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Mitt ønske 
Jeg ønsker at det skal bli forbud mot bruk av små elektriske kjøretøy på fortau, gangvei og i gangfelt, 
gjerne også gågater, gang- og sykkelvei. 

Forbudet bør også gjelde mer eller mindre umodne og uerfarne brukere i aldersgruppen 12-16 år 
fordi de kan påføre fotgjengere stor skade, utrygghet og «plagsomhet». Førerens modenhet, fornuft 
og ferdigheter har mer å si for ulykkesrisikoen enn førerens alder. Førerens vekt og kjøretøyets 
hastighet har mer å si for skadepotensialet enn førerens alder. 

Utdrag fra høringsnotatet 6.1.1 s. 12-13: 

«Deling av areal krever særlig samhandling og et godt samspill mellom de som ferdes der. 
Det krever også at reglene er kjent, at de følges og blir hensyntatt. Svært mange 
elsparkesyklister forholder seg likevel ikke til gjeldende regler og det er tydelig at kjøring på 
fortau ikke alltid skjer på de gåendes premisser.  

Det har vist seg krevende å gjennomføre effektiv håndheving ovenfor de som bryter 
regelverket og slik skaper utrygghet for de gående. Andre tiltak for adferdsendring har heller 
ikke gitt effekt» 

Jeg har liten tro på at aldersgruppen 12-16 år vil være bedre til dette enn eldre. 

Unge under 15 år er dessuten unntatt straffeansvar, hvilket noen av dem dessverre anser som en 
fribillett til plagsom adferd. 

Subsidiært: Hvis barn/unge skal få lov til å kjøre på fortau, bør det legges inn fartssperre s.a. de 
overholder fartsgrensen ved passering av fotgjengere. Det vil vel i praksis innebære at de må ha en 
konstant fartssperre på 6 km/t(?) 

Mine erfaringer 
Utdrag fra høringsnotatet 6.1.1 s. 12: 

«Ved passering av gående på slike [gang]arealer, skal dette skje i god avstand og med 
maksimum fart på 6 km/t.». 

Det er en svakhet at kun maksimalhastigheten er tydelig definert. Det er en mangel at «god avstand» 
ikke er det. Jeg mener at «god avstand» bør være > 2 meter og i hvert fall > 1,5 meter. Mindre 
avstand enn dette føles som meget nær for fotgjengere, spesielt når elsparkesykkelhastigheten øker. 
Det kan dessuten være vanskelig for fører å eksakt bedømme avstanden. Derfor bør 
minimumsavstanden også ha en innebygd feil-/sikkerhetsmargin. 

En minimum passeringsavstand på 1,5-2 meter + fotgjengers og førers egen bredde + en viss avstand 
til fortauets breddegrenser (fortauskant/kjørebane og f.eks. en høy mur) vil medføre at små 
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elektriske kjøretøy kun kan passere fotgjengere på (meget) brede fortau. Mange fortau i Bergen er 
langt smalere enn dette. Passering er dermed forbudt, men forbudet brytes dessverre hver bidige 
dag. 

Det er meget vanlig at elsparkesyklister passerer meg på fortau med liten avstand (< 1,5-2 meter), og 
en hastighet langt over 6 km/t. Senest flere ganger i dag morges 15.02.2022. Hvis de hadde overholdt 
fartsgrensen på 6 km/t, hadde de ikke klart å passere meg pga. min normale ganghastighet (se 
nedenfor). Hvis de hadde overholdt avstandsgrensen, hadde fortauet ofte ikke vært bredt nok for 
dem. 

Jeg tror skadepotensialet er betydelig hvis en fotgjenger uten forvarsel blir påkjørt av en person på 
elsparkesykkel selv med en hastighet på 6 km/t. Dette forsterkes ytterligere hvis føreren er tung 
og/eller høy og/eller fotgjengeren er liten og/eller lett. Hastighetsgrensen på 6 km/t er dermed kun 
et relativt svakt fotgjengervern selv når den overholdes. 

Jeg bor i Bergen, er i all vesentlighet fotgjenger, og har særlig beveget meg mellom området ved 
Bergen stasjon og Svartediket eller Kronstadparken, samt Bergen sentrum. 

På (tilnærmet) flatmark og i nedoverbakke går jeg med en hastighet på ca. 6 km/t uten å bli svett, litt 
saktere i oppoverbakker.  Dette innebærer at enhver elsparkesykkel o.l. som forsøker å passere meg, 
bryter trafikkreglene (maksimal passeringshastighet på fortau er 6 km/t). Dét skjer allikevel stadig 
vekk. Senest flere ganger i dag morges 15.02.2022. 

I Bergen benyttes elsparkesykler hele året. Mesteparten av året har vi hverken snø eller kuldegrader 
selv om vinteren. Fortauene er også fremkommelige for elsparkesykler mesteparten av de korte 
periodene vi har snø, is og/eller kuldegrader fordi fortauene blir måkt og saltet (ofte forebyggende). 
Selv i evt. lengre kuldeperioder, har vi ofte bar, tørr asfalt. 

Konflikter mellom fotgjengere og små elektriske kjøretøy er dermed et helårsproblem i Bergen, ikke 
et sommerhalvårsproblem slik det kan fremstå som at Samferdselsdepartementet og Statens 
vegvesen tror. 

Bergen er en gammel by med mange smale fortau. Det er ofte mer snakk om det muliges 
kunst/fornuftige kompromisser enn å følge moderne standarder når man anlegger fortau o.l. 
Eksempel: Fortau langs Kalvedalsveien mellom Gamle Kalvedalsveien og Søndre Bellevueveien anlagt 
ultimo 2020-primo 2021. Dette fortauet er smalt, men allikevel en meget stor forbedring for 
fotgjengerne. På deler av fortauet er det vanskelig selv for to fotgjengere med paraply å passere 
hverandre. 

Eksempler på steder der jeg gjentatte ganger over flere år har opplevd konflikter selv om det er 
umulig å passere fotgjengere med god avstand (> 1,5-2 meter), og elsparkesyklister o.l. dermed 
bryter eller forsøker å bryte trafikkreglene: 

• Fortau langs Kalfarveien 39-45 mellom innkjøring til Seiersbjerget og toppen av bakken der 
hovedgaten skifter navn til Kalvedalsveien. 

• Fortau langs Kalvedalsveien fra kryss med Kalfarveien til gangfelt over til Gamle Kalvedalsveien 
• Fortau langs bybanetraseen fra Forum scene til Møllendalsveien, særlig det smalere partiet som 

heller nedover mot Møllendalsveien 

Elsparkesyklister forsøker stadig å fordrive meg og andre fotgjengere på fortau eller gangvei fra 
elsparkesyklistenes ønskede kjørebane ved å bruke elsparkesykkelens bjelle eller ved å (forsøke) å 



trenge/presse seg frem. Det er både unge og godt voksne førere. Når jeg sier i fra at deres adferd er 
forbudt, blir en del av dem ampre. Andre tar til fornuft. 

Jeg har også opplevd at en ung mann på elektrisk rullebrett forsøkte å trenge seg frem mens jeg gikk 
nedover mot sentrum på fortauet forbi Seiersbjerget (se ovenfor). Der er det meget smalt. Det er 
umulig å passere med god avstand, selv for to fotgjengere (som derfor ofte benyttet kjørebanen 
under koronaperioden for å vise hverandre hensyn selv om Kalfarveien er trafikert). 

Jeg opplever også stadig at syklister og elsyklister forsøker å fordrive meg eller andre fotgjengere på 
fortau eller gangvei fra syklistenes ønskede kjørebane ved å bruke sykkelbjellen. 

Utdrag fra høringsnotatet 6.1.2 s. 13: 

«Undersøkelsene som ble utført ved skadelegevakten i Oslo viste […] Det var likevel kun et 
fåtall av ulykkene med elsparkesykkel på fortau som skyldes kollisjon med fotgjengere.» 

Jeg opplever stadig at andre fotgjengere trer til side når de oppdager en elsparkesykkel i anmarsj. 
Dette innebærer altså at fotgjengere stadig viker for elsparkesyklister fordi fotgjengerne føler seg 
mer eller mindre utrygge, ikke vil utsettes for nærpasseringer, og ikke ønsker å ta konflikten der og 
da ved å stå på sitt ved å ta sin rettmessige fortausplass. 

Kloke fotgjengere vet at de er den svakeste og mest utsatte trafikkaktøren. De er derfor aktsomme, 
og velger heller å være forsiktige enn å hevde sin rett fordi det gjerne er fotgjengerne som får 
(alvorlige) skader ved ulykker. Dette vises selvsagt ikke i skadestatistikken. Ei heller alle 
nestenulykkene. 

Utdrag fra høringsnotatet 6.1.3.2 s. 16: 

«Det vises til en studie utført av TØI13 […] I rapporten oppga 57% av 549 elsparkesyklister at 
de vanligvis kjører på fortau. Imidlertid oppga bare 30% av disse at de foretrakk å kjøre der. 
De fleste oppga at de foretrakk å kjøre på sykkelfelt i vegbane (73%) eller på gang- og 
sykkelveger (56%). Bare 21% sa at de foretrakk å bruke vegbanen. 

[…] Det kan synes som at de fleste hadde foretrukket å kjøre på steder som er mer tilpasset 
slik kjøring og ikke på fortau.» 

Nygårdsgaten mellom bro fra Møllendalsveien og Florida mellom Høyteknologisenteret og Store 
Lungegårdsvann: Broen har to spor for bybanen og et meget bredt fortau (eller gang- og sykkelvei). 
Når man fra Møllendalsveien nærmer seg bybanestoppet ved Høyteknologisenteret, splittes fortau/ 
gang- og sykkelvei i et separat fortau og en sykkelvei. Jeg opplever allikevel daglig at mange (men 
ikke alle) elsparkesyklister benytter fortauet istedenfor sykkelveien som fortsetter forbi den gamle 
Ingeniørhøgskolen og Media City i Lars Hilles gate til fylkeshuset og St. Jakob kirke der den skifter til 
motsatt side. 

Utdrag fra høringsnotatet 6.1.3.3 s. 17: 

«Når det gjelder gangfelt, kan dette i mange tilfelle være en hensiktsmessig måte for små 
elektriske motorvogner å komme over på andre siden av vegen. Det er også mange gang- og 
sykkelveger som ender opp i et gangfelt. Hensynene bak et eventuelt forbud gjør seg mindre 
gjeldende her. De vil uansett kunne komme seg over vegen ved å gå av motorvognen, men 
det kan i mange tilfelle anses uhensiktsmessig å kreve dette. Det er derfor aktuelt å fortsatt 
tillate bruk av gangfelt under de samme forutsetningene som i dag dersom det innføres 
forbud mot kjøring på fortau og gangveg.» 



Når fotgjengere skal krysse gater eller veier i gangfelt, er de mer utsatt enn på fortau. Som mykeste 
trafikant, må man alltid passe på at ingen andre er i ferd med å bryte trafikkreglene s.a. fotgjengeren 
kan komme til skade. En del lyskryss har kort tid med grønn mann s.a. fotgjengere må være raske. 
Dette er særlig et problem for mennesker med funksjonsnedsettelse. Noen lyskryss har grønn mann 
samtidig med sving til høyre e.l. for kjøretøy fra trafikert til mindre trafikert gate/vei. Dette øker 
risikoen for fotgjengere. 

Gangfelt krever altså ekstra oppmerksomhet (og tidvis hurtighet) fra fotgjengere. Da er det uheldig 
hvis elsparkesykler «gis hjemmel» til å ture frem i gangfelt. Mange elsparkesyklister har, som 
høringsnotatet påpeker, ikke overholdt sin vike- og hensynsplikt overfor fotgjengere på fortau. Det er 
vanskelig å tro at de er og vil være noe bedre i gangfelt. 
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