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Innspill til høring om nye regler for små elektriske 
kjøretøy 
 
MA – Rusfri Trafikk og Ung i Trafikken er to landsomfattende, frivillig 
medlemsorganisasjoner som arbeider for rusfri trafikk og trafikksikkerhet.  
Vårt langsiktige mål er at ingen skal dø eller bli skadet som følge av ruspåvirket kjøring.  
 
Ung i Trafikken – ingen venner å miste, er Norges eneste trafikksikkerhetsorganisasjon for 
ungdom. Vi jobber etter Nullvisjonen og vårt mål er å forebygge drepte og hardt skadde 
ungdommer i trafikken. 
 
Norge vedtok i 2002 en Nullvisjon for transportsystemet. Dette betyr en visjon om et 
transportsystem som ikke fører til drepte eller hardt skadde.  
 
I 2021 ble 87 personer drept på norske veger.  
 
Fra Oslo legevakt sin rapport som kom i juni 2020, vet vi at de behandlet 815 pasienter 
med elsparkesykkel-relaterte skader fra april 2019 til og med mars 2020. 66 av skadene 
ble kategorisert som alvorlige, 197 som moderate og 552 som lettere. De vanligste 
skadene var brudd, bløtdelsskader, sårskader og hjernerystelser. 63 prosent av de skadde 
var menn og 37 prosent kvinner. 
 
På bakgrunn av legevaktens registreringer har TØI anslått at ulykkesrisikoen på 
elsparkesykkel kan være ti ganger så høy som på sykkel: TØI rapport 1748/2020. Noen 
mulige årsaker kan være at kjøretøyet har mindre hjul og er mer påvirket av hull i veien, 
trikkeskinner, våt veibane, osv. Dessuten gjør tyngdepunktet på elsparkesyklene at 
føreren i større grad vil stupe over styret enn man gjør på en sykkel. 
 
Antall drepte på norske veger i 2021 viser at vi trolig fortsatt er «best i verden», men som 
trafikksikkerhetsforsker Rune Elvik sier, «Ingen er verdensmester for evig». Derfor er det 
viktig at vi fortsatt opprettholder innsatsen for økt trafikksikkerhet. Nullvisjonen gir oss 
noe å strekke oss etter. Den forutsetter et langsiktig, systematisk og målrettet arbeid av 
alle aktører som påvirker sikkerheten i vegsystemet. Samtidig gir den en tydelig retning 
for innsatsen, og et klart grunnlag for å gjøre prioriteringer. Derfor er det viktig at små 
elektriske kjøretøy får et mer tydelig regelverk.  
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Rus er et betydelig problem i trafikken. Ulykkesanalysegruppene (UAG) til Statens 
vegvesen viser at i 2020 var rus en avgjørende årsak i 26 prosent av alle dødsulykker. I 
Oslo legevakt sin rapport var 41 % (n= 333) av de 815 personene som hadde skadet seg på 
elsparkesykkel, ruspåvirket. 86,3 % av disse ulykkene skjedde på natten i tidsrommet 
mellom klokken 21.00 og 04.00. 
 
AD: 2.1. Forslag om forbud mot kjøring på fortau og 2.2 Aktuelt å heve 
aldersgrensen til 16 år dersom det innføres forbud mot kjøring på fortau 
 
Trafikkreglene tillater kun at syklister benytter gangveg, fortau eller gangfelt når 
gangtrafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående. 
Syklende skal passere gående i god avstand og i tilnærmet gangfart. Det handler derfor 
om å få til en holdningsendring blant de som bruker elsparkesykkel og en trenger derfor 
ikke et lovforbud mot elsparkesykkel på fortau. Norge er et langstrakt land, og i mange 
små byer og tettsteder er det ikke behov for en slik regel. 
 
I dag er det ikke påbudt med speedometer på elsparkesykler. Vi mener at det bør bli et 
krav om speedometer på små elektriske kjøretøy som selges i Norge. Det er vanskelig for 
en person som bruker en elsparkesykkel å ha et forhold til hvor fort hen kjører uten et 
speedometer. Vi mennesker er dårlig til å vurdere hastigheter. For andre små elektriske 
kjøretøy som hooverbord mm. må det vurderes i hver produktkategori om det er teknisk 
mulig med et speedometer. 
 
Det vil også være teknisk problematisk for politi mv. å håndheve en slik grense. Som på 
mange fronter er det viktig at det gjennomføres holdningskampanjer rettet mot de som 
eier eller leier små elektriske kjøretøy. Kommunene kan for eksempel stille krav til at 
utleiere av små elektriske kjøretøy informerer om de viktigste reglene som gjelder for 
slik utleie.  
 
2.2 Aktuelt å heve aldersgrensen til 16 år dersom det innføres forbud mot kjøring 
på fortau 
 
Vi støtter derimot forslag om en 12-årsgrense for små elektriske kjøretøy for kjøring på 
fortau.  
 
Hvis man forbyr bruk av små elektriske kjøretøy på fortau, tvinges de til å ferdes på 
andre arealer. Ettersom spesielt elektriske sparkesykler har vist seg å være et populært 
fremkomstmiddel, er det ikke grunn til å tro at bruken vil opphøre selv om vi forbyr dem 
på fortauet. I bysentrum, der utfordringene og konfliktene er størst, vil små elektriske 
kjøretøy måtte benytte vegbanen. Da flyttes konfliktene mellom gående og syklende, 
over til å bli en konflikt mellom syklende og biler, busser, trikker, lastebiler m.m. Det vil 
derfor ikke føre til bedre trafikksikkerhet og lavere ulykkestall, og vi støtter derfor ikke 
forslaget om å forby små elektriske kjøretøy på fortau. 
 
 



 

 

 

6.4 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.  
 
MA – Rusfri Trafikk og Ung i Trafikken applauderer en promillegrense på 0,2 for små 
elektriske kjøretøy. Men vi er skeptiske til forslaget om å klassifisere kjøretøyene som 
motorvogn. Vi mener den bør inn i vegtrafikkloven.  
 
Vi forstår argumentasjonen for at det haster med å få innført bedre lover og regler for 
elsparkesykler, og at en klassifisering som motorvogn vil ta kortere tid å innføre enn at 
promillegrensen blir tatt inn i vegtrafikkloven. 
 
Men ingen er tjent med hastverksarbeid, som løsningen med å omklassifisere disse 
kjøretøyene til motorvogn. En slik løsning fordrer at mange andre regler/forskrifter som 
gjelder for motorvogn, men som ikke skal gjelde for små elektriske kjøretøy, da også må 
endres. Det kan være lett å overse steder i regelverket som vil trenge modifisering.  
 
Vi anbefaler at man bruker nødvendig tid for å få promillegrensen inn i vegtrafikkloven. 
Vi støtter ikke at dette skal inn i Bilansvarsloven.  
 
 
6.2.4. Samt forslag til nytt vegoppmerkingssymbol for liten elektrisk motorvogn 
                                 
Vi støtter forslag om at skiltforskriften får et nytt symbol for elsparkesykkel. 
 

 
 
2.3: Hjelmpåbud - Påbud om bruk av hjelm for barn under 15 år 
 
Undersøkelser viser at den aldersgruppen der færrest bruker hjelm, er aldersgruppen 12-
17 år. Der var andelen som brukte hjelm 44,1 % i 2016 (i 2006 var den på 25 %). Til 
sammenligning brukte 81,6 % av barna under 12 år hjelm og for de over 17 år var andelen 
58,4 %. Registreringene ved Oslo skadelegevakt viser at hodeskader er den vanligste 
skaden ved elsparkesykkel (33,6 %). Kun 2,3 prosent av de skadde oppga å ha brukt 
hjelm. Vi vet at hjelm er svært effektivt for å forebygge hodeskader. Et påbud om bruk av 
hjelm for barn vil ikke ha stor effekt på ulykkesstatistikken, men vil kunne bidra til å 
endre holdninger og atferd blant fremtidige voksne trafikanter både om bruk og 
sikkerheten knyttet til bruk.  
 
Men et hjelmpåbud for de under 15 år vil ikke kunne sanksjoneres. Kontrollmyndigheten 
kan selvfølgelig snakke med dem og informere om reglene, men ettersom den kriminelle 



 

 

 

lavalder i Norge er 15 år vil ikke brudd på dette kravet medføre noen reaksjoner overfor 
barnet. 
 
MA – Rusfri Trafikk og Ung i Trafikken ønsker at det innføres et hjelmpåbud for de 
under 15 begrunnet i skadestatistikken. En metaanalyse gjennomført av TØI viser at 
dette tiltaket kan redusere antall hodeskader med 20 prosent. Hjelm-teknologien er slik 
at en i dag kan ha integrerte, sammenleggbare hjelmer.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
MA – Rusfri Trafikk og Ung i Trafikken 
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Generalsekretær Leder Ung i Trafikken 
 


