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Politidirektoratets høringssvar til forslag om nye regler for små elektriske 
kjøretøy   
 
1. Innledning  
Politidirektoratet viser til Statens vegvesens høringsbrev 14. februar 2022 om forslag til 
endinger i regelverket for små elektriske kjøretøy. Høringsfristen er 28. mars 2022.  
 
Politidirektoratet har forelagt høringen for Utrykningspolitiet (UP) og samtlige politidistrikt. Vi 
har mottatt innspill fra UP, Vest politidistrikt og Oslo politidistrikt (OPD). De mottatte 
innspillene vedlegges dette høringssvaret.  
 
2. Kort om høringen 
På grunn av høyt skadetall og økende konfliktnivå mellom elsparkesyklister og andre trafiktane 
ble en rekke tiltak utredet og hørt i 2020/2021. Regjeringen besluttet 21. januar 2022 å gjøre 
følgende innstramninger:  

- Den alminnelige promillegrensen på 0,2 skal gjelde også for ruspåvirket kjøring med 
små elektriske kjøretøy 

- De små elektriske kjøretøyene omklassifiseres fra «sykkel» til «motorvogn» 
- Aldersgrense på minst 12 år  
- Påbud om bruk av hjelm for barn under 15 år  

 
Disse forholdene er allerede hørt og ikke tema for nåværende høring. Det som nå høres er 
forslag om:  

- forbud mot bruk på fortau, men ikke på gang- og sykkelveier, og en mulig høyere 
aldersgrense som en følge av dette 

- at kjøretøyene skal omfattes av bilansvarsloven 
- 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. 

- Endringer i skiltforskriften knyttet til at kjøretøyet blir omklassifisert til motorvogn, 
samt forslag til nytt vegoppmerkingssymbol for liten elektrisk motorvogn.  
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3. Kommentarer til enkelte av de konkrete forslagene 

 
3.1.  Formildende regler for tap av førerrett ved ruspåvirket kjøring 

Fare- og skadepotensialet ved bruk av små elektriske kjøretøy er forholdsvis høyt, men lavere 
enn ved bruk av større motorvogner. Dette bør i enkelte tilfeller føre til en lavere straff. Den 
enkeltes ruspåvirkning kan også i enkelte tilfeller føre til en lavere straff, nettopp på grunn av 
det ovennevnte. Politidirektoratet ser at forslaget om formidlende regler ved ruspåvirket 
kjøring kan gi noen utfordringer tilknyttet håndhevelse, ruskontroll og bevisopptak, men er 
enige at reguleringen bør sidestilles med hva som gjelder ved bruk av moped. At man vil 
kunne ilegges sperrefrist på førerkort ved overtredelser, vil kunne ha en god forebyggende 
effekt. 
 

3.2.  Forbud mot bruk på fortau  
Politiet er uenige i forslaget om å forby kjøring på fortau.  
 
Vi er godt kjent med at det er et høyt og vedvarende konfliktnivå mellom elsparkesyklister og 
fotgjengere. Kjøretøyene innebærer en stor utfordring for trafikksikkerheten og 
ulykkesstatistikken siden introduksjonen av kjøretøyene i 2019, er urovekkende. Samtidig 
viser tallene at den høyere risikoen for skade gjelder elsparkesyklistene selv, mens risikoen for 
at de skader andre er lav. Undersøkelser utført ved skadelegevakten i Oslo, viser at en 
betydelig del av ulykkene – nesten en tredjedel – skjer på, eller i forbindelse med, fortau: 
"[m]en at det likevel kun var et fåtall av ulykkene med elsparkesykkel på fortau som skyldes 
kollisjon med fotgjengere." 
 
Oversikten over dødsulykker på elsparkesykkel, som Politidirektoratet har innhentet fra 
Statens vegvesen, viser i alt 3 dødsulykker siden september 2020. Ingen av disse skjedde på 
fortau. To skjedde på vei og én på gang-/sykkelvei. 
 
UP mener at forbud mot bruk på fortau vil flytte konfliktområdet ut i veibanen. 
Politidirektoratet deler UPs bekymring på dette punktet. Dette vil øke sannsynligheten for 
konflikt med både kollektivtrafikk og øvrig biltrafikk og kan føre til flere alvorlige ulykker i 
veibanen. I dette scenarioet vil elsparkesyklisten være den svake part og konsekvensen vil 
kunne være alvorlig personskade og dødsulykker. Dette vil ikke være forenelig med 
trafikksikkerheten for barn og unge, som utgjør en stor andel av elsparkesyklistene.  
 
I og med at tallene viser at det er få ulykker i form av sammenstøt på fortau, vil det foreslåtte 
forbudet sannsynligvis i liten grad redusere ulykkestallene for elsparkesyklistene. Effekten av 
et forbud vil derfor primært være bedre fremkommelighet og en opplevd følelse av trygghet 
for gående på fortau. Dette er viktige hensyn, men veier etter politiets vurdering ikke opp for 
den økte risikoen for alvorlige ulykker - herunder dødsulykker – som endringsforslaget kan 
medføre. At en slik endring vil kunne bringe regelverket mer i tråd med reguleringen i Europa 
for øvrig, kan etter politiets oppfatning ikke veie tungt i denne sammenheng. Dette blant annet 
fordi flere land i Europa har bedre fysiske reguleringer og tiltak for skjerming av syklister, 
elsparkesyklister, etc. i trafikksituasjonen, som gir mindre behov for deling av veibanen, enn i 
Norge. 
 
Oslo politidistrikt støtter på sin side forslaget om forbud mot å kjøre på fortau, kombinert med 
en nedre aldersgrense på 16 år, men mener forbudet også må gjelde gangvei. 
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Politidirektoratet viser til det vedlagte høringsinnspillet for distriktets nærmere vurderinger. 
 

3.3. Øvrige merknader 
Politidirektoratet har ingen kommentarer til forslagene om endringer i skiltforskriften, eller til 
at kjøretøyene skal omfattes av bilansvarsloven. OPD har noen generelle merknader rundt 
faren ved bruk av små elektriske kjøretøy i sitt høringsinnspill, som Politidirektoratet slutter 
seg til:  
 
Erfaring tilsier at det bør vurderes krav til egnede vinterdekk for denne type kjøretøy når 
føreforholdene tilsier det. Kjøretøyene har ofte små hjul, hvilket stiller store krav til balanse og 
gir ekstra utfordringer som fare for sladd, velt og låsing av hjul på grus og andre underlag med 
dårlig friksjon, samt ved huller og andre hindringer i veibanen. Kjøretøyene er ikke like 
retningsstabile og uønsket kursendring kan fort forekomme. Det stilles ikke krav til organisert 
opplæring eller verneutstyr. De tekniske kravene til kjøretøyene er heller ikke like strenge som 
for registreringspliktige kjøretøy. Distriktet tar også opp utfordringene med ulovlige små 
elektriske kjøretøy i privat eie, som er manipulert slik at høyere hastighet enn 20 km/t oppnås. 
En undersøkelse fra Sverige i 2019 viste at ca. 80 % av elsparkesyklene var ulovlige med 
tanke på kravet om maksimalhastighet. Det kan antas at tallene for Norge likner. 
 
Det anbefales av at det innføres forsikringsplikt for alle motorvogner definert som liten 
elektrisk motorvogn. Dette vil gi en bedre forståelse for når det stilles krav til forsikring av 
kjøretøy generelt, da det vil være et klart skille mellom det som defineres som motorvogn og 
ikke bare kjøretøy. OPD antar at en slik løsning også vil motiverer til mer ansvarsfullt bruk av 
motorvognen, hvilket kan forbygge ulykker og skader. Det vil også bidra til et enklere 
skadeoppgjør ved uhell. Det ville være helt feil dersom andre forsikringstagere skulle bære 
kostnadene utført av denne motorvogngruppen ved at skadeoppgjøret kollektivt dekkes 
gjennom Trafikkforsikringsforeningen (TFF). Krav om forsikring vil videre samsvare med 
motorvognforsikringsdirektivet. 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
 

 

Kristine Langkaas Anna Charlotte Amdal Neumayer 
Seksjonssjef Seniorrådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur. 
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