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Høringssvar - forslag om nye regler for små elektriske kjøretøy
Det vises til høringsbrev datert 9. februar 22, om forslag til nye regler for små elektriske 
kjøretøy.

Nedenfor følger Bergen kommunes foreløpige uttalelse til forslaget. Det tas forbehold om at 
det kan komme endringer i forbindelse med bystyrebehandlingen i Bergen bystyre 30. mars. 
Anmodning om utsatt frist for innsending av høringssvar ble ikke imøtekommet i e-post fra 
SVV den 23. februar.

Utvalg for miljø og byutvikling i Bergen kommune behandlet saken i møtet 15.03.2022 sak 
153/22 og avga følgende innstilling (til Bergen bystyre): 

«Bergen kommune avgir høringsuttalelse til Høring – forslag om nye regler for små 
elektriske kjøretøy slik den fremkommer av byrådets forslag.»

Nedenfor følger kommunens uttale i tråd med ovennevnte:
 
Bergen kommune er i ferd med å innføre lokal forskrift som regulerer utleie av små elektriske 
kjøretøy på offentlig grunn. Bergen kommune er positive til at sammenblandingen mellom 
sykler og el-sparkesykler opphører. De representerer ulike utfordringer og fordeler for 
framkommelighet og tilgjengelighet. Innføringen av lokal forskrift vil sammen med 
omklassifiseringen av el-sparkesykler fra sykkel til motorvogn, føre til at bruken blir bedre 
regulert.

Forslagene som SVV har sendt på høring har til hensikt å redusere konfliktnivået med øvrige 
trafikanter knyttet til selve bruken av el-sparkesykler. Bergen kommune imøteser forslagene 
fra SVV om nærmere regulering av bruken av el-sparkesykler, og er i hovedsak positive til 
innstrammingene som vil kunne redusere konfliktnivået. Bergen kommune vil imidlertid
påpeke at fristen for å sette seg inn i de omfattende, om enn små, endringsforslagene er i 
korteste laget for å kunne gi en begrunnet tilbakemelding.

Bergen kommune mener et forbud mot kjøring på fortau er krevende. Et forbud mot kjøring 
på fortau og gangveg vil utvilsomt forbedre tryggheten og fremkommeligheten for 
fotgjengere. Flere steder, og på ulike tidspunkt, vil det imidlertid være fullt mulig og forsvarlig 
å benytte små elektriske kjøretøy på fortau.

I Bergen sentrum, hvor konfliktnivået er høyest, er det svært mange ulike og blandete 
trafikkareal. En kan mange steder raskt veksle mellom å bruke vegbane, fortau, torg og 
andre trafikkareal. Et totalforbud mot bruk av el-sparkesykler på fortau vil derfor være 
vanskelig å håndheve og vil kunne by på utfordringer for brukerne som må være bevisst 
hvilket areal de ferdes på til enhver tid. Med hensyn til trafikksikkerhet kan et moderert forbud 
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samlet sett gi bedre effekt i form av reduksjon av ulykker og konfliktnivå, for eksempel ved å 
innføre langt flere forbudssoner og hastighetsbegrensninger, dette er i dag mulig for 
kommunen å gjøre gjennom regulering av den kommersielle utleien, men ikke for privat bruk.
 
Bergen kommune mener videre at dersom det innføres et forbud mot kjøring på fortau så må 
fartsgrensene og trafikken i veibanen reduseres av trafikksikkerhetshensyn. Bergen 
kommune er svært skeptisk til at brukerne av el-sparkesykler skal bruke dagens veisystem 
uten at staten samtidig følger opp med en storstilt satsing på trafikksikkerhet, og føre an i 
arbeidet sammen med de andre veieierne. Fartsreduksjon bør være et absolutt minimum og 
bør være på plass før en evt. regelendring trer i kraft. En trygging av veibanen for el-
sparkesyklister vil være en positiv og bedre inngang til å løse hele eller deler av 
problemstillingen til trafikksikkerhetsutfordringene og konfliktene mellom ulike brukere av 
fortau, vil lette en evt. håndheving for offentlige myndigheter og være et positivt bidrag en 
menneskevennlig byutvikling. Ved at veibanen i langt større grad tas i bruk av el-
sparkesyklister vil omfanget av konflikt og utrygge situasjoner reduseres.

Bergen kommune mener at forslaget om å forby el-sparkesykler fra fortau har samme 
hastepreg som åpningen for kommersiell utleie og bruk av el-sparkesykler i Norge, og at 
forslaget burde vært bedre utredet. Bergen kommune mener at el-sparkesyklene ideelt sett 
hører hjemme i veibanen, men at veibanen mange steder i dag ikke er egnet sted til el-
sparkesyklene, blant annet fordi fartsgrensene er for høye og det i for liten grad satses på å 
tilrettelegge veibanen for brukere av el-sparkesykler og syklister. Større deler av veibanen 
bør derfor mange steder omdisponeres til bruk for syklister og brukere av el-sparkesykler. 

Bystyret fattet vedtak på tematikken om arealbruk og el-sparkesykler, bruk av veibanen m.m. 
da de behandlet Høringsuttalelse - Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2022-2025 
(sak 4/22) og fattet blant annet følgende vedtak.

«2. Bergen kommune understreker at utfordringene med trafikksikkerhet som følge av 
håndteringen av små elektriske kjøretøy med fordel bør utdypes i tiltaksplanen. Bergen 
kommune mener at elektriske sparkesykler etter vegtrafikkloven bør kategoriseres som 
motoriserte kjøretøy for å sørge for trafikksikkerhet for gående på fortau slik at denne typen 
motorisert ferdsel flyttes over i veibanen og i sykkelfelt. 

3. Bergen kommune viser til de store byenes tydelige ønske om å redusere 
personbiltrafikken til fordel for klimavennlige transportformer som gange, sykkel og 
kollektivtransport. Mindre plass til privatbiler og tungtransport og mer plass til mennesker og 
myke trafikanter vil ha en merkbar positiv effekt for trafikksikkerheten i byene.»

I etterkant av bystyrets vedtak har vi i forbindelse med denne høringsuttalelsen fått en 
saksutredning som ser nærmere på eventuelle konsekvenser av å kategorisere elektriske 
sparkesykler som motorisert kjøretøy. Den viser de mange utfordringene med dette.

Bergen kommune er i alle tilfeller bekymret for at et forbud på fortau kan ha utilsiktede 
konsekvenser med tanke på ulykker og nullvisjonen, og mener at Statens vegvesen bør 
belyse disse forholdene ytterliggere før eventuelle endringer trer i kraft.
 
Dersom det innføres et forbud om kjøring på fortau, mener Bergen kommune videre at 
aldersgrensen for bruk av el-sparkesykler må settes til 16 år. Et forbud vil gi økt risiko for 
brukerne. Det legges til grunn til at en 16-åring vil kunne mer om ferdsel i trafikken, ha større 
kjennskap til grunnleggende trafikkregler og større evne til å sette seg inn i et komplisert 
trafikkbilde, enn yngre barn.

Til SVVs forslag om at små elektriske kjøretøy bør omfattes av bilansvarsloven, herunder 
krav til ansvarsforsikring, støtter Bergen kommune dette. Bergen kommune mener videre at 
det bør stilles krav om individuell forsikringsplikt for alle små elektriske kjøretøy. Det vil for 
det første gi en så langt unnvikende utleiebransje incentiv til risikoreduserende tiltak og 
adferd. Men også for privateide el-sparkesykler vil det ha en preventiv effekt for risikabel 
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bruk. Bergen kommune støtter derfor SVVs alternativ 3 til regulering.

Bergen kommune støtter også forslaget om at det innføres formildende regler for tap av 
førerett ved ruspåvirket kjøring. Ruspåvirket kjøring med el-sparkesykler er farlig både for 
brukerne og for andre trafikanter, men skadepotensialet er mindre enn for en typisk 
personbil, og anses ikke som større enn på moped. Det tilsier at samme regler bør legges til 
grunn for el-sparkesykler som for moped. 

Avslutningsvis vil Bergen kommune påpeke at en er positiv til at endringene er avgrenset til å 
gjelde små elektriske kjøretøy, og ikke sykler eller el-sykler. Endringer i regelverket som er 
tilstrekkelig tilpasset den nye motorvogngruppen, vil forhåpentligvis gjøre at bruken blir 
mindre konfliktfylt enn den har vært de siste to årene. Siden det ble åpnet opp for 
kommersiell utleie av el-sparkesykler på fortau og i byrom har imidlertid statlige myndigheter 
vært på etterskudd med reguleringer. Bergen kommune antar derfor at dette ikke er siste 
runde med regelendringer da de siste også kan ha utilsiktede konsekvenser, og oppfordrer til
at regelendringene som gjennomføres, og som potensielt vil gjennomføres etter denne 
endringen, evalueres slik at man kan tilpasse regelverket ytterligere.
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