
Viser til høring for nye regler for små elektriske kjøretøy.  
 
Lillestrøm kommune mener førslaget om forbud mot kjøring på fortau er problematisk. 
Grensegangen mellom hva som er fortau og hva som er gang- og sykkelvei er svært glidende. Etter at 
sykling på fortau ble tillatt, er fortau og gang- og sykkelvei bygget om hverandre og uten tydelig 
skille. En naturlig sykkeltrase, som også blir naturlig ved bruk av sparkesykkel, vil ofte innebære å 
veksle mellom disse. Fortau vil også være en naturlig del av det første eller siste strekket av en reise. 
Forbudet blir dermed vanskelig å håndheve. Et av problemene i dag er at regelverket ikke håndheves. 
Politiet har ikke tilstrekkelig ressurser. Da er spørsmålet om nye strenge regler blir håndhevet. Dette 
kan føre til og økt konflikt, dersom forbudet ikke etterfølges 
Skadestatistikken tilsier heller ikke dette drastiske tiltaket, da det er få registrerte skader ved 
påkjørsel. Å benytte el-sparkesykler i veibanen på veier med 40- og 50 sone med høy trafikk kan ikke 
anses som forsvarlig. Ulykkesstatistikken sier at eneulykker, altså ulike former for velt, er største 
årsak til skader. Dersom slike velt skjer i høytrafikkerte veier, kan det bli flere dødsulykker og hardt 
skadede. 
 
Løsningen bør i stedet være kombinasjonen av et bedre sykkelnett og teknologiske løsninger. Det må 
settes i gang en raskere utbygging av et sammenhengende sykkelnett, der fortau ikke inngår som 
hovedløsning. Dette innebærer bredere sykkelfelt, skjermede løsninger i kryss og helt separate 
sykkelveier. Geofencet hastighetsbegrensning kan innføres i gågater og byområder med mye 
mennesker.  
 
Dersom el-sparkesykkel klassifiseres som motorkjøretøy og det innføres forbud mot å kjøre på 
fortau, er det logisk å innføre en aldersgrense på 16 år. El-sparkesykkel bør da likestilles som moped, 
og det bør innføres obligatorisk førerprøve for bruk. Ferdsel i høytrafikkerte gater krever høyere 
trafikkforståelse enn kjøring på gang- og sykkelvei og fortau.  
 
Lillestrøm kommune er skeptisk til forlaget om at barn under 16 skal kunne benytte fortau om dette 
ellers blir forbudt. Trafikkregler bør læres så tidlig som mulig for best trafikkforståelse. Da er det 
uheldig om det skal være ulike trafikkregler for ulike aldersgrupper. Det er også mye som tyder på at 
problemet med uvettig kjøring på fortau er størst i de laveste aldersgruppene. Da vil et inngripende 
tiltak kun gjelde for aldersgruppen der problemet er minst, noe som fremstår lite logisk.  
 
Lillestrøm kommune har ikke innspill til øvrige forslag til endringer. 
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