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

Kontaktperson: Hermann Olsen

E-post: herolsen86@hotmail.com

Høringssvar: Kort om meg. Jeg har lang erfaring som syklist, sommer som vinter. Har sertifikat 
klasse B og kjørt bil i mange år. Over det siste året har jeg kjørt mye privat-eid elektrisk 
sparkesykkel. For meg er elektrisk sparkesykkel et miljøvenlig, praktisk, smidig og rimelig, såvel 
som morsomt alternativ til bil når avstandene ikke er for lange. Den kan tas med omtrent hvor 
som helst, og er lett å parkere. Sammenlagt blir den også veldig kompakt og tar liten 
lagringsplass. Langt mindre enn en vanlig sykkel. Jeg bor ved en liten by og har mer enn nok 
plass på gang og sykkelsti utenfor bykjernen. I bykjernen er det relativt lite biltrafikk, og den 
holder stort sett lav fart i 30 sone, så der er det stort sett greit å kjøre i veibanen med 
elsparkesykkel, men jeg registrerer at jeg med fordel kunne hatt litt mer fart slik at jeg kunne ha 
fulgt flyten i trafikken. Utleie-elsparkesykler har vi ikke her. Så jeg er nok skjermet fra 
storbyproblematikken, men det vil være synd om sistnevnte får ødelegge for hele landet. Benytter 
først anledningen til å dele noen synspunkter på gjeldende regelverk: Maksimal tillatt lengde: I 
dag er 120 cm maksimal tillatt lengde på små elektriske kjøretøy, underforstått elektriske 
sparkesykler, uten at det er fremvist noen begrunnelse for denne begrensningen. Økt lenge gir økt 
stabilitet, gir rom for større hjul og mer benplass. Generelt har de lengre modellene bedre 
byggekvalitet, bedre bremser og dempere. Kort sagt er en lengre elsparkesykkel en sikrere 
elsparkesykkel. Jeg foreslår derfor å fjerne dette kravet. Alternativt, om ikke fjernet, i det minste 
endret. Alt hjelper. I den sammenheng vil jeg nevne at de aller fleste modellene på markedet i dag 
har en lengde som ligger mellom 120cm og 150cm. Det er kun et fåtall som er 120cm eller 
kortere. Maksimal tillatt hastighet: For fortau og gangområder som først og fremst er tiltenkt 
fotgjengere, kan gjeldende maksfart på 20 kmt være fornuftig. På vei, sykkelvei eller gang og 
sykkelsti oppleves 20 kmt som unødig restriktivt. Foreslår derfor å heve grensen. Alt hjelper. 
Øker man grensen til 30 kmt bedres fremkommeligheten betraktelig, og man får en hastighet som 
ligger nærmere syklistene. Dette vil bidra til bedre flyt. Da vil det også være greit å kjøre i 
veibanen der fartsgrensen er 30 kmt. Dette fører til at man får flyttet trafikk bort fra fortau slik at 
det blir bedre rom for gående, uten å skape unødig hindring for biltrafikken. Øker man grensen til 
25 kmt hjelper det fortsatt noe på fremkommelighet og flyt. 25 kmt sammenfaller også med 
elsyklenes maksimale motorassisterte hastighet hvilket forenkler regelverket og reduserer 
forvirring. Videre, ettersom hastighetssperre på 25kmt er langt mer utbredt på verdensbasis, 
kontra sperre på 20 kmt, vil dette også øke utvalget av lovlige elsparkesykler betraktelig, slik at 
man får tilgang på bedre, sikrere modeller. Direkte synspunkter på foreslåtte endringer: Generelt 
er regelverket strengt nok, om ikke for strengt, som det er. Mitt inntrykk er at det i hovedsak er 
utleiemarkedet som skaper problemer. Derfor mener jeg at eventuelle innstramminger burde 
rettes mot utleiemarkedet, fremfor private. • Forslag om forbud mot bruk på fortau, men ikke på 



gang- og sykkelveier, og en mulig høyere aldersgrense som en følge av dette. Svar: Et fortau-
forbud vil i en del tilfeller tvinge sparkesyklene ut i veibanen, hvilket vil medføre farlige 
situasjoner i møte med biltrafikk i høyere hastighet, spesielt i forbindelse med forbikjøring. Et 
eventuelt forbud mot å krysse fortau eller gangvei kan medføre betydelige omveier. Da mister 
man et av fortrinnene som gjør elsparkesykler (og trøsykler med mer) konkurransedyktig med bil 
og annen transport som holder langt høyere hastighet. En mulighet for å bedre situasjonen kan 
være å forby kjøring på fortau der fartsgrense på vei er 30 kmt, og samtidig øke tillatt hastighet 
på sparkesykkel til 30 kmt slik at man har mulighet til å følge trafikken. Her kan det kanskje være 
aktuelt med en aldersgrense samt en helt grunnleggende trafikkopplæring. Gjennomført trafikalt 
grunnkurs er en mulighet. • Forslag om at kjøretøyene skal omfattes av bilansvarsloven. Svar: I 
forhold til krav om ansvarsforsikring; Med tanke på at helt vanlig trøsykkel ikke har krav om 
forsikring, oppfattes det som merkelig å innføre slikt på et fremkomstmiddel som både er mindre 
og går betydelig saktere, lovregulert, og dermed har et lavere skadepotensiale. Statistikken gir 
heller ikke grunnlag for et slikt krav da man i all hovedsak ser ene-uhell. Videre vil et slikt krav 
kunne medføre unødig byråkrati og utgifter. Kanskje registrering, inspeksjon, godkjenning osv, 
dette vil raskt kunne sette en stopper for små elektriske kjøretøy i det hele og det store. • 
Endringer i skiltforskriften knyttet til omklassifiseringen, samt forslag til nytt 
vegoppmerkingssymbol for liten elektrisk motorvogn. Svar: En slik differensiering vil være 
ressurskrevende og lite hensiktsmessig da elektrisk sparkesykkel uproblematisk kan dele rom 
med elsykkel, trøsykkel eller annet lignende. Fokuser heller på å bedre vår sykkel-infrastruktur.


