
Fra:                                    "Jonny Nedregård" <jonnynedregard@gmail.com>
Sendt:                                tirsdag 15. mars 2022 06:57:20
Til:                                      "Firmapost" <Firmapost@vegvesen.no>
Emne:                                Høringsinnspill: Forslag til endring i regelverket for små elektriske kjøretøy
Vedlegg:                           Hvordan_velge_sparkesykkel_2021-03-10_637829242385535156.jpg

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

Kontaktperson: Jonny Nedregård

E-post: jonnynedregard@gmail.com

Høringssvar: Vi har noen grunnleggende problemer med måten vi håndterer trafikk på. Vi 
reduserer trafikksikkerheten på flere måter: Obligatorisk trafikkopplæring starter og ender i 
barnehagene. Den bør gjenopptas senest det året barna får lov til å sykle dit. Fartsgrensene skaper 
mange konflikter fordi de er lagt opp slik at de forskjellige trafikantgruppene hindrer hverandre, 
spesielt i byer, boligområder og andre tettbygde strøk. Mopeder er i veien for bilene, bussene osv 
i 50-sonene fordi de bare har lov å holde 45kmt. I 30-sonene er det enda værre. Der er el-syklene 
også til hinder for mopedene fordi de bare har lov å kjøre i 25kmt. Små elektriske kjøretøyer er 
også til hinder for elsyklene fordi de bare har lov å kjøre i 20kmt. Minner om at barna oppnår 
30kmt i unnabakkene lenge lenge før de vil ha av støttehjulene, at man lett oppnår 70kmt på en 
helt vanlig trøsykkel i en slakk unnabakke og at konkurransesyklene oppnår langt over 100kmt. 
For å øke sikkerheten ved å bedre flyten og redusere konfliktene bør derfor fartsgrensene 
harmoniseres. Elsykler og små elektriske kjøretøyer bør få lov å kjøre i 30kmt, og man bør senke 
fartsgrensene i mange 50-soner til 30kmt. Promillegrensen bør gjelde "Kjøretøyer" slik at den 
også omfatter de raske trøsyklene som også har svært dårlig veigrep på grunn av bl.a. smale dekk. 
Lengdebegrensningen for små elektriske kjøretøyer bør okes til 250cm + 150cm tilhenger for å 
øke sikkerheten og bidra til elektrifiseringen av transportsektoren. Slik det er nå med maks 
120cm er det ikke plass til å stå stødig, ha store nok hjul til å forsere gatesluker, trikkeskinner, 
kanter osv på en forsvarlig måte, eller til å ha med varer. La oss prioritere HMS! Jonny 
Nedregård Fotgjenger, syklist, elsparkesyklist og bilfører.


