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

Kontaktperson: Robert Lundemo Aas

E-post: robert@lundemo.com

Høringssvar: Jeg er en av mange tusen som er skadet grunnet manglende regulering av 
ståmopeder og ønsker derfor komme med innspill til foreslått regulering. Det jeg klarte var å 
snuble i en henslengt ståmoped på fortau og da jeg bar noe i begge hendene klarte jeg ikke raskt 
ta meg for og fikk ødelagt en skulder. Jeg overlevde, men vil ha varig nedsatt bevegelse for 
høyrearmen og det er en rekke aktiviteter jeg ikke lengere kan gjøre. Ståmopeder bør så langt 
som mulig ha samme regler som sittemopeder. De er imidlertid mer ustabile med små hjul og 
stående fører slik at hastighetsgrensen bør settes lavere, ellers bør de få identisk regulering. At 
flere modeller allerede selges med sete eller modifiseres til å ha sete gjør det ytterligere opplagt at 
sittemopeder og ståmopeder bør behandles likt. Mange ulovelige ståmopeder: De aller fleste 
ståmopedene som er solgt i Norge er ulovelige da de kan kjøre langt raskere enn 20 km/t. Faktisk 
har undersøkelser vist at det ble solgt flere ståmopeder som kunne kjøre 100 km/t ellere raskere 
enn det ble solgt lovelige ståmopeder. Salg og bruk av disse har vært nesten helt uten risiko for 
straff. Skal man faktisk få orden på situasjonen med fullstendig lovløse tilstander må man ta 
upopulæte grep og stoppe for bruk av antagelig ca 300.000 ulovelige ståmopeder. Manglende 
politisk vilje til å ta grep har har allerede kostet flere liv. Registrering: Ståmopeder bør ha 
registreringsnummer slik som sittemopeder. At så mange med ståmoped stikker av etter at de har 
kjørt på noen viser hvor nødvendig dette er. Og med ingen obligatorisk opplæring vet faktisk 
mange ikke at dette er et lovbrudd. Mange ståmopeder har allerede en plass for 
registreringsnummer da det er påbud om registrering i flere land, Mikromobilitet: Det er mange 
som påstår at ståmopeder gir økt mobilitet, men de erstatter stort sett bare gange eller sykkel for 
yngere personer og gir dem dårligere helse. Derimot gir ståmopeder redusert mobilitet for eldre 
og svaksynte som har blitt redde for å bevege seg på fortau, stier og gågater hvor de nå risikerer å 
bli påkjørt av eller snuble i henslengte ståmopeder. Mange i disse gruppene har får 
mikromobilitet i den betydning at de nesten ikke kan bevege seg utendørs lengere. Et samfunn 
bør prioritere helse, sikkerhet og fremkommelighet for svakstilte grupper langt høyere en de 
prioriterer å tilrettelegge for ungdommer som ikke gidder gå. Fortau, gågater og gangstier: 
Fortau, gågater og gangstier bør være helt fri for motorisert ferdsel. Her bør man prioritere 
svakere grupper inkludert eldre, bevegelseshemmede, synshemmede og små barn som gjerne 
virrer rundt. Disse bør kunne bevege seg i trygghet være helt skjermet for motorisert ferdsel. Og 
dette burde ikke endres av at noen ungdommer ikke gidder gå. Og pga manglende obligatorisk 
opplæring tror faktisk mange av disse at ståmopeder har forkjørsrett på områder hvor det før kun 
var fotgjengere. Jeg har selv mange ganger sett hvor mye agressjon disse viser mot fotgjengere 
som ikke flytter seg raskt nok når de kommer i stor fart. I høringen foreslås det at det skal kunne 
åpnes for at mindreårige skal kunne kjøre ståmoped på fortau. Med samme logikk burde det også 



åpnes for at mindreårige skulle kunne kjøre sittemoped og biler på fortau. At det faktisk kan 
fremsettes slike forslag for ståmopeder er bare et symptom på hvor ute av kontroll situasjonen har 
vært. På fortau burde man prioritere myke trafikkanter og ikke mindreårige som ikke gidder gå. 
Om et motorisert kjøretøy er for farlig til å brukes på veiene så burde et totalforbud bli vurdert. 
Parkering: Et stort problem med ståmopeder er at de som har blitt utleid har blitt satt ut av utleier 
og etter bruk henslengt omtrent hvor som helst og det ofte til sjenanse og fare for myke 
trafikanten. Dette burde bli helt forbudt på fortau, gågater og gangstier slik som det allerede er for 
biler og sittemopeder. Det burde bli slått hardt ned på utleiere som bare har tatt seg til rette her. 
De må som alle andre ha bruksrett til områder de ønsker bruke til næringsvirksomhet som til 
utdeling og tilbakelevering av ståmopeder. Aldersgrense: Motoriserte kjøretøyer passer ikke for 
barn, uansett hvor bortskjemete de er. Her må man prioritere sikkerheten til andre trafikanter. 
Ståmopeder bør ha samme aldersgrense som sittemopeder og at situasjonen har vært helt ute av 
kontroll for ståmopeder er ikke noe argument for at det skal være annerledes. Sertifikat: Det bør 
innføres obligatorisk sertifikat for ståmopeder på lik linje med sittemopeder. Hvordan de fleste 
kjørere av ståmoped helt har ignorert fartsbegrensninger ved passering av fortjengere, hvordan de 
tror de har forkjørsrett overalt og hvordan de har stukket av fra ulykker viser klart at obligatorisk 
oppløring er like viktig fornståmopeder som for sittemopeder. Hjelm: Som for sittemopeder bør 
hjelm være påbudt uansett alder. Det har allerede vært flere dødsfall med ståmoped og disse 
kunne vært unngått ved bruk av hjelm. Ingen vil foreslå at brukere av sittemoped over en viss 
alder ikke trenger bruke hjelm så det er ingen grunn for å gjøre dette for ståmopeder. Naturvern: 
Det har blitt fremsatt påstander at ståmopeder er bra for miljøet, men de er klart verre for miljøet 
enn de syklene eller gåturene som de stort sett erstatter. Batteriene er spesialavfall og ståmopeder 
til utleie kastes etter kun noen måneders bruk. De havner ofte i elver eller utenfor kaier. På lager 
med utleiemopeder oppstår det ofte brann så det burde komme strenge reguleringer for disse før 
det går liv tapt også her. Det er viktig at man foretar reelle og kraftige grep for å rydde opp i 
dagens kaotiske og farlige situasjonen. Det som har vært gjort så langt har vært preget av 
handlinglammelse og naivitet. En presisering om at gangfart for ståmopeder blant fotgjengere var 
6 km/t haddde som godt som ingen effekt da det enda ikke var noen obligatorisk opplæring eller 
reell håndhevning av reglene. Å tro at det bare vil "gå seg til" har man sett ikke har fungert.


