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Høringssvar – Forslag til endring i regelverket for små elektriske kjøretøy 

1 Om høringen 
 
Vi viser til Statens Vegvesens høringsnotat 14. februar 2022 med forslag om nye regler for små elektriske 
kjøretøy. 

Etter en høring i februar 2021, innførte Samferdselsdepartementet våren 2021 nye reguleringer av bruk 
av el-sparkesykler og andre små elektriske kjøretøy. Flere reguleringer blir innført denne våren. 
Departementet har nå bedt Vegvesenet sende på høring forslag til ytterligere reguleringer. Forslagene er 
utarbeidet av departementet, men fremmes av Vegvesenet. 

Høringsfristen er satt til 28. mars 2022. 

2 Forslaget 
 
Vegvesenet viser til at det de siste tre årene har forekommet uakseptabelt høye skadetall og et stadig 
økende konfliktnivå mellom el-sparkesyklister og andre trafikanter. En rekke tiltak ble utredet i 
2020/2021. Vi gav høringssvar i den forbindelse, og støttet flere av de foreslåtte tiltakene. Andre tiltak 
mente vi det var behov for å vurdere nærmere.  

Enkelte av tiltakene som ble foreslått i 2020, ble gjennomført allerede våren 2021. Med henvisning til 
sikkerhet, trygghet og fremkommelighet for både brukere av slike kjøretøy og deres medtrafikanter, har 
regjeringen besluttet å iverksette flere tiltak i løpet våren 2022. Dette gjelder følgende regelendringer: 

• Promillegrense på 0,2 
• Aldersgrense på 12 år 
• Påbud om hjelm for barn under 15 år 

KS anbefalte disse tre tiltakene i sitt høringssvar 4. februar 2021.  

Herværende høring gjelder følgende forslag, som har delvis sammenheng med at små elektriske kjøretøy 
nå blir omklassifisert tilbake fra «sykkel» til «motorvogn»: 

• Forbud mot bruk av fortau for små elektriske kjøretøy, men ikke forbud på gang- og sykkelveier 
• Aldersgrense på 16 år 
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• Endringer i skiltforskriften og nytt vegoppmerkingssymbol 
• Bruk av bilansvarsloven på små elektriske kjøretøy 
• Tap av førerrett ved ruspåvirket kjøring, med regler tilsvarende for mopedkjøring 

3 Vår anbefaling 
 
Statens Vegvesen har i høringsnotatet gått grundig gjennom flere problemstillinger. Vi utdyper våre 
enkelte anbefalinger og begrunnelser nedenfor, men oppsummerer de mest sentrale her: 

• Behovet for å regulere trafikkavviklingen og begrense konflikter ivaretas best ved forbud mot å 
kjøre på fortau, men med rom for kommunene til å regulere unntak og tilpasninger 

• Ved kjøring i veibanen er det naturlig at aldersgrensen settes til 16 år, som er aldersgrensen for 
moped. 

• De foreslåtte endringene i skiltforskriften og forslag om nytt vegoppmerkingssymbol støttes. 
• For å sikre ansvarsforhold og ryddige rammer for krav om erstatning og kompensasjon, bør det 

innføres en ordning med ansvarsforsikring. 
• Det bør ikke være strengere krav til tap av førerrett ved kjøring av el-sparkesykler enn med 

moped. 

4 Vurdering 
 
Generelle betraktninger 
 
Vi deler Vegvesenets bekymring for det høye skadeomfanget og konfliktnivået knyttet til el-
sparkesykkelbruk. Kommunene forvalter det meste av arealet der el-sparkesyklene blir kjørt og parkert, 
og i vårt høringssvar 4. februar 2021 gjorde vi rede for betydningen av god regulering av trafikkbildet for 
kommunesektoren. Flere av problemstillingene som berøres i denne høringen omtalte vi også i vårt 
tidligere høringssvar. 

Forbud mot bruk av fortau 
 
I en studie utført av TØI1, oppga drøyt halvparten av el-sparkesyklistene at de vanligvis kjører på fortau. 
Tall fra skadelegevakten i Oslo, viser at nesten en tredjedel av skadene skjedde på eller i forbindelse med 
fortau. En vesentlig del av ulykkene skjer altså på fortauet, til tross for at el-sparkesyklene kun deler dette 
arealet med myke trafikanter. Mindre sammenstøt, nestenulykker og hensynsløs kjøring er forhold som 
ikke fremkommer i denne statistikken. 

De aller fleste andre europeiske land har innført forbud mot kjøring på fortauet. Før el-sparkesyklene i 
2018 ble klassifisert som motorvogner, kunne de heller ikke i Norge kjøre verken på fortau eller gangvei. I 
en veiledning2 fra EU om trygg bruk av mikromobilitetskjøretøy (desember 2021), anbefales det å ikke 
tillate disse på fortauet. I en undersøkelse i 2020 mente 63% at el-sparkesykler kun bør brukes på 
sykkelveier og i veibanen3. 

 
1 Fearnley, N., Berge, S. H., & Johnsson, E. (2020). Delte elsparkesykler i Oslo: En tidlig kartlegging. TØI Rapport 
1748/2020. 
2 https://www.eltis.org/in-brief/news/new-sump-topic-guide-safe-use-micromobility-devices-urban-areas  
3 Opinion og Pollstat, 2020 
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Forskriftsendringen i 2018 fikk blant annet som konsekvens at el-sparkesykler i dag lovlig kan kjøre blant 
fotgjengere på fortauet. Nå foreslår Vegvesenet at det skal innføres forbud mot kjøring på fortau, men 
ikke på gang- og sykkelveier. 

Etter trafikkreglene § 18-3 skal el-sparkesyklister på fortau passere gående i god avstand og med 
maksimum fart på 6 km/t. I vårt høringssvar 4. februar 2021 pekte vi på at det var behov for å kartlegge 
konsekvensene av å blande el-sparkesykler med gående. Vegvesenet påpeker nå at svært mange el-
sparkesyklister ikke forholder seg til gjeldende regler om at kjøring på fortau skal skje på de gåendes 
premisser. I tillegg har det vist seg svært krevende å gjennomføre effektiv håndheving og andre tiltak for 
adferdsendring.  

Vi finner ikke grunn til å tvile Vegvesenets vurdering av at forholdene for gående ikke har forbedret seg 
med bakgrunn i de tiltakene som ble innført våren 2021. Vi er dessuten enige med Vegvesenet i at gående 
er den mest sårbare gruppen i trafikken, og at dette krever ekstra vern. Det skal ikke stilles strenge krav til 
de gående når de ferdes på areal som er tiltenkt dem.  

Et mothensyn mot et forbud er at det kan øke risikoen forbundet med av flere el-sparkesyklister velger å 
dele trafikkareal med biler og andre motorvogner fremfor å trille el-sparkesykkelen der det ikke er gang- 
eller sykkelvei.  

Gående har imidlertid ikke noe alternativ til fortauet. Som Vegvesenet påpeker gjør dessuten kravet til 
atferd på fortauet at det i praksis sjelden vil være anledning til å benytte fortauet til kjøring i travle 
bykjerner. Forslaget om 16-års aldersgrense – se nedenfor – vil dessuten redusere risikoen med el-
sparkesykler i veibanen. 

Vi fremhevet i vårt høringssvar 4. februar 2021 at ved et eventuelt forbud mot kjøring på fortauet, vil el-
sparkesykler fremdeles kunne brukes på sykkelfelt og -stier. De er ikke nødvendigvis henvist til veibanen. 
Kommunene har allerede en oppfordring til å legge til rette for sykler. Dersom kommunen får tilstrekkelig 
handlingsrom, bør det være mulig å ivareta hensynet til fremkommelighet for el-sparkesykler på den 
måten den enkelte kommunen finner hensiktsmessig. 

Vår anbefaling i 2021 var at behovet for å regulere trafikkavviklingen og begrense konflikter ivaretas best 
ved forbud mot å kjøre på fortau, men med rom for kommunene til å regulere unntak og tilpasninger. 
Utviklingen det siste året og slik vi leser Vegvesenets redegjørelse tilsier at vi holder fast ved vår 
anbefaling.  

Aldersgrense 16 år ved kjøring i veibanen 
 
Vegvesenet foreslår aldersgrense 16 år, under henvisning til risikoen ved å kjøre i vegbanen. Dersom det 
innføres forbud mot å kjøre på fortauet, kan det som nevnt bli flere som ferdes på samme areal som biler, 
busser, trikker og tungtrafikk. Vegvesenet påpeker at å ferdes i slik blandet trafikk, samtidig som man skal 
være bevisst på trafikkregler som vikeplikt, oppsatt skilting og trafikksituasjonen som sådan, krever både 
modenhet og erfaring.  

I vårt høringssvar 4. februar 2021 fremhevet vi at el-sparkesykler er motoriserte kjøretøy som ikke er 
leketøy. De medfører en så høy risiko for ulykker at kjøring for de lavere aldersgrupper vanskelig kan 
forsvares. Vi skrev at «en grense på 12 år kan synes lav i og med at el-sparkesykler kan kjøres i vegbanen 

Forskriftsendringen i 2018 fikk blant annet som konsekvens at el-sparkesykler i dag lovlig kan kjøre blant 

fotgjengere på fortauet. Nå foreslår Vegvesenet at det skal innføres forbud mot kjøring på fortau, men 

ikke på gang- og sykkelveier. 

Etter trafikkreglene $18-3 skal el-sparkesyklister på fortau passere gående i god avstand og med 

maksimum fart på 6 k m / t .  I vårt høringssvar 4. februar 2021 pekte vi på at det var behov for å kartlegge 

konsekvensene av å blande el-sparkesykler med gående. Vegvesenet påpeker nå at svært mange el- 

sparkesyklister ikke forholder seg til gjeldende regler om at kjøring på fortau skal skje på de gåendes 

premisser. I tillegg har det vist seg svært krevende å gjennomføre effektiv håndheving og andre tiltak for 

adferdsendring. 

Vi finner ikke grunn t i l  å tvile Vegvesenets vurdering av at forholdene for gående ikke har forbedret seg 

med bakgrunn i de tiltakene som ble innført våren 2021. Vi er dessuten enige med Vegvesenet i at gående 

er den mest sårbare gruppen i trafikken, og at dette krever ekstra vern. Det skal ikke stilles strenge krav til 

de gående når de ferdes på areal som er tiltenkt dem. 

Et mothensyn mot et forbud er at det kan øke risikoen forbundet med av flere el-sparkesyklister velger å 

dele trafikkareal med biler og andre motorvogner fremfor å trille el-sparkesykkelen der det ikke er gang- 

eller sykkelvei. 

Gående har imidlertid ikke noe alternativ t i l  fortauet. Som Vegvesenet påpeker gjør dessuten kravet t i l  

atferd på fortauet at det i praksis sjelden vil være anledning til å benytte fortauet t i l  kjøring i travle 

bykjerner. Forslaget om 16-ärs aldersgrense - se nedenfor - vil dessuten redusere risikoen med el- 

sparkesykler i veibanen. 

Vi fremhevet i vårt høringssvar 4. februar 2021 at ved et eventuelt forbud mot kjøring på fortauet, vil el- 

sparkesykler fremdeles kunne brukes på sykkelfelt og -stier. De er ikke nødvendigvis henvist t i l  veibanen. 

Kommunene har allerede en oppfordring t i l  å legge til rette for sykler. Dersom kommunen får tilstrekkelig 

handlingsrom, bør det være mulig å ivareta hensynet t i l  fremkommelighet for el-sparkesykler på den 

måten den enkelte kommunen finner hensiktsmessig. 

Vår anbefaling i 2021 var at behovet for å regulere trafikkavviklingen og begrense konflikter ivaretas best 

ved forbud mot å kjøre på fortau, men med rom for kommunene ti l  å regulere unntak og tilpasninger. 

Utviklingen det siste året og slik vi leser Vegvesenets redegjørelse tilsier at vi holder fast ved vår 

anbefaling. 

Aldersgrense 16 år ved kjøring i veibanen 

Vegvesenet foreslår aldersgrense 16 år, under henvisning t i l  risikoen ved å kjøre i vegbanen. Dersom det 

innføres forbud mot å kjøre på fortauet, kan det som nevnt bli flere som ferdes på samme areal som biler, 

busser, trikker og tungtrafikk. Vegvesenet påpeker at å ferdes i slik blandet trafikk, samtidig som man skal 

være bevisst på trafikkregler som vikeplikt, oppsatt skilting og trafikksituasjonen som sådan, krever både 

modenhet og erfaring. 

I vårt høringssvar 4. februar 2021 fremhevet vi at el-sparkesykler er motoriserte kjøretøy som ikke er 

leketøy. De medfører en så høy risiko for ulykker at kjøring for de lavere aldersgrupper vanskelig kan 

forsvares. Vi skrev at «en grense på 12 år kan synes lav i og med at el-sparkesykler kan kjøres i vegbanen 

Side 3 av 6 



Side 4 av 6 
 

sammen med annen motorisert trafikk». Samtidig mente vi imidlertid at det burde vurderes å gjøre 
unntak for kjøring under oppsyn av foresatte og i opplæringsøyemed. 

 
Hvorvidt 16 år er riktig, har vi ikke grunnlag for å mene noe bestemt om. I og med at el-sparkesykler i 
veibanen har mye til felles med f.eks. moped i bybildet, gir imidlertid Vegvesenets forslag mening. Krav til 
modenhet og ferdighet bør være det samme.  
 
Vegvesenet stiller særskilt spørsmål om det bør innføres en særregel om at barn mellom 12 og 16 år kan 
kjøre på fortauet, men uten å foreslå dette. Slik vi forstår Vegvesenet foreligger det ikke statistikk eller 
annet grunnlag som sier noe om virkningen av en slik særregel. Dette er noe som må utredes nærmere. Vi 
kan imidlertid ikke umiddelbart se at det er en prioritert oppgave å legge til rette for at denne 
aldersgruppen skal ferdes motorisert. I den forbindelse viser vi til at mange kommuner og skoler 
prioriterer «gå til skolen»-kampanjer for elevene eller «sykle til skolen»-kampanjer for de eldre barna. 
 
For øvrig er vi enige med Vegvesenet i at dersom det gjøres endringer som foreslått, både med hensyn til 
aldersgrense og forbud mot kjøring på fortau, er det viktig å følge med på effekten av endringene. 
Tiltakene må evalueres fortløpende. Det er naturlig at kommunene bidrar til denne evalueringen.  

Skiltforskrift 
 
Små elektriske kjøretøy skal fremdeles være underlagt samme skiltregulering som sykkel. Når 
departementet nå omklassifiserer små elektriske kjøretøy til «motorvogn», forutsetter dette derfor 
endringer i skiltforskriften. I motsatt fall vil eksempelvis el-sparkesykler ikke kunne kjøre på sykkelvei. 

Vi har ingen merknader til endringene Vegvesenet foreslår, og legger vekt på at alternativet vil være 
utstrakt bruk av underskilt som bidrar til et uryddig bybilde. 

Vegvesenet spør særskilt om det i gågater bør skiltes når det er tillatt å kjøre el-sparkesykler, eller om det 
bør skiltes når det er forbudt – med det motsatte som gjeldende regel når det ikke er skiltet. Vi mener det 
viktigste er at man lokalt kan tilpasse hvorvidt det er tillatt eller ikke, men har ikke godt grunnlag for å 
mene noe om hvorvidt det er forbud eller tillatelse som bør skiltes. 

Oppmerking 
 
Drammen kommune har på eget initiativ iverksatt et forsøk med bruk av vegoppmerking med et eget 
symbol for parkering av el-sparkesykler for å skape mer ryddige parkeringsforhold. Dette gjennomføres i 
samarbeid med Vegdirektoratet. Slik vi forstår det viser erfaringene så langt at dette fungerer godt.  

Vegvesenet ønsker å innta et nytt vegoppmerkingssymbol i skiltforskriften tilsvarende symbolet som 
brukes i Drammen. Flere andre kommuner har et ønske om å bruke et slikt symbol til dette formålet.  

Forslaget fremstår som formålstjenlig, og støttes.   

Bilansvarsloven 
 
I dag er små elektriske kjøretøy unntatt bilansvarsloven, og det er dermed blant annet ikke plikt til å tegne 
ansvarsforsikring på kjøretøyet. Det er eier eller bruker, eventuelt dennes personlige forsikring, som må 
dekke skader som kjøretøyet forårsaker på personer eller eiendom.  
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For øvrig er vi enige med Vegvesenet i at dersom det gjøres endringer som foreslått, både med hensyn t i l  

aldersgrense og forbud mot kjøring på fortau, er det viktig å følge med på effekten av endringene. 

Tiltakene må evalueres fortløpende. Det er naturlig at kommunene bidrar t i l  denne evalueringen. 

Skiltforskrift 

Små elektriske kjøretøy skal fremdeles være underlagt samme skiltregulering som sykkel. Når 

departementet nå omklassifiserer små elektriske kjøretøy t i l  «motorvogn», forutsetter dette derfor 

endringer i skiltforskriften. I motsatt fall vil eksempelvis el-sparkesykler ikke kunne kjøre på sykkelvei. 

Vi har ingen merknader t i l  endringene Vegvesenet foreslår, og legger vekt på at alternativet vil være 

utstrakt bruk av underskilt som bidrar t i l  et uryddig bybilde. 

Vegvesenet spør særskilt om det i gågater bør skiltes når det er tillatt å kjøre el-sparkesykler, eller om det 

bør skiltes når det er forbudt- med det motsatte som gjeldende regel når det ikke er skiltet. Vi mener det 

viktigste er at man lokalt kan tilpasse hvorvidt det er tillatt eller ikke, men har ikke godt grunnlag for å 

mene noe om hvorvidt det er forbud eller tillatelse som bør skiltes. 

Oppmerking 

Drammen kommune har på eget initiativ iverksatt et forsøk med bruk av vegoppmerking med et eget 

symbol for parkering av el-sparkesykler for å skape mer ryddige parkeringsforhold. Dette gjennomføres i 

samarbeid med Vegdirektoratet. Slik vi forstår det viser erfaringene så langt at dette fungerer godt. 

Vegvesenet ønsker å innta et nytt vegoppmerkingssymbol i skiltforskriften tilsvarende symbolet som 

brukes i Drammen. Flere andre kommuner har et ønske om å bruke et slikt symbol til dette formålet. 

Forslaget fremstår som formålstjenlig, og støttes. 

Bilansvarsloven 

I dag er små elektriske kjøretøy unntatt bilansvarsloven, og det er dermed blant annet ikke plikt t i l  å tegne 

ansvarsforsikring på kjøretøyet. Det er eier eller bruker, eventuelt dennes personlige forsikring, som må 

dekke skader som kjøretøyet forårsaker på personer eller eiendom. 
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Samferdselsdepartementet foreslår etter innspill fra Justis- og beredskapsdepartementet at også små 
elektriske kjøretøy omfattes av hele eller deler av bilansvarsloven, herunder krav til ansvarsforsikring.  

Ulykkesstatistikken fra både før og etter innføringen av tiltak våren 2021 viser at ulykkesrisikoen på el-
sparkesykkel er betydelig høyere enn for noe annet kjøretøy. Det er uheldig at det er uklare og usikre 
ansvarsforhold og adressater for erstatningskrav for skader som påføres personer, kjøretøy, løsøre og fast 
eiendom. I tillegg er det uheldig om eiere eller brukere av motorvogn påføres et personlig ansvar som kan 
virke ruinerende. 

Direktiv 2009/103/EF pålegger Norge som medlem av EØS å sikre at erstatningsansvar ved bruk av 
kjøretøyer er dekket av forsikring. Små elektriske kjøretøy er imidlertid i vegtrafikkloven begrenset til 
kjøretøy med makshastighet 20 km/t, mens direktivet gjelder kjøretøy med makshastighet 25 km/t eller 
høyere. Direktivet er imidlertid ikke til hinder for å innføre forsikringsplikt for kjøretøy som faller utenfor 
direktivets definisjon.  

Departementet foreslår tre alternative modeller: 

• Kollektiv dekning under Trafikkforsikringsforeningens ordning – ingen individuell forsikringsplikt 
• Kollektiv dekning under Trafikkforsikringsforeningens ordning og individuell forsikringsplikt for 

utleide små elektriske kjøretøy – ingen individuell forsikringsplikt for privateide små elektriske 
kjøretøy 

• Kollektiv dekning under Trafikkforsikringsforeningens ordning og individuell forsikringsplikt 

Vi tar ikke stilling til hvilke av de tre alternative modellene som best ivaretar de hensynene som gjør seg 
gjeldende. Det viktigste for både allmenheten og kommunesektoren antas å være at ansvarsforholdene er 
klare. En form for forsikringsordning er da antakelig formålstjenlig. Likevel bemerker vi at en allmenn 
individuell forsikringsplikt reiser flere uavklarte spørsmål, blant annet ved mindreårig bruk og eierskap. 
Det står også som uklart i hvilken grad forsikringsplikt for private oppleves byråkratiserende med en 
negativ effekt på mikromobilitet. Individuell forsikringsplikt for utleiere bør imidlertid enkelt kunne 
håndteres som en del av virksomhetens kostnader. For øyeblikket er det dessuten el-sparkesykler i utleie 
som utgjør den vesentligste bruken av el-sparkesykler i Norge.  

Tap av førerrett – Tilpassing av forskrift 
 
Ved ruspåvirket kjøring med moped, fremgår det av forskrift om tap av retten til å føre motorvogn mv 
§ 3-12 at det i formildende retning legges vekt på at føringen fant sted med moped. Vi er enige med 
Vegvesenet i at skadepotensialet ved ruspåvirket kjøring med el-sparkesykkel er mindre enn for en typisk 
personbil, og det kan ikke anses som større enn på moped.  

Vegvesenet foreslår at de formildende omstendighetene som etter forskriften gjelder ved kjøring av 
moped, også skal gjøres gjeldende for kjøring av små elektriske kjøretøy. Vi støtter dette.  

Økonomiske og administrative konsekvenser 
 
Forbud mot bruk på fortau og innføring av ny aldersgrense antas å ikke ha økonomiske eller 
administrative konsekvenser. Oppmerking av parkeringsplasser og eventuell annen tilretteleggelse for el-
sparkesykler vil kunne ha visse økonomiske og administrative konsekvenser. Vi forstår imidlertid 
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negativ effekt på mikromobilitet. Individuell forsikringsplikt for utleiere bør imidlertid enkelt kunne 

håndteres som en del av virksomhetens kostnader. For øyeblikket er det dessuten el-sparkesykler i utleie 

som utgjør den vesentligste bruken av el-sparkesykler i Norge. 
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sparkesykler vil kunne ha visse økonomiske og administrative konsekvenser. Vi forstår imidlertid 

Side 5 av 6 



Side 6 av 6 
 

Vegvesenets forslag slik at det vil ligge innfor kommunens handlingsrom hvorvidt og på hvilken måte slik 
tilretteleggelse skal finne sted.  

Innføring av forsikringsplikt med hjemmel i bilansvarsloven vil nødvendigvis innebære kostnader for 
deltakerne i forsikringsordningen, men disse kostnadene er ikke kjent. Tilpasning av forskrift om tap av 
førerrett antas ikke å medføre økonomiske og administrative kostnader av b 
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