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Høringssvar: Forslag til endringer i regelverket for små 
elektriske kjøretøy 
 
Helst siden el-sparkesyklene kom på utleiemarkedet, har de skapt 
mange farlige situasjoner og ført til at veldig mange myke trafikanter 
føler seg utrygge. Blindeforbundet synes det er bra man gjorde flere 
grep etter forrige høringsrunde, men er veldig glade for at man nå 
vurderer å stramme ytterligere inn i bruken av disse.  
 
Forslag om forbud mot bruk på fortau 
Vi var tydelige på dette i forrige høringsrunde, og står like fast ved 
det i dag: Norges Blindeforbund krever at motoriserte kjøretøy med 
toppfart på 20 km/t. ikke skal ha lov å kjøre på fortau. 
 
Vår erfaring viser at svært mange på el-sparkesykkel dessverre ikke 
forholder seg til gjeldene regler om at kjøring på fortau skal skje på 
de gåendes premisser. Gående regnes som den mest sårbare 
gruppen i trafikken, og de trenger et vern for å kunne ferdes trygt og 
fritt på arealer som er tiltenkt dem, som fortau, gangvei og gangfelt. 
Særlig har situasjonen vært krevende for blinde og svaksynte som er 
avhengig av at andre viser hensyn, da det for en synshemmet ikke 
vil være mulig å «se seg bedre for». Dette gir synshemmede som 
gruppe redusert sikkerhet på fortauene og har ført til skader, 
utrygghet og at mange velger å gå mindre. 
 
Opinion har på vegne av Norges Blindeforbund gjort en undersøkelse 
blant førerhundbrukere som viser at 14% har opplevd å bli sneiet av 
el-sparkesykkel det siste året, mens 10 prosent oppgir at 
førerhunden har blitt sneiet av el-sparkesykkel.  
 
I forrige høringsrunde viste vi også til undersøkelse som ble 
gjennomført blant eldre i Oslo av Sentio, på vegne av 
Blindeforbundet, hvor 41 prosent svarte at de er helt eller noe enige i 
at de unngår steder der det er mange el-sparkesykler. Dette gjelder i 
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større grad kvinner enn menn, 53 prosent av kvinnene og 27 prosent 
av mennene svarte dette. Erfaringer fra blinde og svaksynte vi har 
vært i kontakt med, viser at veldig mange har opplevd farlige 
situasjoner i møte med el-sparkesykler. For mange har dette ført til 
at de kvier seg for å gå der det er el-sparkesykler. 
 
Som dere også viser til i høringsnotatet, så er det krevende å 
gjennomføre effektiv håndheving overfor de som bryter gjeldene 
regelverk og skaper utrygghet for de gående, samt at tiltak for 
atferdsendring heller ikke har gitt effekt. Undersøkelser fra 
skadelegevakten i Oslo viser at nesten en tredjedel av ulykker har 
skjedd på eller i forbindelse med fortau. EUs veiledning om trygg 
bruk av mikromobilitetskjøretøy i urbane områder anbefaler også at 
man ikke tillater små elektriske kjøretøy på fortau. Norge er ett av få 
land som tillater kjøring med små elektriske kjøretøy på fortau. 
Blindeforbundet mener at alt dette taler for at det nå haster å få på 
plass et nasjonalt forbud mot kjøring på fortau. 
 
Vi merker oss også at dere i høringsnotatet, under kapittel «6.1.3.3 
Gangveg og gangfelt» skriver: «Som vist til overfor er 
hovedkonfliktene mellom elsparkesyklister og gående på fortau. 
Utfordringene vil være tilsvarende og hensynene gjør seg tilsvarende 
gjeldende på gangveg. Gangveg foreslås derfor også å omfattes av 
et eventuelt forbud.» Blindeforbundet ønsker å understreke at vi 
støtter forslaget om at forbudet utvides til å også gjelde gangveg. 
 
Innføring av aldersgrense 
Blindeforbundet støtter forslaget om å sette en aldersgrense på 16 år 
for kjøring med liten elektrisk motorvogn.  

Slik situasjonen er i dag, kan vi ikke støtte det alternative forslaget 
som er skissert; at man skal tillatte at barn i alderen fra 12 til 16 år 
kan kjøre på fortau. Blindeforbundet mener at vi må ha et 
totalforbud mot kjøring på fortau og at det bør settes en 
aldersgrense på 16 år for bruk av el-sparkesykler.  
 
Hovedregel i gågater 
Blindeforbundet mener at hovedregelen i gågater skal være at 
kjøring med liten elektrisk motorvogn på slike arealer skal være 
forbudt. Det kan gjøres unntak fra regelen når det er sykkelvei i 
gågata.  
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Alle avvik fra hovedregelen må skiltes særskilt ved bruk av 
underskilt.  
 
Forslag om at kjøretøyene skal omfattes av bilansvarsloven 
Med bakgrunn i ulykkesstatistikken, så ser vi på det som svært viktig 
at små elektriske kjøretøy skal omfattes av bilansvarsloven. Norges 
Blindeforbund var klare på dette i forrige høringsrunde også; vi 
mener at kjøretøyene skal registreres og ha krav om 
ansvarsforsikring for skade påført andre. Det selges også et 
betydelig antall private el-sparkesykler, og mange bruker og skades 
av disse også. Vi ser derfor ikke noe grunn til at de skal unntas 
forsikringsplikten. 
 
Blindeforbundet støtter derfor forslaget som er skissert i punkt 3 i 
høringsnotatet: At alle små elektriske kjøretøy omfattes av krav til 
kollektiv dekning under Trafikkforsikringens ordning, i tillegg til krav 
om individuell forsikringsplikt for utleie av små elektriske kjøretøy, 
samt krav til individuell forsikringsplikt for privateide små elektriske 
kjøretøy. 
 
Blindeforbundet mener at også registrering med tydelig kjennemerke 
av kjøretøy bør innføres. Dette vil gjøre det enklere å identifisere 
kjøretøy/utleier, som videre vil gjøre det lettere å finne føreren av 
kjøretøyet dersom det er behov for det. F.eks. i situasjoner hvor folk 
kanskje blir kjørt ned og forlatt. Registrering av kjøretøy vil være 
med på å gjøre det enklere å håndheve reglene for uønsket bruk og 
atferd, og i situasjoner der forsikring utløses.  
 
Parkering og omklassifisering til motorvogn 
Vi er klare over at dere denne gangen ikke ber om innspill knyttet til 
parkering av el-sparkesykler, men vi ønsker allikevel å løfte dette 
opp også i denne høringsrunden. Situasjonen med henslengte el-
sparkesykler «over alt» har vært særlig utfordrende for 
synshemmede og hindret vår mobilitet. 
 
Blindeforbundet mener at det er behov for nasjonale regler knyttet til 
parkering av el-sparkesykler, og håper dette er noe som kan tas til 
vurdering. 
 
Vi vil at parkering skal skje i klart definerte parkeringsplasser utenfor 
gangarealer. Det må legges vekt på hvordan disse er adskilt fra 
gangbanen og man må legge til grunn universell utforming når man 
utformer disse parkeringsplassene. De må være godt visuelt og 
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taktilt merkede områder, og ikke minst må de være plassert godt 
utenfor gangbanen. 
 
Nå som el-sparkesykler omklassifiseres til motorvogn, mener 
Blindeforbundet at en naturlig konsekvens av dette er at det ikke 
skal være lov å legge til rette for parkering på fortau. 
 
 
Avslutning 
Blindeforbundet ønsker å understreke viktigheten av at fortau skal 
være trygge steder å ferdes for fotgjengere. Myke trafikanter må 
kunne bevege seg fritt uten å utsettes for hindringer og andre 
ubehagelige og potensielt farlige situasjoner når de ferdes på arealer 
tiltenkt dem. 
 
"Mobilitet for alle" blir vektlagt i dagens samferdselsplanlegging, noe 
som særlig viser til å bedre mobiliteten for mennesker med få 
mobilitetsalternativer. Blinde og svaksynte er en slik gruppe, og ved 
å tillate bruk av el-sparkesykler på fortau og gangareal blir vår 
mobilitet redusert - ikke styrket. Manglende regulering er derfor i 
konflikt med et samferdselspolitisk mål om mobilitet for alle.  

 

Med vennlig hilsen 
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