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

Kontaktperson: Hege Berg

E-post: haberg@gmail.com

Høringssvar: Jeg er ufør og har opplevd el sparkesykkel som et meget godt alternativ til transport 
særskilt under pandemien (jeg er i rissikogruppe), men jeg nøye på å overholde regler. Dersom 
det blir ulovlig å kjøre på fortau faller dette alternativet bort fra meg da jeg ikke er komfortabel 
med å kjøre el sparkesykkel i veibanen da jeg opplever at bilister tar lite hensyn. Jeg er ikke alene 
om dette. Samtidig reagerer jeg på oppførselen til andre på el sparkesykler og forstår at noe må 
gjøres for å redusere konflikt på fortau. Et eventuelt forbud mot el sparkesykler på fortau bør 
gjelde alle. Det værste som kan skje er at aldersgrensen ikke økes og at barn og unge fortsatt har 
lov til å kjøre el sparkesykler på fortau. Jeg opplever at det er nettop de under 16 som oppfører 
seg mest uansvarlig av alle på el sparkesykkel. Det faktum at speedometer ikke er påkrevd som 
standard på el sparkesykkel bidrar nok til at mange ikke overholder fartsgrenser som har blitt satt 
for kjøring på fortau. Videre burte en vurdere om der burde settes en fartsgrense på 10 kmt på 
fortau istedet for et forbud og at el sparkesykler eventuelt må utstyres med en fortaus modus hvor 
maksimum fart er begrenset til 10-13 kmt. I det store og det hele burte det vurderes å redusere 
maks hastighet på el sparkesykler. Selv med redusert hastighet vil el sparkesykler fortsatt være et 
hurtigere og mer beleilig alternativ til gange. Videre vil jeg bemerke problematikken med at de 
fleste utleierne har tidsbasert prissetting for enkelturter på el sparkesykkel, dvs det er ikke 
avstand kjørt som dikterer hvor mye man betaler men hvor lang tid det tar. Dvs at jo fortere du 
kjører jo billigere er turen, ergo dobbelt «oppfordres» man til å kjøre i topp hastighet. En pålagt 
endring av denne prisettingen til å heller være avstandsbasert vil nok ha et positivt utslag på 
oppførselen til særskilt unge.


