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Høringsuttalelse fra Lime til forslag om nye regler for små elektriske kjøretøy

Vi viser til høringen til Statens vegvesen, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, publisert den 09. februar
2022 og med høringsfrist den 28. mars 2022. LIME Norway As (Lime) takker for invitasjonen til å komme
med høringsuttalelse til forslaget

Lime er verdens største mikromobilitetsaktør. Vi har virksomhet i over 40 land og 200 byer, inkludert London,
Paris, Roma og Oslo. Vi tror at alle samfunn fortjener tilgang til smart og kostnadseffektiv mobilitet. Gjennom
en rettferdig fordeling av elsparkesykler, sykler og mopeder, tar vi sikte på å redusere avhengigheten av
personbiler for kortreistransport og la fremtidige generasjoner være med en renere, sunnere planet.

Med regjeringens initiativ er vi overbevist om at vi vil se en tryggere, sikrere og bedre situasjon for elektriske
sparkesykler i Norge. Lime er positiv til at det kommer på plass trafikkbestemmelser som er bedre tilpasset
elsparkesykler. Vi mener at promillegrense, aldersgrense på 12 år, krav om hjelm for personer under 15 år og
omklassifisering (med visse unntak fra andre motorvogner) er steg i riktig retning.

Lime har følgende kommentarer til de enkelte forslagene.

Forslag om forbud mot bruk på fortau, men ikke på gang- og sykkelveier, og en mulig høyere
aldersgrense som en følge av dette

Selv om fortaukjøring på Limes kjøretøyer er uvanlig – vi ser et gjennomsnitt på bare 4,25 % av turene der
fortaudeteksjonsteknologien vår er aktiv – må fortau vare tilgjengelig for alle brukere. Selv om det foreløpig
ikke er i strid med loven å kjøre elsparkesykkel på fortauet, tar Lime en bedriftsomfattende tilnærming til å
forby fortaukjøring. Elsparkesykler skal kun brukes på veier eller sykkelfelt, ikke på fortauene.

Det er høyt og vedvarende konfliktnivå mellom elsparkesyklister og fotgjengere, særlig i sentrale bystrøk.
Fortauene er særlig etablert for de gående og det er kun unntaksvis at elsparkesyklister har lov til å kjøre på
fortauet. Men mange elsparkesyklister forholder seg likevel ikke til gjeldende regler. Derfor støtter Lime støtter
slikt forbud. Vi mener det passer fint med regelverket i mange andre land i Europa, og at det skaper tryggere
forhold når transportalternativene blir mer mangfoldige. Vi anbefaler ikke et parkeringsforbud på fortau.
Kommunene må få rom til å regulere og lage egne, lokale løsninger for dette.

Samtidig støtter Lime forslaget å fortsatt tillate bruk av liten elektrisk motorvogn på gang- og sykkelveg. Vi
deler vurderingen om at det vil ikke være helt risikofritt om brukerne av små elektriske kjøretøy i mye større
grad må dele trafikkareal med biler og andre motorvogner. Hvis man forbyr bruk av små elektriske kjøretøy
på gang- og sykkelveg, tvinges brukere til å ferdes på andre arealer. Da kan konfliktene flyttes mellom
gående og syklende over til å bli en konflikt mellom syklende og biler i stedet.

Dersom et slikt forbud mot bruk på fortau innføres, er det også viktig å synliggjøre behovet for utvidet
sykkelinfrastruktur i norske byer. Mange av våre brukere velger å kjøre på fortauet fordi de mener at veibanen
ikke er trygg nok. Med innføring av forbud mot kjøring på fortau må det investeres i sykkelinfrastruktur.
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Vi ser også en mulighet for Samferdselsdepartementet med den kommende omklassifiseringen av
kjøretøyene for å skape enda tryggere forhold for elsparkesyklister og medtrafikanter ved å gjennomgå de
tekniske spesifikasjonene for elektriske sparkesykler. Kjøretøyene til utleieselskapene utvikler seg i et høyt
tempo. Fra fremveksten av industrien i 2017 har vi oppgradert og forbedret kjøretøyene våre gjennom flere
produktgenerasjoner. Utviklingen vi ser for alle utleieaktører er at kjøretøyene blir mer robuste slik at de blir
tryggere for brukeren, og som til syvende og sist blir tryggere for medtrafikanter ettersom kjøretøyene blir
lettere å kontrollere.

Mer robuste kjøretøy krever imidlertid nye juridiske rammer. I dag er det et lengdekrav i de tekniske
spesifikasjonene i Norge på 120 cm for at elektriske sparkesykler skal klassifiseres som sykler. Denne
lengdebegrensningen gjør at Norge skiller seg ut i internasjonal sammenheng. Ser vi på hvordan Norges
naboland klassifiserer kjøretøy, har Sverige en øvre grense på 160 cm, (TSFS 2009: 31 - kap. 3, § 9),
Danmark 200 cm (BEK nr. 40 av 14.01.2019 , §5) mens Finland ikke har noe lengdekrav men kun et
breddekrav (80 cm). Vi mener at den norske lengdebegrensningen er i dag et hinder for utviklingen av mer
robuste og tryggere kjøretøy. Nå som elsparkesykler forhåpentligvis skilles fra fotgjengere, samtidig som
Norge får en retur til den gamle klassifiseringen av elektriske kjøretøy, ser vi muligheten for å revidere de
tekniske spesifikasjonene – og fremfor alt lengdekravet på 120 cm. På denne måten kan det kommende
norske regelverket harmoniseres med de nordiske nabolandene og fremme utviklingen av sikrere
elsparkesykler.

Vi støtter også å heve aldersgrensen til 16 år dersom det innføres forbud mot kjøring på fortau. Lime
håndhever en minimumsalder på 18 år for å bruke elsparkesyklene våre, og jobber daglig for å sikre at dette.

Forslag om at kjøretøyene skal omfattes av bilansvarsloven

Ved en omklassifisering av små elektriske kjøretøy til motorvogn vil små elektriske kjøretøy ikke lenger
omfattes av unntaket fra Bilansvarslova (uten særskilt unntak). Da vil disse følge lovens hovedregel for
motorvogner og være forsikringspliktige, såfremt disse brukes der det er andre personer og eiendom.

Sikkerhet er Limes høyeste prioritet. Vi jobber daglig for å minimere risikoen for ulykker og har en nullvisjon av
alvorlige skader og dødsfall i trafikken. Uavhengig av utfallet av høringen planlegger vi å tilby alle våre brukere
i Norge ansvarsforsikring. Vi mener at det bør innføres individuell forsikringsplikt for alle i Norge med de
fordeler dette vil medføre. Dette bør også gjelde for private elsparkesykler for å unngå ulik behandling
(alternativ 3).

Formildende regler for tap av førerrett ved ruspåvirket kjøring, tilsvarende de vi har for moped.
For øvrig legges gjeldende regler for sanksjonering av ruspåvirket kjøring til grunn

Lime er enig i at det er farlig å kjøre elsparkesykkel i alkoholpåvirket tilstand, men ikke like farlig som kjøring
med bil, og at reglene om tap av førerrett bør gjenspeile dette. Vi støtter at det innføres regler om tap av
førerrett ved brudd på promillegrensen for små elektrisk kjøretøy (promille 0,2), tilvarende dem som i dag
gjelder for moped.

Endringer i skiltforskriften knyttet til at kjøretøyet blir omklassifisert til motorvogn, samt forslag til
nytt vegoppmerkingssymbol for liten elektrisk motorvogn

Lime støtter forslaget om at det innføres nytt vegoppmerkingssymbol som gjelder for elsparkesykler. Dette vil
være til hjelp for å kunne regulere parkering, skape ryddigere parkeringsforhold og oppmerking av
parkeringsplasser.



21/194155

Avsluttende merknad
Vi håper at våre innspill blir tatt til følge og har stor forståelse for at oppgaven med å sammenstille alle innspill
er krevende.

Vi ønsker dere derfor lykke til med arbeidet og ser frem til resultatene av det viktige arbeidet.

LIME Norway AS
28.03.22


