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Høringsinnspill til «Forslag til endring i regelverket for små elektriske kjøretøy»

Kontaktperson: Dal Lund

E-post: dallund@outlook.com

Høringssvar: jeg er 46 og bruker el.spark som hoved fremkomstmiddel. pga skade i kne kan jeg 
ikke trø på en sykkel. Det er skremmende at det vurderes å forby kjøring på fortau, når sykkel 
som kjører 2 ganger fortere kan. Jeg er klar over at dere sier at sykkel har vært i Norge lenger, 
men dere glemmer at det fins private personer som eier egne el.spark. Hovedproblemet er leie 
spark. Da får du mange personer som ikke har erfaring å kjøre. Jeg ser det daglig at de som leier 
skaper ulykker. Jeg har selv vært borti dette flere ganger. Det er allerede en løsning på plass, men 
dere må tvinge dette ut til alle byer i Norge. At utleie selskapene stenger bruken i helgene. Dette 
vil hjelpe. Dere kan aldri stoppe ulykker, men ifølge dokumentene angående høringen, ser det ut 
som det er alkohol bruken som er hovedårsaken til regelverket dere vurderer. Å tvinge el.spark 
ute i trafikken er utrolig farlig. Vi kjører langt treigere som skaper trafikk problemer. Jeg har selv 
blitt sparket av min el.spark av sykelister pga de er sinte på at jeg blokkerer pga vi er så treige. 
Skal dette bli innført, må dere åpne opp at farten på privat eide elspark (ikke utleie) må økes i 
hastighet til 30km/t slik at vi kan trygt kjøre. Angående trygghet, så utgjør hastigheten også for 
hvor trygg vi er som kjører. Lav hastighet betyr dårligere balanse. Jeg har hatt 2 ulykker hvor jeg 
ble kastet av el.spak pga en buss eller lastebil kjører fort forbi meg og vinden skapte ubalanse og 
jeg falt av i fart. Heldigvis klarte jeg å slenge meg ut mot fortauet og ikke havnet i veien hvor jeg 
hadde blitt drept. Så jeg nå kjører kun på fortau i disse områdene selv om det er sykkelmarkering 
på veien. Det er også utrolig farlig områder/veier i norge hvor vi ikke har sykkelveie lagt opp. 
Blind soner og sving, hvor hvis vi må kjøre på veien vil ikke bli oppdaget av biler som kommer 
bak oss. El.spark klarer ikke å dra voksne folk opp bakker osv med en svak 20Km/t. Så her også 
må det igjen vurderes å øke hastigheten for private eid spark (ikke utleie, disse må forbli på 
20km/t pga uerfarne kjørere). Vær så snill, ikke forby oss kjøring på fortau.


