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

Kontaktperson: Kristian Hoel

E-post: krishoe@mail.com

Høringssvar: Elsparkesykkel og elsykkel må sidestilles med vanlig sykkel og eksisterende 
virkelighet hvor vanlig sykkel kan komme opp i 40+ kmt på flate og 60+ kmt i nedoverbakke og 
det er ikke engang krav om hjelm. Mange sykler har heller ikke skivebrems og på ekstremt tynne 
hjul som f.eks. på racersykler er bremseeffekten ikke særlig god, særlig når det er vått. Det er 
heller ingen særskilte krav til syklene annet enn at de har lys og reflekser. Da dette alltid har vært 
ansett som en akseptabel del av det norske trafikkbildet, er det ingen rasjonell grunn for 
restriksjoner utover dette for elsykler og elsparkesykler. Elsparkesykler og elsykler burde derfor 
på samme måte som med sykkel kunne brukes i høyere hastighet for å nytte veibane og ikke hele 
tiden oppta gangveiene og fortauene. Det er rett og slett for farlig å kjøre sakte i bilveien og hele 
tiden bli forbikjørt av lastebiler osv som skjer når fartgrensen er satt for lavt, og mye tryggere og 
holde noenlunde samme fart som resten av trafikken slik at man ikke blir tatt igjen og forbikjørt 
hele tiden. Hvis det må være hastighetsbegrensing, vil kanskje 45 kmt være passende i så måte. 
Det burde muligens bli krav om hjelm for kjøring fortere enn 25 kmt, dog vil nok de fleste velge 
å bruke det av seg selv, akkurat som med sykkel. Med dagens ambisiøse miljømål om 
elektrifisering av transport må elsykler og elsparkesykler være et reelt alternativ til bil og 
offentlig transport og derfor kunne brukes over lengre avstander og ikke bli særlig begrenset slik 
at flest mulig vil ta de i bruk. Derfor: Farten opp til 45 kmt, og ikke noen hemmende og 
frastøtende restriksjoner som avgifter, skiltkrav osv. Igjen: Akkurat som vanlig sykkel. Som med 
sykkel må fortauskjøring fortsatt være lov da barn, svake og eldre føler seg tryggere der enn i 
veibanen på visse steder, men også som med sykkel må da farten ned til rimelig fart hvis det er 
fotgjengere i nærheten. Man kan dog uansett vurdere å begrense fart til 25 kmt på fortau hvor det 
ikke er fotgjengere. Personskadene reduseres ved raskt å reparere skader i vei og fortau samt å 
fjerne kanter, hindere osv slik at de ikke utgjør fare for små hjul. Det er ujevn veibane og kanter 
som for det meste forårsaker ulykkene med sparkesykkel. En egen nettside for å innrapportere 
farer i veibanen for sykler / sparkesykler opprettes hvor rapportene automatisk blir oversendt 
gjeldende kommune fortløpende. (se Oslo sin Bymelding https://bymelding.no/ som eksempel) 
Kommunene burde bli oppfordret til å ta dette seriøst og også kontrollert med jevnlige 
stikkprøver.


