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Høringsinnspill til «Forslag til endring i regelverket for små elektriske kjøretøy»

Kontaktperson: Petter Bauck

E-post: petter@bauck.com

Høringssvar: Det er etter min mening positivt at regelverket for små elektriske kjøretøyer 
gjennomgås og strammes inn. De beslutningene som allerede er fattet om omkategorisering av 
disse kjøretøyene til motorvogn er viktig. I en vurdering av gjeldende situasjon og de 
foreliggende tiltakene og endringene, er det etter min mening viktig å se på ikke bare 
ulykkesomfanget og potensialet, men også hvordan ekststerende bestemmelser, ikke minst 
knyttet til hastighet (6 km/t) i område med gående. Videre peker høringsnotatet på forskjellen på 
ulike aldersgrupper og evnen til å vurdere trafikkbildet. Som fotgjenger, syklist (ikke el) og bilist, 
er det min erfaring at gjeldende bestemmelser om ikke minst hastighet i svært liten grad 
overholdes. Det er viktig å peke på at dette også gjelde vanlige tråsykler og elektriske sykler om 
de benyttes på fortau, gangvei eller gang- og sykkelvei. Kapasiteten til eller viljen til å håndheve 
gjeldende regelverk synes svært mangelfull. Det er vanskelig å se at denne situasjonen vil endres. 
Med dette utgangspunktet gir jeg min tilslutning til at små elektriske kjøretøyer får forbud mot å 
kjøre på fortau uansett førers alder. Forbudet må også gjelde gangvei. Et tilsvarende forbud bør 
snarest vurderes for sykler og elektriske sykler. Når det gjelder kombinert gang- og sykkelvei, vil 
konflikten mellom sykkel eller små elektriske kjøretøyer vedvare, ikke minst fordi 
hastighetsbegrensning av hensyn til gående ikke foreligger, ikke respekteres og ikke kontrolleres. 
Det blir for enkelt, slik høringsnotatet legger opp til, at sykler og små el kjøretøy skal benytte 
disse sammen med gående uten nærmere regulering. Mange steder er slike kombinerte gang- og 
sykkelveier eneste alternativ for gående. Forbudet bør også gjelde for gågater. Det bør foruten 
små el kjøretøyer også omfatte sykler og elektriske sykler. Gående vil i en definert gågate endre 
gangretning uten nødvendigvis å se seg for. Men manglende hensynsfullhet m h p hastighet fra 
syklister av ulike kategorier, oppstår det stadig nesten-ulykker og stadig opplevelse av utrygghet. 
Erfaringen med noen år med små el kjøretøy viser at dette også har blitt et leketøy for tildels 
svært unge førere. Forbud mot kjøring på fortau og gangvei vil beskytte fotgjengerne. Det gjelder 
også forbud mot kjøring i gågate. Det vil imidlertid føre en ung trafikkantgruppe ut blant biler og 
større kjøretøy, spesielt der det ikke er sykkelfelt. Dette tilsier at aldersgrensen for kjøring med 
små el kjøretøyer bør heves. Forslaget på 16 år synes fornuftig. Med det trafikkbildet som har 
utviklet seg må det også vurderes hvilke følger en slik aldersgrense bør få for bruk av vanlig 
sykkel på trafikkerte ferdselsårer. Private små el kjøretøyer har økt i omfang. Dette vil kreve at 
regelverk og håndhevelse må vurderes i lys av at en betydelig andel ikke er leid av et 
utleieselskaper, som forhåpentligvis vil ta et visst ansvar for oppfølging. Dette gjelder bl.a. I 
spørsmålet om geo-fencing, hvor små el kjøretøy kan programmeres slik at de eksempelvis ikke 
kan kjøres i parker, gågater osv. Når det gjelder privat anskaffelse av små el kjøretøy, er det en 
særskilt utfordring at norske forselgere tilbyr sykler som kan kjøre eksempelvis 30 km/t. I og med 
at det finnes stadig flere privat eide små el kjøretøyer, må det vurderes å kreve merking av 



syklene slik at det er mulig å notere nummeret og anmelde overtredelser. For utleide sykler kan 
selskapene identifisere aktuelle brukere som har vært ansvarlige for overtredelser. Som 
motorvogn må små el kjøretøy omfattes av forsikringsordninger, ikke minst ansvarsforsikring. 
Dette vil nødvendigvis måtte få følger for aldersgrense, slik høringsnotatet diskuterer. Det er 
viktig å se på dette kjøretøyet som et framkomstmiddel og ikke et leketøy. Et lite el kjøretøy bør 
derfor vurderes på linje med lett scooter både m t p aldersgrense og sikkerhetsutstyr som hjelm.


