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Svar - Høring - Forslag om nye regler for små elektriske kjøretøy 

 
Helsedirektoratet viser til brev fra Statens vegvesen datert 09.02.2022 om høring av forslag til nye regler 
for små elektriske kjøretøy. Helsedirektoratet er positive til at bruk av små elektriske kjøretøy 
gjennomgås ytterligere og at det utvikles et enda tydeligere regelverk.  
 
Bakgrunnen for endringene i regelverket er behovet for å håndtere utfordringene knyttet til 
fremkommelighet og ulykker relatert til bruk av små elektriske kjøretøy. Endringene som nå foreslås 
kommer i tillegg til vedtatte innstramminger som skal gjelde fra våren 2022, herunder promillegrense på 
0,2, omklassifisering fra "sykkel til motorvogn", aldersgrense på 12 år og påbud om bruk av hjelm for 
barn under 15 år.  Målet med forslagene er å oppnå et bymiljø der mikromobilitet ivaretas, samtidig 
som det tas særlig hensyn til alle trafikanters rett til fremkommelighet og trygghet. Helsedirektoratet 
oppfatter at høringsgrunnlaget belyser konsekvenser av forslagene på en tilfredsstillende måte.  
 
Vedrørende forslag om "forbud mot bruk på fortau, men ikke på gang- og sykkelveier, og en mulig 
høyere aldersgrense som en følge av dette" 
Direktoratet anser det som positivt for gående at små elektriske kjøretøy forbys på fortau, men er 
bekymret for den økte risikoen dette forslaget kan få for førere av de små elektriske kjøretøyene. Førere 
av små elektriske kjøretøy er ofte minimalt beskyttet, og skadepotensialet ved ulykker kan bli svært 
alvorlig ved kjøring i vegbanen. Økt forekomst av alvorlige ulykker vil gå mot nullvisjonen, målene i NTP 
og nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet, hvor det arbeides systematisk for å redusere antall hardt 
skadde og drepte i trafikken.  
Som et av flere forslag, foreslår Statens Vegvesen å regulere bruk av fortau spesielt for barn og unge i 
alderen 12-15 år, og at denne aldersgruppen tillates ferdsel med små elektriske kjøretøy også på fortau. 
Forslaget begrunnes med utfordringer knyttet til denne aldersgruppens manglende opplæring, evne og 
kompetanse til å orientere seg i tilstrekkelig grad i et komplisert trafikkbilde og i vegbanen. 
Helsedirektoratet er positive til at barn og unge som en sårbar gruppe søkes ivaretatt, men mener 
reguleringen vil være utfordrende å håndheve, samt kunne gjøre regelverket komplisert å etterleve.  
Statens Vegvesen ønsker som et alternativ å få innspill på forslag om aldersgrense på 16 år ved kjøring 
med liten elektrisk motorvogn, dersom det innføres forbud mot bruk på fortau. I et folkehelseperspektiv 
mener direktoratet at det vil det være hensiktsmessig at barn og unge velger aktiv transport fremfor 
bruk av elektriske sparkesykler. Vi vet at samfunnet stiller stadig mindre krav til fysisk aktivitet i 
hverdagen, for eksempel i forbindelse med transport til og fra arbeid eller skole. En undersøkelse gjort 
av Transportøkonomisk institutt (20211) viser at elektriske sparkesykler brukes mest til arbeidsreiser og 
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til ærender/fritidsaktivitet, og at de primært erstatter turer til fots eller med kollektivtransport.  
Direktoratet er bekymret for at barn og unge, akkurat som voksne, blir stadig mindre fysisk aktive, noe 
som kan føre til helseproblemer allerede i oppveksten og/eller i voksen alder (Helsedirektoratet2 3). En 
generell heving av aldersgrensen fra 12 til 16 år vil imidlertid kunne oppleves som inngripende overfor 
mange barn og ungdommer i denne aldersgruppen. Transportøkonomisk institutt har i 2022 startet opp 
et prosjekt med støtte fra Helsedirektoratet hvor de vil se på bruken av elektriske sparkesykler for 
henholdsvis ungdom og voksne, med to utfallsvariabler for helse; fysisk aktivitet og skader/ulykker. 
Denne rapporten ventes ferdigstilt i løpet av våren 2022 og direktoratet mener at denne rapporten vil 
være nyttig kunnskapsgrunnlag ved evaluering av de tiltakene som iverksettes.  
 
Vedrørende "forslag om at kjøretøyene skal omfattes av bilansvarsloven" 
Direktoratet har ingen kommentarer  
 
Vedrørende "formildende regler for tap av førerrett ved ruspåvirket kjøring, tilsvarende de vi har for 
moped."  
Direktoratet har ingen kommentarer  
 
Vedrørende "endringer i skiltforskriften knyttet til at kjøretøyet blir omklassifisert til motorvogn, samt 
forslag til nytt vegoppmerkingssymbol for liten elektrisk motorvogn." 
Direktoratet støtter endringer i skiltforskriften hvor små elektriske kjøretøy omklassifiseres fra sykkel til 
motorvogn, og støtter forslaget om nytt vegoppmerkingssymbol for liten elektrisk motorvogn. Dette vil 
kunne gi ryddigere parkeringsforhold. Direktoratet ser det også som en fordel å begrense områdene der 
det er mulig å parkere utleiesyklene, slik at brukerne må bevege seg litt lengre, oftest til fots, før 
kjøretøyet tas i bruk. Direktoratet mener det vil være en helsegevinst i disse daglige gåturene. 
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