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HØRING – FORSLAG OM NYE REGLER FOR SMÅ ELEKTRISKE KJØRETØY 

 
Det vises til høringsbrev fra Statens vegvesen av 9. februar med referanse 21/194155-10 med 
tilhørende vedlegg. 
 
Oslo politidistrikt (OPD) ser et klart behov for endring av gjeldende regelverk knyttet til bruk 
av småelektriske kjøretøy. Omklassifisering av nevnte type kjøretøy til motorvogn er i samsvar 
med vårt høringsinnspill av 18.01.2021 med referanse 20/15619-19. Innføringen av 
promillegrense på 0,2 er også i samsvar med vårt tidligere høringssvar.  
 
Alder 
I forbindelse med forrige høringsrunde var det i høringsnotatet inntatt eksempel fra Danmark 
knyttet til spørsmålet om aldersbegrensning. I Danmark er nedre grense 12 år, men man 
krever at bruker under 15 år må ledsages av myndig person. OPD var i nevnte høringsrunde 
åpen for at en slik ordning også kunne prøves ut i Norge. 
 
Vi registrerer at en slik løsning nå ikke er på høring, men at man ønsker tilbakemelding på 
innføring av nedre aldersgrense på enten 12 eller 16 år. 
 
Etter vårt syn er det flere vektige grunner for at man bør velge 16 år som nedre aldergrense: 

 Foreslått unntak for bruk av fortau for de mellom 12 og 16 år vil ikke være aktuelt. 
Et unntak som hadde gjort det utfordrende å håndheve forbud av bruk av fortau for 
små elektriske kjøretøy. Det kan være vanskelig og tidkrevende å avgjøre alder på 
unge førere. Årsaken til at man ønsker små elektriske kjøretøy bort fra fortauet er å 
ivareta sikkerheten for de gående. Erfaringsmessig har det vist seg at førere av små 
elektriske kjøretøy ikke har greid å tilpasse egen kjøreadferd opp i mot plikter de har 
med tanke på sikkerhet for de gående. Vi har liten tro på at aldersgruppen 12-16 år 
har noen bedre forståelse eller vilje til å ivareta sikkerheten for de gående på en bedre 
måte, heller tvert imot. 
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 Nedre grense på 16 år vil gi bedre forutsetninger til å kunne beherske øvrig 
trafikkbildet når man ikke lengre har anledning til å benytte fortau. 

 Med omklassifiseringen til motorvogn vil en nedre grense på 16 år samsvar med 
dagens nedre aldersgrense med tanke på unntak for førerkortplikt. 

 16 års aldersgrense vil også åpne for å kunne sanksjonere.   
 
Innføringen av 16 års grense vil uansett ikke ha noen betydning for leiemarkedet. De fleste 
utleiefirmaene har allerede innført nedre grense for utleie på enten 16 eller 18 år.   
Derimot finnes det flere små elektriske kjøretøy som er eid av personer under 16 år. 
 
Aldersgruppen mellom 12 og 16 år vil fortsatt fritt kunne benytte både vanlig sykkel, el-sykkel 
og sparkesykkel uten motor. Kjøretøy hvor de selv må bidra til framdriften. Sett i et nasjonalt 
helseperspektiv burde det være positivt at man har et regelverk som fremmer fysisk bevegelse 
hos unge og ikke motsatt. For de som har funksjonshemninger vil det fortsatt være mulig å 
kunne benytte blant annet såkalt "segway" m/sitteinnretning eller vanlig elektrisk rullestol 
etter at trafikkreglenes § 1 pkt. l om rullestol ble endret (selv om høyeste tillatte hastighet da 
vil være 15 km/t). De vil da også kunne benytte fortau i det de er å anse som gående. 
 
Ulovlig liten elektrisk motorvogn 
I motsetning til utleiekjøretøy har OPD erfart at private eide små elektriske kjøretøy ofte er 
manipulert slik at det oppnås høyere hastighet enn 20 km/t. Hovedårsaken til dette er at 
produsenter og salgsledd i stor grad har promotert og bidratt til å gjøre dette mulig. 
Veldig mange annonserer sine produkter med både lovlig og ulovlig toppfart. 
 
Undersøkelse i Sverige i 2019 viste at ca. 80 % av el-sparkesykler (liten elektrisk motorvogn) 
var ulovlige med tanke på kravet om maksimalhastighet. Selv om mange vil bli fratatt 
muligheten til å benytte sine små elektriske kjøretøy ved innføringen av en 16 års grense, ville 
flere av disse uansett vært ulovlig å bruke grunnet manipulert maksimalhastighet. 
 
Deling av arealer i trafikken 
OPD er kjent med at flere røster har vært skeptiske til at fortau ikke lengre skal kunne 
benyttes av fører av el-sparkesykler (liten elektrisk motorvogn) og frykter sikkerheten når de 
skal dele andre arealer med øvrig trafikk. Etter vårt syn er denne utfordringen godt ivaretatt i 
det nye forslaget i endring av trafikkreglene § 2 nr. 3 c: "Som gående regnes også den som 
leier sykkel, moped eller liten elektrisk motorvogn, triller eller bruker lekekjøretøy." Dette 
åpner for at ta i bruk fortauet som gående dersom andre trafikale forhold medfører at man 
føler seg utrygg i andre trafikk omgivelser. 
 
OPD anbefaler at kjøring i gangfelt med liten elektrisk motorvogn heller ikke skal tillates. Fører 
av liten elektrisk motorvogn ville uansett hatt vikeplikt for annen trafikk. Gangfelt er som 
oftest anlagt i forlengelsen av fortau. Ved å forby bruk av gangfelt vil man tydeliggjøre en liten 
elektrisk motorvogn sin plassering i veibanen. Med forbud mot bruk av fortau må øvrige 
endringer av trafikkreglene tilpasses dette forbudet. 
 
Forsikringsplikt 
OPD anbefaler at det innføres forsikringsplikt for alle motorvogner definert som liten elektrisk 
motorvogn. 
 
Vi mener en slik løsning gir 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 
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kjøretøy. OPD antar at en slik løsning også vil være et incitament til mer ansvarsfullt bruk av 
motorvognen og at man på denne måten vil kunne forbygge ulykker og skader. Det vil også 
bidra til et enklere skadeoppgjør for alle parter dersom uhellet skulle være ute. Etter vårt syn, 
vil det være helt feil at andre forsikringstagere skal bære kostnadene utført av denne 
motorvogngruppen ved at skadeoppgjøret kollektivt dekkes gjennom TFF. Krav om forsikring 
vil etter vårt syn samsvare med nytt motorvognforsikringsdirektiv. 
 
Veimerking 
OPD har ingen merknader til bruk av veimerking knyttet til god parkering av små elektrisk 
motorvogn. Vi minner om at fortausparkering med denne type kjøretøy i en storby som Oslo 
har gitt store utfordringer både med tanke på framkommelighet og ikke minst vedlikehold. 
Veimerking alene vil uansett kun være en sommerregulering. Jfr. Forskrift om bruk av kjøretøy 
§ 1-4 stilles det ikke særskilte krav til dekk siden kjøretøyet er konstruert for fart under 30 
km/t. Vår erfaring tilsier at man burde ha vurdert krav til egnede vinterdekk for denne type 
motorvogn når føreforholdene tilsier det. 
 
Faren ved bruk av små elektriske motorvogner 
Små elektriske kjøretøy krever ofte god balanse av bruker. Hovedtyngden av denne typen 
kjøretøy er i dag el-sparkesykkel. Dette er kjøretøy med små hjul som er ekstra utfordrende 
knyttet til både utfordringer som låsing av hjul, grus og annet underlag med dårlig friksjon 
samt huller og andre hindringer i veibanen. Kjøretøyet er ikke like retningsstabilt og ønsket 
eller uønsket kursendring kan fort forekomme. 
 
Det stilles ikke krav til organisert opplæring eller verneutstyr. De tekniske kravene til 
kjøretøyet er heller ikke like strenge som for registreringspliktige kjøretøy. I forslag til egen 
forskrift § 6 "Bremser" heter det kun at motorvognen skal være utrustet med et system som 
gjør det mulig å stanse på en sikker, effektiv og hurtig måte uten å definere hva som ligger i 
begrepet "effektiv og hurtig måte". 
 
Straff og tap av førerretten 
Etter vår mening er fare- og skadepotensialet ved bruk av slik motorvogn forholdsvis høyt, 
men lavere enn ved bruk av bil. 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.  
 
Når det gjelder tapstid viser vi til tapsforskriften § 3-12 som tar utgangspunktet i den ordinære 
tapstiden gjengitt i kapittel 3, men at det åpnes for å legge vekt på formildende 
omstendigheter. OPD mener derfor at tapstiden knyttet til bruk av små elektriske motorvogner 
i all hovedsak bør sidestilles med bruk av moped med tanke på formildende omstendigheter. 
 
Sperrefrist 
Ved at man vil kunne ilegges sperrefrist førerkort ved overtredelser, mener vi dette vil kunne 
ha en god forebyggende effekt. 
 
 
 
Audun Kristiansen 
Politiinspektør 
Felles påtale 
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