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Høringssvar – endrede regler for små 
elektriske kjøretøy 

Norges Automobil-Forbund (NAF) er en forbruker- og interesse-organisasjon som 
representerer i underkant av 500 000 medlemmer. Det er et overordnet mål for 
NAF å være en aktiv pådriver for utvikling av et transportsystem som tilfredsstiller 
enkeltindividets behov for mobilitet, og samtidig ivaretar fellesskapets krav til 
miljø og sikkerhet.  
 

Kommentarer til vedlegg 2 - Regler som er besluttet innført 

Klassifisering av små elektriske kjøretøy som motorvogn 

NAF er uenig i omklassifisering av elsparkesykkel til liten elektrisk motorvogn, og 

mener at det ikke foreligger godt dokumentert grunnlag for å likestille 

elsparkesykkel med det som i dag klassifiseres som motorvognkjøretøy.  

Elsparkesykkel har etter vårt syn større likhetstrekk med sykkel og elsykkel, enn 

med bil og annen motorvogn. Farten er sammenliknbar med sykkel og elsykkel, 

og vil i mange tilfeller ligge lavere enn den farten som man kan oppnå på sykkel. 

Elsparkesykkel er et balanserende kjøretøy på samme måte som sykkel og 

elsykkel. Elsparkesykkel brukes hovedsakelig på samme steder som sykkel og 

elsykkel, og på elsparkesykkel har du den samme sårbarheten som trafikant i 

forhold til bil, som på sykkel og elsykkel. Skadepotensialet til små elektriske 

kjøretøy, dvs skade som de kan påføre andre, kan heller ikke sammenliknes med 

bil. 

I høringsnotatet er det listet opp en rekke unntaksbestemmelser som blir 

nødvendige å gjennomføre for elsparkesykkel som følge av en omklassifisering til 

motorvognkjøretøy. Dette eksemplifiserer etter vårt syn også at en 

omklassifisering er lite hensiktsmessig. 

Statens Vegvesen, Veg- og trafikkjuridisk 

Digital innsendelse 
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Promillegrense likestilt med motorvogn 

Skadestatistikken viser at det er et betydelig problem knyttet til bruk av 

elsparkesykkel i ruspåvirket tilstand. Vi støtter effektive tiltak som kan bidra til å 

hindre at elsparkesykkel brukes i påvirket tilstand der man ikke er i stand til å 

håndtere kjøretøyet på en trafikksikker måte, og der man er til fare for seg selv 

eller for andre trafikanter. Vi anerkjenner også behovet for å fastsette en 

promillegrense for bruk av elsparkesykkel, som kan gjøre regelverket tydelig for 

brukeren av sparkesykkelen, og som også kan gjøre det enklere for politiet å 

håndheve reglene. 

NAF mener imidlertid at regelverket bør harmoniseres bedre med eksisterende 

regelverk for sykkel og elsykkel. I dag er det tillatt å bruke sykkel og elsykkel så 

lenge man er i stand til å håndtere kjøretøyet på en trygg måte og dermed ikke er 

til fare for seg selv eller andre trafikanter. Det betyr at man kan ha en viss 

promille, men samtidig bruke sykkelen eller elsykkelen på lovlig måte så lenge 

man kan håndtere den trafikksikkert. Dette mener vi også bør være 

utgangspunktet for fastsettelse av en promillegrense for elsparkesykkel.  

I høringsnotatet slås det kategorisk fast at det er ingen grunn til å ha høyere 

promillegrense for kjøretøy som allerede har dokumentert svært høy grad av 

rusrelaterte ulykker. Vi skulle gjerne sett en større grad av nyansering og bedre 

dokumentasjon knyttet til skadepotensialet sett i forhold til graden av påvirkning. 

Forskning om promille og motorvognkjøretøy som det er vist til i orienteringen, er 

ikke umiddelbart overførbart til bruk av elsparkesykkel. Da er det mer interessant 

å se hen til forskning på elsparkesykkel og rus som viser en økning i 

skadepotensial med 20 % ved en promille på 0.8.  

Regelverket bør også stå i et mer rimelig forhold til skadepotensialet som 

elsparkesykkel har sammenliknet med bil, og gjenspeile at elsparkesykkel har et 

lavere skadepotensial. Etter vårt syn er det gode grunner for å ha en høyere 

promillegrense for elsparkesykkel enn for bil. En grense på 0.5 fremstår etter vårt 

syn som mer rimelig enn 0.2. Til sammenlikning så er promillegrensen for 

motorvognkjøretøy i de fleste europeiske land på 0.5 %. I noen land, som 

eksempelvis Storbritannia, ligger den høyere, med en grense på 0.8. En 

promillegrense på 0.2 for elsparkesykkel fremstår til sammenlikning som strengt.  
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Andre tiltak for å begrense ruspåvirket kjøring 

Som et tiltak for å begrense skadene ved kjøring i alkoholpåvirket tilstand, mener 

vi at kommuner bør ha mulighet til å innføre lavere fartsgrenser på elsparkesykler 

i enkelte tidsrom. Vi ber om at dette vurderes som et tillegg til § 3 i Lov om utleie 

av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn som ledd i endrede regler for 

elsparkesykler.  

Vi mener også at det er behov for bedre data om årsaker til ulykker på 

elsparkesykkel, herunder i hvilken grad faktorer som tid, sted, fart, holdninger mm 

har sammenheng med ulykkene. Vi ser gjerne at det legges til rette for et   

samarbeid mellom myndighetene og leverandører av utleiesparkesykler for å 

innhente data, og for å se på mulighetene for å bruke ny teknologi for å tilpasse 

elsparkesyklene til å løse utfordringene.  

Aldersgrense for bruk av elsparkesykkel 

NAF har en lang tradisjon med arbeid for trafikksikkerhet og med sykkelopplæring 

for barn. I samarbeid med Sikker på sykkel der NAF er partner, er opplæring i 

bruk av elsparkesykkel en del av tilbudet til skolene. Her savner vi et engasjement 

fra myndighetenes side for å sikre opplæring av barn og unge på sykkel og 

elsparkesykkel, og vi er overrasket over at man velger å ta i bruk sterke 

virkemiddel som forbud og påbud, fremfor å fokusere mer på å styrke 

opplæringen. Det står ikke mye om trafikkopplæring i læreplanene etter LK20. 

Skolene kan prioritere det selv, men i Oslo kommune har man for eksempel 

sluttet med egne lærere som trafikkansvarlige etter at ny læreplan kom på plass. 

Det betyr at den praktiske muligheten for opplæring på sparkesykkel (og sykkel) 

lett blir redusert.  

Vi er sterkt for tiltak som kan sikre barn mot skader i trafikken, men er bekymret 

for at en aldersgrense som hindrer barn i å trene på adferd i trafikken vil kunne 

virke mot sin hensikt. Vi skulle gjerne sett at det ble iverksatt et målrettet arbeid 

for å øke kompetansen og heve kunnskapsnivået hos barn og unge, før sterke 

virkemiddel som forbud ble tatt i bruk.  
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Det fremgår av orienteringen at det er besluttet å innføre en aldersgrense på 12 

år. Samtidig bes det om en vurdering av om annen aldersgrense kan være 

aktuell, da eventuelt en aldersgrense på 15 eller 16 år. Begrunnelsen for dette er 

etter hva vi forstår den økte skaderisikoen for brukere av elsparkesykkel som 

henvises til vegbanen dersom det innføres et forbud mot elsparkesykkel på 

fortau. NAF støtter i utgangspunktet ikke et forslag om en aldersgrense på 15 

eller 16 år. Begrunnelsen er som nevnt ovenfor at vi ønsker at barn skal kunne 

trene på bruk av elsparkesykkel under trygge rammer. Et forbud mot bruk av 

elsparkesykkel for barn under 15 eller 16 år vil være til hinder for dette. Se også 

våre merknader til forbud mot bruk av elsparkesykkel på fortau. 

Hjelmpåbud for barn 

NAF er en sterk tilhenger av og pådriver for bruk av hjelm, og vi er opptatt av at 

det legges ressurser i arbeidet med å etablere gode holdninger til bruk av hjelm 

både hos voksne og barn. Vi er ikke uenige i beslutningen om å innføre 

hjelmpåbud, men tillater oss å stille spørsmålstegn ved om et påbud om bruk av 

hjelm er nødvendig for å oppnå den ønskede effekten. Vi skulle gjerne sett at det 

forelå dokumentasjon på barns bruk av hjelm i dag, og en skadestatistikk som 

viser skader hos barn som følge av at de har brukt elsparkesykkel uten hjelm. 

Dette savnes som grunnlag for beslutningen om et hjelmpåbud. 

Vi tillater oss også å bemerke at mye av argumentasjonen som er fremlagt som 

grunnlag for beslutning om et hjelmpåbud hos barn, i realiteten viser til 

utfordringer som er knyttet til voksne personers bruk av elsparkesykkel. Når vi vet 

at det er svært lav andel skader med elsparkesykkel hos barn (ca 2.4 prosent) 

sammenliknet med voksne, i tillegg til at de fleste ulykker med elsparkesykkel 

skjer om natten og at over halvparten av de som blir skadet har promille, så 

fremstår det som noe svakt fundert å ta i bruk et så sterkt virkemiddel som et 

påbud overfor barn.  
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Forslag til endrede regler for små elektriske kjøretøy 

Forbud mot kjøring på fortau 

NAF støtter ikke et generelt forbud mot kjøring med elsparkesykkel på fortau. Et 

forbud vil i mange tilfeller henvise brukere av elsparkesykkel til vegbanen der det 

er en risiko for sammenstøt med motorvognkjøretøy. Som det påpekes i 

høringsnotatet, så viser statistikken at det er et fåtall skader som følge av 

sammenstøt mellom brukere av elsparkesykkel og gående. Gåendes opplevelse 

av utrygghet er antakeligvis en større utfordring enn den reelle risikoen for å bli 

påkjørt av elsparkesykkel. Til sammenlikning så er det høyere tall for skade som 

følge av sammenstøt mellom bil og elsparkesykkel. Et forbud vil i verste fall øke 

antallet skader som følge av slike sammenstøt, og risikoen for dette bør veie 

tungt når man skal vurdere et forbud. Etter vårt syn bør det av denne grunn ikke 

innføres et forbud mot kjøring på fortau.  

De samme hensyn gjør seg gjeldende i forhold til det alternative forslaget om at 

forbudet skal gjelde med unntak for barn under 16 å. Skadepotensialet vil fortsatt 

være stort for voksne og for barn over 16 år. Vi støtter heller ikke alternativet om 

en aldersgrense for bruk av elsparkesykkel på 16 år, som en forutsetning for å 

kunne innføre et generelt forbud mot kjøring på fortau. Her viser vi til redegjørelse 

ovenfor under punktet om aldersbegrensning. 

Dagens regelverk slår fast at det ikke er tillatt å bruke elsparkesykkel på fortauet 

når det er stor trafikk av gående og bruk av elsparkesykkel vil kunne medføre fare 

eller være til hinder for gående. Mange fortau i bykjernene har så tett trafikk av 

gående, at det sjelden vil være tillatt å kjøre elsparkesykkel etter dagens regler. I 

slike tilfeller skal elsparkesykkelen trilles.  

Et alternativ til et generelt forbud mot kjøring på fortauet, kunne være å åpne for 

at byene kan innføre lokale begrensninger for bruk av elsparkesykkel på fortau 

(evt torg o.l. plasser) der trafikken av gående allerede er så høy at det sjelden 

eller aldri vil være tillatt å kjøre elsparkesykkelen. Forutsetningen bør etter vårt 

syn være at reglene utformes innskrenkende, og på en måte som gjør at man 

ikke øker skadepotensialet for brukere av elsparkesykkel. Antakeligvis bør dette 

skiltes på en måte som gjør det tydelig at man ikke kan kjøre elsparkesykkelen, 
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men der det også er klart at man har lov til å trille denne. Skilt 306 10 i 

høringsforslaget vil etter vårt syn ikke være godt egnet til dette. 

Som påpekt i vårt tidligere høringssvar, mener vi også at det med fordel kan 

fokuseres mer på holdningsskapende arbeid og på opplæring i trafikkregler og 

bruk av elsparkesykkel, fremfor regulerende tiltak.  

Plikt til å tegne ansvarsforsikring for små elektriske kjøretøy 

Etter vårt syn bør det ikke innføres en individuell forsikringsplikt 

(ansvarsforsikring) for eiere og brukere av elsparkesykkel. Vi kan ikke se at det er 

gode argumenter for en slik løsning i høringsnotatet. Det foreligger heller ikke 

dokumentert grunnlag for at elsparkesykkel utgjør et så stort skadepotensial at 

det nødvendiggjør en individuell forsikringsplikt. Tvert imot viser skadestatistikken 

at de fleste ulykker er singelulykker, og antallet som skades ved påkjørsel fra 

elsparkesykkel er svært lavt. Her mener vi også at regelverket må harmoniseres 

med regler for sykkel og elsykkel. Skadepotensialet ved bruk av elsparkesykkel 

kan heller ikke sammenliknes med skadepotensialet til motorvognkjøretøy. En 

forsikringsplikt vil også heve terskelen for bruk av elsparkesykkel unødvendig, og 

legge en unødvendig begrensning på mikromobilitet som et miljøvennlig 

transportalternativ. Vi tar ikke stilling til utleieselskapenes eventuelle 

forsikringsplikt, men mener på generelt grunnlag at det er mer nærliggende å 

tillegge selskapene et generelt forsikringsansvar enn forbruker. 

Alternativ 1 om en kollektiv dekning under trafikkforsikringsforeningens ordning 

fremstår som et bedre forslag, som vil gi dekning ved skade, uten å pålegge 

individuell forsikringsplikt. Her savner vi en vurdering av de økonomiske 

konsekvensene for forsikringsselskapene, og hvordan dette i neste omgang vil 

kunne påvirke forbruker. 

Reaksjoner ved ruspåvirket kjøring 

NAF støtter i utgangspunktet forslaget til reaksjoner ved ruspåvirket kjøring, der 

det legges til grunn at de samme reglene og unntakene som er gjeldende for 

moped, også skal gjelde for elsparkesykkel, slik at det hensyntas at 

skadepotensialet til elsparkesykkel er langt lavere enn bil.  
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Vi vil imidlertid vise til våre kommentarer ovenfor om beslutning om en 

promillegrense på 0.2 som vi mener er for strengt sammenliknet med regelverket 

for sykkel og elsykkel. 
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     seniorrådgiver     

                                 


