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Høringssak - forslag til endringer i reglene for små elektriske 
kjøretøy 2022 

 
Viser til høringsbrev mottatt den 14.02.2022. Dette høringsbrevet erstatter tidligere 
høringsbrev datert 26.03.22. 
 
Vi har kommet frem til at det internt er ulike tanker rundt særlig lovendringen om å 
forby elektriske sparkesykler på fortau. Transport og mobilitet avdelingen, som jobber 
mer strategisk er ikke utelukkende positiv til lovforslaget, mens Planlegging, utbygging 
og forvaltning ser fordeler ved følgende lovforslag. 
 
Uttalelsen til Rogaland Fylkeskommune er som følgende: 
 
Ulempene ved å forby elektriske sparkesykler på fortau kan være at lovendringen vil 
være komplisert å formidle og forstå for alle trafikantgrupper. Utfordringene ved 
elektriske sparkesykler kan løses på andre måter enn gjennom følgende lovendring.  
 
Her tenkes det da at de største utfordringene vil være i sentrumsområder der det er 
flest myke trafikanter. Her kan det tenkes at lovendringen ikke vil være hensiktsmessig 
alle steder. I særlig by- og sentrumsområder er det er viktigere å se på utformingen av 
gatene der det er flest konflikter med elsparkesykler og/eller syklister på fortau. I gater 
med fortau må det heller gjøres naturlig å benytte kjørebanen. Vi mener de vil oppnå 
mer for flere typer trafikanter ved å jobbe med andre typer tiltak enn lovendringer for 
enkeltgrupper.  
 
Her en noen eksempler på tiltak som kan påvirke valgene trafikantene tar i gater med 
fortau:  
• Lav hastighet (30 km/t) 
• Fast jevnt dekke (for eksempel ikke brostein) 
• Møblering, beplantning som viser at fortau er for de med lav hastighet 
• Innsnevring av kjørebane, der det er mulig. 
• Osv. 
 
Ulempene med slike tiltak er at man åpner opp for blandet trafikk i byrommet som gjør 
det vanskeligere for syklende som ikke har føreropplæring. Lovendringen som nå 
foreslås kan i neste omgang også måtte gjelde sykkel, fordi syklister kan gi de samme 
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utfordringene med myke trafikanter på fortau. Dette kan få konsekvenser for 
trafikksikkerheten. 
 
Fordelene ved lovforslaget om å forby elektriske sparkesykler på fortau vil i et 
trafikksikkerhetsperspektiv være positivt fordi vi får et tydeligere regelverk å forvalte og 
forholde oss til, samt at det blir enklere å skille trafikken.  
 
(§ 20 nr. 3 :«Kjøring av liten elektrisk motorvogn på fortau, gangveg i gangfelt er tillatt 
når gangtrafikken er liten og bruken ikke medfører fare eller er til hinder for gående. 
Slik bruk må ved passering av gående skje i god avstand og i tilnærmet gangfart og 
uansett med en fart ikke over 6 km i timen.»). 
 
Det finnes andre tiltak som kan føre til bedre samhandling mellom forskjellige 
trafikantgrupper 
 
Avslutningsvis observer vi at andre land tar hensyn til følgende: 

• Aldersgrenser: mange land har satt 16 eller 18 år som 
grensen.  https://etsc.eu/several-countries-tighten-e-scooter-rules-as-
german-study-finds-huge-underreporting-of-injuries/  

• Krav for utstyr: gode bremser, lykter foran/bak og/eller refleks.  I løpet av 
januar/februar på trafikktellinger har det blitt observert mange el-
sparkesykler i mørke forhold uten lys.  Hjelm bør være et krav.     

• Alkohol: at det er ikke lov å kjøre el-sparkesykler etter at man har drukket 
alkohol.  Dette har blitt et stort problem i København.   

• Lisenser: mange land har forskjellige krav.  I Belgia f.eks. blir det et krav 
å ha førerkort.  I Tyskland må man ha privatforsikring.   

• Ett eksempel av disse reglene er dette fra Australia: 
https://mylicence.sa.gov.au/road-rules/e-scooter-trial  

• I Slovenia er det lov å kjøre på gangfelt med fart tilnærmet gangfart 
(Guide To Electric Scooter Laws in Europe- FuturaRide), det samme 
skjer i Brussel. (https://mobilite-mobiliteit.brussels/en/electric-scooters-in-
brussels) 

• Dårlig parkering: det finnes mange sparkesykler overalt i byene akkurat 
nå som er både ganske stygt og til hinder for gående.   I tillegg fant de I 
København 12 sparkesykler i sjøen bare to måneder etter 
sparkesykkelordningen ble innført.  Man bør kanskje ha designerte 
parkeringsområder.   

 
 
Hilsen 
Aksel Grunnreis 
seksjonssjef 

Hanna Orstad Johnsen 
rådgiver  
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Vedlegg: 
 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Oppgi vårt saksnr. når du svarer på brevet. 
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