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Bakgrunn 

I Norge er fortau og gangveier kjørebaner for et stadig økende antall sykler, el-

sykler, elsparkesykler og andre «små elektriske kjøretøy».  Hvert år selges nær 600 

tusen kjøretøy i sykkelkategorien i Norge, samtlige med adgang til det som skal 

være gåendes frisone i byer og tettsteder.  

Norge er eneste land blant dem vi bør sammenligne oss med som tillater sykling 

på fortau og gangveier.  

La oss ta fortauene tilbake er Norges fotgjengerforening. Vi er fullt medlem med 

stemmerett i Det internasjonale fotgjengerforbundet. Vårt mål er å sikre åpne og 

trygge fortau og gangveier for gående av alle slag. Det står mer om foreningen på 

www.gangfart.no – vi har også en meget aktiv gruppe på facebook. Vi har vært 

pådriver for større bevissthet om det tap av trygghet og trivsel som er påført 

gående ved at man tillot elsparkesykler på fortau og gangveier. 

President Geert van Waeg i Det internasjonale fotgjengerforbundet er kritisk til 

hvordan norske politikere behandler fotgjengerne. Han har prøvd å gå til fots i 

Bergen og i Oslo. «Jeg ble sjokkert da jeg fikk opplyst at det er tillatt med sykling 

på fortau i Norge. Dere har et problem om gående er redde for å bruke fortau og 

gangveier.  Jeg oppfordrer norske politikere til å åpne øynene og innse at dagens 

forhold er uakseptable.»  

LA OSS TA FORTAUENE

KONTAKT

HEGDEHAUGSVEIEN 14B, 0167 OSLO  +47 9228 5154  INFO@GANGFART.NO  ORG.NR 825 458 972

TILBAKE



Det er ikke mulig for gående i Norge å ferdes trygt i det som skal være deres 

frisone i byer og tettsteder. Det villsykles i stor fart og i alle retninger. Fotgjengere 

brukes som slalåmstolper av syklende med og uten pedaler og veiv.  

Trygg Trafikk rådet lenge gående til å bevege seg mest mulig i rett linje, så vi ble 

forutsigbare for kjøretøy bakfra – de skrev også «Kikk over skulderen når du flytter 

deg som gående». I en debatt påpekte foreningen hvor eksepsjonelt det var at 

gående må ta slike forholdsregler. Dagen etter ble rådene endret til «Følg med på 

trafikken rundt deg og vær våken – det er alltid smart å titte opp fra telefonen av 

og til». Episoden illustrerer godt det absurde i at fortau er kjørebaner i Norge. 

Vår forening mener at fortau og gangveier må sikres gjennom håndheving av et 

klokere regelverk enn dagens, der utgangspunktet er gåendes behov for en trygg 

frisone. 

Åpne og trygge fortau og gangveier, der man kan utfolde seg som gående, 

lekende og oppsøkende, er en forutsetning for sunne og gode byliv. I Norge er vi 

blitt fratatt dette. Vår forening håper på Samferdselsdepartementets støtte for å ta 

tilbake fortauene, på vegne av de grønneste og mest mikromobile av alle 

trafikanter: de som beveger seg i gangfart. 

På vegne av styret i La oss ta fortauene tilbake, 

Stein Leikanger - styreleder 

www.gangfart.no 

Våre innspill til regelendringene følger. 
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6.1 Forslag om forbud mot bruk på fortau, men ikke på gang- og sykkelveier, og 
en mulig høyere aldersgrense som en følge av dette 

Elsparkesykler er kjøretøy for motorferdsel som hører til i veibanen, ikke blant 
gående. Slik er det i andre land og slik må det også bli i Norge.  De nye utleie-
enhetene er over dobbelt så tunge som de første modellene, og de er utstyrt med 
langt kraftigere motor og batteri. Akselerasjonen er rå og kjøretøyet holder 
toppfart på 20km/t selv i oppoverbakker.  Tusener av privateide elsparkesykler er i 
stand til enda større akselerasjon og fart, og utgjør også en trussel mot gåendes 
trygghet og trivsel. Det er solgt hundretusener til privateide og det er 
uakseptabelt at det er lovlig å bruke disse motoriserte kjøretøyene der gående 
skal kunne føle seg trygge og sikre. 
 
Vi viser til Oslo Politidistrikts tydelige høringssvar fra 18.01.21, OPDs referanse 
20/154619-19, som ønsker omklassifisering til motorvogn, samt forbud mot 
kjøring og parkering på fortau og gangveier. OPD argumenterer også 
overbevisende for innføring av alders- og promillegrense som står i forhold til 
kjøretøyets egenskaper og potensiale for skadeverk ved uvøren bruk.  

Vi registrerer høringsnotatets bekymringer forbundet med at kjøretøyet pålegges 
å bruke sykkelfelt og veibanen, men forstår ikke hvorfor gående må ta støyten for 
Samferdselsdepartementets utilstrekkelige og altfor liberale regelendring fra 
2018.   Å tillate elsparkesykler uten godkjennings-, registrerings- og 
forsikringsplikt var uforsvarlig og utallige negative erfaringer i ettertid har vist at 
det ikke var i samsvar med forsvarlig trafikkstyring.  
 
Foreningen har gjennomført fartsmåling med radar på fortau og gangveier, ved 
flere anledninger. Det er regelen, snarere enn et unntak, at det kjøres i 20km/t 
blant gående.  Fotgjengere «plinges» unna av elspark-brukere som kommer i stor 
fart, i begge ferdselsretninger, på samme fortau.  
Aldersgrensen må settes slik at man kan forvente trafikkforståelse og 
ansvarsfølelse fra brukerne. Det kan man ikke forlange av en 12-åring og 
foreningen støtter ikke forslaget om en så lav aldersgrense. Den må settes slik at 
brukerne kan gjøres ansvarlige i samsvar med trafikkreglene. 

Forslaget om at barn under 16 likevel skal kunne bruke fortau og gangveier, 
dersom et fortausforbud innføres, tar ikke hensyn til kjøretøyenes motorkraft og 
akselerasjon. Barn som knapt når opp til styret kjører i dag på elsparkesykler blant 
gående. Hastigheten endres med et tommeldytt på en liten knapp og mange barn 
har elsparkesykler som er så kraftige at de leker ved å steile med dem og kjøre på 
bakhjulet, på fortau og gangveier. 
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I land der man tidlig forstod at elsparkesykler er kjøretøy for motorferdsel, er det 
krav om sertifikat eller mopedbevis. I utlandet er det også strenge bøter for 
kjøring på fortau og gangveier. Dersom en norsk turist kjører elsparkesykkel i 
Danmark slik det gjøres i Norge vil boten kjapt bli på mange tusen kroner. 

6.2 Trafikkskilt og vegoppmerking  

Foreningen støtter god skilting som setter klare grenser for elsparkesyklenes 
bruksområder, slik at gåendes sikkerhet og fremkommelighet prioriteres. 
Skilting alene er ikke nok. Bestemmelsene må også håndheves, og det må åpnes 
for kjøreforbud på offentlige områder med mange gående, som gågater, 
forsamlingsplasser, grøntareal, parker og gravplasser. 
 
Dessverre er kjøretøyet «solgt inn» som en snarveismaskin og brukerne anvender 
det i strid med trafikkregler og folkeskikk. Fakturering skjer etter tidsbruk og målet 
blir å komme kjappest mulig frem, selv om dette skjer på bekostning av mykere 
trafikanters trygghet, og det som er av trafikkregler. 
 
Skilting med klare bruksrestriksjoner, og med håndheving av samme gjennom 
bøter og sanksjoner, vil gjøre byers og tettsteders offentlige rom tryggere. 

6.3 Forholdet til bilansvarsloven, herunder innføring av plikt til å tegne 
ansvarsforsikring for små elektriske kjøretøy  

En gjennomgang av utleieselskapenes brukeravtaler viser at ansvar for skader, i 
absolutt alle sammenhenger, er overført på brukerne. Utleierne har utnyttet at 
kjøretøyet er tillatt uten forsikringsplikt i Norge, mens de samme selskapene 
tegner obligatorisk ansvarsforsikring i andre land. Noen av de norske avtalene ber 
brukerne sjekke hvilken dekning de har for erstatningsansvar gjennom egne 
forsikringer, mens andre ikke nevner forsikring i det hele tatt. 
 
Norske forsikringsselskap har gjennom mediene advart brukere om at de kan 
risikere å stå ansvarlige for erstatningsbeløp på mange millioner ved en ulykke. 
Det er grunn til å tro at et flertall av brukerne trykker «godkjenn» under 
brukeravtalene uten å ha lest dem, og at de ikke er klar over hvilken økonomisk 
risiko de påtar seg. Fra nyhetsmedier kjenner vi også til flere tilfeller der gående er 
blitt påkjørt av uforsikrede brukere av elsparkesykler. Foreningen har medlemmer 
som har tegnet særskilte forsikringsavtaler for å beskytte seg mot de økonomiske 
konsekvensene av en påkjørsel. 
 
Vi mener det var feil å ikke innføre forsikringsplikt for kjøretøyet.  
Utleieselskapene må pålegges å tegne obligatorisk ansvarsforsikring, som en 
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forutsetning for drift. Innehavere av privateide elsparkesykler bør pålegges 
individuell forsikringsplikt. 

Forsikringsplikt gjør det nødvendig med kjennemerke på elsparkesykler 
 
Flere av utleierne har kjennemerker bak på sine elsparkesykler. Disse er satt på 
enhetene i utlandet, før de ble hentet til Norge. Aktøren Ryde har innført 
kjennemerker på sine enheter, med tallrekke vist på styrestolpen og på bakskjerm. 
 
Det har vært mange tilfeller der brukere av spesielt utleie-enheter har stukket av 
fra påkjørsler og farlige situasjoner. I Bergen har politiet ved to anledninger måttet 
bruke ressurser på å forsøke å identifisere brukere som har forlatt påkjørte som 
fikk alvorlige skader. 
 
Vi er overbeviste om at kjennemerker vil ha dempende effekt på uvøren bruk av 
elsparkesykler. Brukerne vil vite at det blir enklere å identifisere kjøretøyet, og 
kjennemerker kan føre til mer ansvarsfull kjøreadferd. 

Utleie-enhetene har stegvis vokst i størrelse og vekt, de har 
få6 kra7igere ba6erier og motor. 2-generasjonsmodellen i 
bildet er bli6 fulgt av en enda kra7igere og tyngre versjon.
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