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Innledning

Bird setter pris på muligheten til å gi høringsinnspill til Statens vegvesen på forslag til endring i
regelverket for små elektriske kjøretøy.

Bird er verdens første mikromobilitetsoperatør, og ledende på feltet. Vi har lengst erfaring i
bransjen, er godt finansiert, og har et bredt erfaringsgrunnlag med et globalt fotavtrykk innen
mikromobilitet.

Vår egen kjøretøy og programvareutvikling har gitt oss ressurser til å utvikle teknologier som
øker sikkerheten og forbedrer brukeropplevelsen, for eksempel vår Sidewalk riding detection
teknologi, vår Safe-Start-funksjon og vår hjelm selfie-sjekk.

Vi har samarbeidet med norske kommuner i flere år, og samarbeidet med mer enn 10 byer i
Norge.

Høringsinnspill

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

Hos Bird er sikkert vår høyest prioritet, og derfor har vi en 18-års aldersgrense. Vi mener at det
burde innføres en 16 års aldersgrense uansett om det innføres forbud mot kjøring på fortau.

6.1.4 Kjøring i vegbanen

Bird er enig i forslag. Vi mener at det burde innføres forbud mot kjøring på fortau. Vi mener at
kommuner og samferdselsdepartementet bør bygge mer sykkelfelter for å oppmuntre
elsparkesyklister å bruke disse, og dermed unngå fortauskjøring.

6.1.7 Mulig alternativ – kun barn under 16 år kan kjøre på fortau

Bird er uenig i forslaget. Vi mener at elsparkesyklister bør ikke kjøre på fortau, uansett alder.

6.3 Forholdet til bilansvarsloven, herunder innføring av plikt til å tegne ansvarsforsikring
for små elektriske kjøretøy
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Consultation statement

Departementet vurderer følgende alternative løsninger:
1. Alle små elektriske kjøretøy omfattes av krav til kollektiv dekning under
Trafikkforsikringsforeningens ordning, men ingen individuell forsikringsplikt

Bird er enig med alternativ 1. Vi mener at alle elsparkesykler bør omfattes av krav til kollektiv
dekning under Trafikkforsikringsforeningens ordning. Derimot, vi mener at det burde ikke stilles
krav til individuell forsikringsplikt.

6.5 Klargjøre virkeområdet for lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig
grunn - forslag til ny forskrift

Bird mener at forskrift om krav til sykkel §2 femte ledd bør oppdateres for å reflektere utvikling
av ny teknologi. Vi mener at forskrift om krav til sykkel §2 femte ledd setter for mye
begrensinger i forhold til elsparkesykler. En maks lengde på 120 cm utelukker elsparkesykler
med viktige sikkerhets og teknologiske egenskaper. For eksempel, elsparkesykler med lengre
brett (‘footboard’) øker stabilitet for føreren, og øker batterikapasitet til elmotor. Derfor mener
vi at Statens vegvesen burde klargjøre regelverket, og forskrift om krav til sykkel burde
oppdateres for å ta i betraktning dagens teknologi. Vi anbefaler at elsparkesykler burde ikke
være definert av §2 femte ledd på forskrift om krav til sykkel; alternativ bør §2 femte ledd
oppdateres slik at maks lengde på elsparkesykkel økes fra 120cm til 130cm.


