere (0,1 %). Dataene tilsier at elsparkesyklister har en høyere risiko for selv å bli skadet, 
mens risikoen for å skade andre er svært lav. 
 
Legevaktene i Bergen, Trondheim og Stavanger har informert om flest skader på kveld eller natt, 
og at det var få på dagtid. Dette mente de kunne indikere at tilfellene kunne være knyttet til 
alkohol eller annen rus. I oktober 2021 rapporterte Oslo skadelegevakt om en  
halvering av ulykker etter at Oslo innførte nye regler om nattestenging og antallsbegrensning for 
elsparkesykler, noe som kan indikere at alkoholpåvirket kjøring nattestid kan ha vært en stor 
årsak til den høye skadestatistikken i hovedstaden. 
 
Med dette utgangspunktet har Samferdselsdepartementet bedt Statens vegvesen gjennomføre 
høring av ytterligere forslag til endringer i regelverket: 
 

1. Forslag om forbud mot bruk på fortau, men ikke på gang- og sykkelveier, og en mulig 
høyere aldersgrense som en følge av dette. 

2. Forslag om at kjøretøyene skal omfattes av bilansvarsloven. 
3. Formildende regler for tap av førerrett ved ruspåvirket kjøring, tilsvarende de vi har for 

moped. For øvrig legges gjeldende regler for sanksjonering av ruspåvirket kjøring til 
grunn. 

4. Endringer i skiltforskriften knyttet til omklassifiseringen, samt forslag til nytt 
vegoppmerkingssymbol for liten elektrisk motorvogn. 

 
I forberedelsene til denne høringen har Bærum kommune deltatt i møter med Trygg trafikk og 
Ruter. Begge disse utarbeider egne høringsuttalelser. 
 

https://www.aftenposten.no/oslo/i/34m2Ge/elsparkesykkelskader-mer-enn-halvert-etter-nye-regler-dette-vi-haape
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Vurdering 
I Bærum kommune ble mikromobilitetsprosjektet med Ruter lansert i juni 2020 med mål om å 
blant annet supplere dagens kollektivtilbud. Mikromobilitetstilbudet i Bærum består i dag av 
rundt 800 elsparkesykler og 150 elsykler med 353 avgrensede parkeringssoner (p-soner). Antallet 
reduseres vinterstid. 
 
Tilbudet har vært populært og i 2021 har over 22 000 unike brukere benyttet seg av tilbudet (Til 
sammen 46 000 siden oppstart i 2020), og lagt bak seg over 300 000 turer. Tilbudet brukes mest 
til korte reiser inn mot sentrumsområdene og kollektiv. Brukerundersøkelse fra 2021 (IPSOS) gir 
nærmere innsikt av bruken: 

• De fleste er mellom 18 – 39 år 

• Buss er transportmiddelet flest oppgir at de vanligvis bruker, etterfulgt av privatbil, T-
bane og gange.  

• Omtrent halvparten av bruken erstatter andre transportformer. Den andre halvparten 
brukes i tillegg (økt mobilitet) 

• Gjør at kollektivreiser totalt sett kan erstatte bil ved at stasjoner og holdeplasser føles 
mer tilgjengelige 

• el-sparkesyklene fyller hull i kollektivtransporten og gjør det raskere å komme frem 
 
Bærum kommune har også deltatt i Ungspark prosjektet i regi av TØI som har som formål å 
kartlegge elsparkesykkelbruken blant ungdom (13-22 år). Her fremgår det at hele 45% av ungdom 
spurt i Bærum har tilgang til en privat elsparkesykkel og 87% har tilgang til leid. For ungdom som 
bruker elsparkesykler mye fører dette til: 

• Mindre kjøring av bil til fritidsaktiviteter og andre ting  

• At de går mindre 

• Tar mindre taxi 

• Beveger seg mer utenfor hjemmet 

• Er mer sosial og trener mer 

Kommunedirektøren har ikke oversikt over ulykker annet en de politiregistrerte, da Asker og 
Bærum legevakt mangler rutiner for å registrere ulykker ved skader. Det er til nå registrert tre 
ulykker på elsparkesykkel i Bærum. To av de med private elsparkesykler, en lettere grad og en 
med dødelig utfall. I tillegg har Tier registrert en ulykke med leid elsparkesykkel av lettere grad. 
Tilbudet i Bærum har vært nattestengt siden sommeren 2021. 
 
Alt i alt vurderer kommunedirektøren elsparkesykler som et viktig bidrag for å kunne oppnå 
kommunens målsetninger i klimastrategien med 60 prosent grønn mobilitet innen 2030. Det er 
imidlertid viktig med et særskilt fokus på trafikksikkerhet og nullvisjonen, med ingen varig skade 
eller tap av liv. 
 
Kommunedirektøren vurderer forslagene til nytt regelverk som følger: 
 
1. Forslag om forbud mot bruk på fortau, men ikke på gang- og sykkelveier, og en mulig høyere 
aldersgrense som en følge av dette. 
 
Kommunedirektørens vurdering: 
Tall fra Oslo skadelegevakt viser at risikoen for å skade andre myke trafikanter er svært lave og at 
risikoen er størst for at elsparksyklister selv skal bli skadet. Det er registrert mange ulykker, men 
heldigvis få med dødelig utfall. Nattestenging med antallsbegrensninger har også hatt positiv 

https://www.toi.no/ungspark/
https://www.budstikka.no/samferdsel/registrerer-ikke-skader-med-elsparkesykkel/650467!/
https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/to-barn-paakjoert-i-baerum.hONLGYAjh
https://www.budstikka.no/ulykker-og-hendelser/dode-etter-sparkesykkel-ulykke/612740!/
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effekt på ulykkestallene i Oslo. Bærum kommune mangler utbygd sykkelinfrastryktur der fortau 
og gang- og sykkelvei ofte går i hverandre. De er vanskelig å skille og det er kun skiltingen som 
utgjør forskjellen. Samtidig vurderer kommunedirektøren det som risikofylt å flytte 
elsparkesyklister ut i vei med høy fartsgrense, noe som kan føre til flere alvorlige ulykker mellom 
bil og elsparkesyklister.  
 
Et forbud mot bruk på fortau vil og sannsynligvis gjøre det mindre attraktivt å bruke 
elsparkesykler, spesielt for trygghetssøkende grupper. I tillegg vil det gjøre det tilnærmet umulig å 
drive et mikromobilitetstilbud med Ruter slik det gjøres i dag, med avgrensede p-soner, gjerne i 
tilknytning til en holdeplass i nærheten av et fortau. Det kan også tenkes at forbudet vil kunne 
medføre fremkommelighetsproblemer for buss, da elsparkesyklister blir henvist til veibane. 
Kommunedirektøren ser også store utfordringer med håndhevelse av et slikt forbud. 
 
Kommunedirektøren anbefaler derfor ikke å innføre et forbud mot bruk på fortau. Dersom et 
forbud likevel blir innført bør aldersgrensen økes til 16 år, for mer forsvarlig ferdsel i trafikken. 
 
2. Forslag om at kjøretøyene skal omfattes av bilansvarsloven. 
 
Kommunedirektørens vurdering: 
Da en forsikringsplikt vil bidra til å heve terskelen for bruk av elsparkesykler anbefaler 
kommunedirektøren at små elektriske kjøretøy omfattes av krav til kollektiv dekning under 
Trafikkforsikringsforeningens ordning, og ingen individuell forsikringsplikt. Samtidig er det viktig at 
utleieaktører ansvarlig gjøres der det skapes incentiver for forebyggende trafikksikkerhetsarbeid. 
Kommunedirektøren ser det derfor hensiktsmessig at det i tillegg stilles krav om individuell 
forsikringsplikt for utleide små elektriske motorvogn (alternativ 2). 
 
3. Formildende regler for tap av førerrett ved ruspåvirket kjøring, tilsvarende de vi har for 
moped. For øvrig legges gjeldende regler for sanksjonering av ruspåvirket kjøring til grunn. 
 
Kommunedirektørens vurdering: 
Det er farlig å fyllekjøre på elsparkesykkel, men ikke like farlig som å fyllekjøre med bil. 
Kommunedirektøren støtter derfor forslaget om særlige regler for tap av førerrett ved brudd på 
promillegrensen på små elektriske kjøretøy, tilsvarende regler som gjelder i dag for moped. 
 
4. Endringer i skiltforskriften knyttet til omklassifiseringen, samt forslag til nytt 
vegoppmerkingssymbol for liten elektrisk motorvogn. 
 
Kommunedirektørens vurdering: 
Bærum kommune er opptatt av ryddighet og har siden 2020 merket opp (ca. 150) p-soner for 
mikromobilitet i samarbeid med Ruter. Det er nyttig at det innføres en standardisert oppmerking 
som er gjenkjennbare i hele landet. Kommunedirektøren støtter forslaget.  
 

 
 
 
 

 
 
 



5 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 


