
 
 
 
 

 
Ruter As | Kollektivtrafikk for Oslo og Akershus | Dronningens gate 40 | Postboks 1030 Sentrum | NO-0104 Oslo | Telefon: +47 400 06 700 
Bankgiro 5081.08.21946 | Foretaksregisteret NO 991 609 407 MVA | www.ruter.no | post@ruter.no 
 
 

{Fnr:971 032 081} 
{Navn:Statens vegvesen}  
{Adr: Postboks 1010 Nordre Ål} 
{PostNr:2605} {PostSted:LILLEHAMMER} 
{Emne: Høringsuttalelse - forslag om nye regler for små elektriske kjøretøy}     

Statens vegvesen 
Postboks 1010 Nordre Ål 
2605 LILLEHAMMER 
 
 

 

      

Saksbehandler: 
Pia-Suzann Valheim Skulevold 
Deres ref.:    
Vår ref.: 22/00124-13 
Dato: 28.03.2022 
 

 
    

 
 
 
Høringsuttalelse - forslag om nye regler for små elektriske kjøretøy 

Det vises til forslag om nye regler for små elektriske kjøretøy som Statens vegvesen på oppdrag fra 
Samferdselsdepartementet sendte på høring 09.02.2022, med høringsfrist 28.03.2022.  
  
Mikromobilitet er en del av morgendagens transportsystem     
  
Mikromobilitet dekker et behov og er en naturlig del av fremtidens transportsystem. Ruters utvikling av 
kollektivtilbudet rettledes av vår visjon om bærekraftig bevegelsesfrihet. Ruters målbilde legger til 
grunn at innbyggerne ønsker en fremtid der de har bevegelsesfrihet til å kunne leve sine liv, og at det 
tilbys attraktive transporttjenester med utgangspunkt i innbyggernes behov. Samtidig må utviklingen 
skje på en bærekraftig måte som ivaretar ulike samfunnshensyn, med ryddige byrom og 
fremkommelighet for alle.    
  
Om mikromobilitetstjenesten  
Gjennom vårt samarbeid med kommuner i Viken jobber Ruter for å oppnå nullvekstmålet. Det betyr at 
veksten i persontransporten i by og bynære områder skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. 
Ruter har en rammeavtale om leveranse av mikromobilitetstjenester i Viken. Rammeavtalen omfatter i 
dag Bærum kommune, Asker kommune og mobilitetspunktet i Ski, i Nordre Follo kommune. I tillegg 
har vi vært en part i samarbeidet mellom Lørenskog kommune og Tier.    
  
Kundene har tatt godt imot tjenestene, og stadig flere kunder tar i bruk tjenesten.   
Med utgangspunkt i etterspørsel og innsiktsdrevne hypoteser om lokale behov, har Ruter i samarbeid 
med kommunene oppskalert både driftsområder internt i kommunen og antall kjøretøy i løpet av 
sesongen.   
  
Noen sentrale nøkkeltall, er:  

• 1770 elsparkesykler   
• 300 elsykler  
• 600 parkeringssoner  
• Over 70 000 unike brukere  
• Over 680 000 turer gjennomført  
• Dekker et område på 157 kvadratkilometer  

  
Gjennom kontraktene med tilbyder er blant annet følgende regulert:  

• Kunde og tilbud:   
o Alder håndteres gjennom utleiers brukervilkår, som er 18 års aldersgrense.   
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o Bruksområdene er programmert i kjøretøyene, med tilhørende 
fartsbegrensninger der det er aktuelt.   
o Gjennom leverandørens brukergrensesnitt og kommunens informasjonskanaler, 
informeres kunden om gjeldende regler for bruk.   
o Høsten 2021 startet Ruter å pilotere leverandørens tjenester i Ruter-appen.   

  
• Tiltak for å ivareta ryddige byrom  

o Gjennom Ruters avtaler er parkeringsmodell avtalt for den enkelte kommune. I 
Asker og Bærum skjer all parkering av elsparkesykler og elsykler i oppmerkede 
parkeringssoner. I Ski har vi en hybrid modell, hvor det er parkeringssoner i sentrum og 
fri flyt i ytre strøk.   
o I parkeringssonene våre kan både elsparkesykler og elsykler parkeres. I 
parkeringssonene har vi brukt ikon som viser både elsparkesykler og elsykler for å vise 
kundene at begge kjøretøyene kan parkeres.  
o Parkeringssonene blir etablert sammen med kommunen, som er med å definere 
egnet areal. Interesseorganisasjoner har deltatt på flere befaringer ved etablering av 
parkeringssoner.   
 

• Trafikksikkerhet    
o Nattestenging og annen periodisk stenging avtales etter behov.  
o Avtalen tilrettelegger for testing av piggdekk på elsyklene og elsparkesyklene.    
o Elsparkesykler med integrert hjelm.   
o Gjennom avtalen med leverandør stiller Ruter krav til ansvarsforsikring som 
tilsvarer ordningen etter bilansvarsloven.   
o Promillegrense og hjelmbruk håndteres gjennom utleiers brukervilkår, 
promillegrensen er satt til 0,0 og utleier oppmuntrer til bruk av hjelm.   

  
De viktigste erfaringene gjennom to år med drift, er:   

• Kunde og tilbud  
o Kundene har tatt godt imot tjenesten.   
o I løpet av 2020 utvidet leverandøren sitt driftsområde i Oslo som følge av 
etterspørsel på begge sider av kommunegrensen (Oslo og Bærum).    
o Ruters mikromobilitetstjenester driftes i sentrumsnære strøk og i mindre 
tettbygde strøk. Tjenesten benyttes på fortau, gang- og sykkelveier, i tillegg til veibane.  
o Tilbudet dekker turer på tvers av kommunene vi har tilbud i.    
o Tjenesten er i bruk hele døgnet, men mest bruk fra 16:00-00:00, samt en topp 
fra 8:00-10:00. Dette indikerer for oss at tilbudet brukes både til arbeids- og 
fritidsreiser.   
o Data fra bruk og svar fra brukerintervjuer viser at mikromobilitetstjenesten er 
populær å bruke til og fra knutepunkt og holdeplasser.   

  
  

• Parkering og ryddige byrom  
• Vi erfarer at parkeringsmodellene i Asker, Bærum og Ski bidrar til ryddige 
byrom, og fremkommelighet for andre brukergrupper i byrommet.   
• Sammen med leverandøren vår tester vi ulike tiltak og ny teknologi for å 
optimalisere parkering av kjøretøy.   
• Etablering av parkeringssoner i nærheten av knutepunkt og holdeplasser har 
tilrettelagt for samspill mellom kollektivtrafikk og mikromobilitet.  
• Ruter erfarer at befaringene med interesseorganisasjoner hjelper oss med å 
finne egnet areal til parkeringssoner, samtidig som vi sikrer fremkommelighet for flere 
brukergrupper. Ruter har fått positiv tilbakemelding på å samlokalisere parkering for delt 
mikromobilitet med offentlige sykkelstativer.    
• Pilotering gir kommunene innsikt til å lære mer om reisemønstre for sykkel og 
mikromobilitet, og har blitt brukt som datakilde i Bærum kommune i kommunens arbeid 
med å videreutvikle og prioritere strekninger for sykkelveier.   
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• Gjennom etablering og drift av mikromobilitetstjenestene har Ruter gjort seg 
flere erfaringer med oppmerking av parkeringssoner. Vår erfaring er at det er mest 
hensiktsmessig å bruke enkle ikoner med færrest mulig detaljer når ikoner skal merkes 
opp.   
 

• Trafikksikkerhet  
• Ved inngangen til årets vintersesong har Ruter i samarbeid med kommuner og 
leverandør blitt enige om at kjøretøyene stenges på nattestid, i tillegg til at tjenesten 
stenges ved snøfall.  
• Ruter har ikke fått rapportert målbar økning i skader relatert til elektriske 
sparkesykler eller elsykler.   
• Det er få problemer med samspill med myke trafikanter  
  

Sammen med kommunene jobber vi for å gjøre mikromobilitetstjenestene til gode og bærekraftige 
alternativer for innbyggerne. Mikromobilitetstjenestene er tilpasset lokale behov, og vi henter erfaring 
fra ulike tjenestemodeller. Avtalene Ruter har med kommunene og leverandør har gitt oss 
handlingsrom til å gjøre justeringer og forbedringer underveis.    
  
Ruters innspill til høringen  
Basert på erfaringene fra Ruters drift av mikromobilitet og høringsnotatets vurderinger, så ønsker vi å 
gi følgende innspill til forslagene:  
 

1. Forslag om forbud mot kjøring på fortau  
Et forbud mot å kjøre på fortau vil påvirke tilbudet til kunden negativt i vårt driftsområde, trolig 
redusere opplevd trafikksikkerhet for brukerne, og være utfordrende å kommunisere:  
 

• I flere av kommunene oppfatter vi det som mest hensiktsmessig å tillate kjøring 
og parkering på fortau fordi det ikke finnes et godt alternativ. Et forbud mot å kjøre på 
fortau vil enkelte steder føre til at brukerne må kjøre i veibanen, slik at 
trafikksikkerheten blir redusert.  
• Siden flere parkeringssoner er etablert i tilknytning til en holdeplass, i nærheten 
av fortau, vil et forbud mot kjøring på fortau gjøre det mer utfordrende å tilrettelegge for 
mikromobilitet til og fra kollektivtrafikk. Dette kan redusere samspillet med 
kollektivtrafikk og dermed attraktiviteten til å velge bærekraftige reiser fremfor privatbil.   
• Siden tjenesten består av både delte elsykler og delte elsparkesykler, kan det bli 
utfordrende å kommunisere ulike regler for bruk av fortau for de to kategoriene kjøretøy. 
I tillegg kan det fra et brukerperspektiv være vanskelig å skille på fortau og sykkel- og 
gangvei.   
 

I områder der det er hensiktsmessig å ha forbud mot bruk av delt mikromobilitet, kan arealet 
reguleres lokalt via geofencing. Ved å benytte innsikt fra dagens reisemønstre, kan 
kommunene lokalt tilrettelegge for areal som kan settes av til mikromobilitet.  
 
Med bakgrunn i at kundebehovene varierer i vårt driftsområde, mener Ruter at det på 
nåværende tidspunkt er mer hensiktsmessig å regulere bruk av fortau lokalt fremfor nasjonalt.  
 

2. Trafikkskilt og vegoppmerking  
Ruter mener det er viktig med nasjonale retningslinjer for ikoner. Siden Ruters tjenester er på 
tvers av kommunegrenser, ønsker Ruter et visuelt uttrykk som er gjenkjennelig for kundene i 
hele driftsområdet og på tvers av flater:   
 

• Gjennom et prosjekt i Kollektivtrafikkforeningen søker Ruter nasjonale løsninger, 
slik at kundene kan gjenkjenne mobilitetsformer når de er på reise også utenfor Ruters 
driftsområde.   
• For at kunden skal ha lett gjenkjennelig informasjon om tjenestene, ønsker vi å 
bruke lignende ikoner på tvers av flater (f.eks. i parkeringssone og i app).   
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Ruter støtter et eget vegoppmerkingssymbol for elsparkesykler. Basert på vår erfaring med 
oppmerking på vei, ønsker Ruter et ikon med færre detaljer enn det som er foreslått. Dette vil 
også gjøre det enklere for kunden å gjenkjenne ikonet på tvers av flater, inkludert digitale 
flater.    

   
3. Forslag om at små elektriske kjøretøy skal omfattes av bilansvarsloven  

Ruter tolker at forslag 2 innebærer en forsikringsplikt for den som leier ut kjøretøyene, i tillegg 
til at den er dekket av Trafikkforsikringsforeningens ordning, ved for eksempel, mislighold av 
forsikringsplikten fra den enkelte. Dette er allerede regulert i Ruters avtale med vår leverandør, 
og forslaget vil da ikke påvirke Ruters tjenester.   
  
Denne ordningen vil være i samsvar med forsikringsordningen for motorvogner etter 
bilansvarsloven. På bakgrunn av at elsparkesykkel klassifiseres som liten elektrisk motorvogn, 
og dessuten har et visst skadepotensiale ved bruk, virker en slik regulering mest naturlig. 
 
Ruter stiller seg derfor positiv til forslagets alternativ 2: «Som 1, i tillegg krav om individuell 
forsikringsplikt for utleide små elektriske motorvogner».   
   

4. Forslag om å klargjøre virkeområdet for lov om utleie av små elektriske kjøretøy 
på offentlig grunn  
 

Som Ruter skrev i sin høringsuttalelse (10.02.2021), mener vi at det er svært viktig at 
kommunene blir gitt gode forutsetninger for at de skal tilrettelegge for mikromobilitet som del av 
et offentlig reisetilbud. Vi opplever at ulike kommuner har ulike behov og at det krever lokale 
tilpasninger for å gjøre tjenestene trygge og attraktive for innbyggerne.   
 
Regler som er så like som mulig for elsparkesykler og elsykler til utleie, gir brukerne bedre 
oversikt i hvilke regler som gjelder for delt mikromobilitet og forenkler prosessen med 
brukeropplæring. Ruter støtter forslaget om å klargjøre virkeområdet for lov om utleie av små 
elektriske kjøretøy på offentlig grunn, og synes det er positivt at loven gjelder både 
elsparkesykler og elsykler.   
 

  
Ruter stiller gjerne vår innsikt og erfaring fra operasjonen i Viken til rådighet i den videre prosessen.  

  
  
 
 
 
Med hilsen 
Ruter As 
 
 
 
Endre Angelvik Pia-Suzann Valheim Skulevold 
Direktør Mobilitetstjenester leder sykkel og mikromobilitet 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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oppmerking på vei, ønsker Ruter et ikon med færre detaljer enn det som er foreslått. Dette vil 
også gjøre det enklere for kunden å gjenkjenne ikonet på tvers av flater, inkludert digitale 
flater. 

3. Forslag om at små elektriske kjøretøy skal omfattes av bilansvarsloven 
Ruter tolker at forslag 2 innebærer en forsikringsplikt for den som leier ut kjøretøyene, i tillegg 
til at den er dekket av Trafikkforsikringsforeningens ordning, ved for eksempel, mislighold av 
forsikringsplikten fra den enkelte. Dette er allerede regulert i Ruters avtale med vår leverandør, 
og forslaget vil da ikke påvirke Ruters tjenester. 

Denne ordningen vil være i samsvar med forsikringsordningen for motorvogner etter 
bilansvarsloven. På bakgrunn av at elsparkesykkel klassifiseres som liten elektrisk motorvogn, 
og dessuten har et visst skadepotensiale ved bruk, virker en slik regulering mest naturlig. 

Ruter stiller seg derfor positiv til forslagets alternativ 2: «Som 1 , i  tillegg krav om individuell 
forsikringsplikt for utleide små elektriske motorvogner». 

4. Forslag om å klargjøre virkeområdet for lov om utleie av små elektriske kjøretøy 
på offentlig grunn 

Som Ruter skrev i sin høringsuttalelse (10.02.2021), mener vi at det er svært viktig at 
kommunene blir gitt gode forutsetninger for at de skal tilrettelegge for mikromobilitet som del av 
et offentlig reisetilbud. Vi opplever at ulike kommuner har ulike behov og at det krever lokale 
tilpasninger for å gjøre tjenestene trygge og attraktive for innbyggerne. 

Regler som er så like som mulig for elsparkesykler og elsykler til utleie, gir brukerne bedre 
oversikt i hvilke regler som gjelder for delt mikromobilitet og forenkler prosessen med 
brukeropplæring. Ruter støtter forslaget om å klargjøre virkeområdet for lov om utleie av små 
elektriske kjøretøy på offentlig grunn, og synes det er positivt at loven gjelder både 
elsparkesykler og elsykler. 

Ruter stiller gjerne vår innsikt og erfaring fra operasjonen i Viken til rådighet i den videre prosessen. 

Med hilsen 

Ruter As 

Endre Angelvik 

Direktør Mobilitetstjenester 

Pia-Suzann Valheim Skulevold 

leder sykkel og mikromobilitet 
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