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 Høringssvar fra SINTEF: Forslag om nye regler for små elektriske kjøretøy 

Bakgrunn 
SINTEF innehar ekspertise innen de aller fleste relevante temaer knyttet til små elektriske kjøretøy, fra 
brukerperspektivet, trafikksikkerhet, vegplanlegging, trafikkteknikk og teknologiske løsninger, og som 
bruk av geofencesystem. SINTEF har lang erfaring med forskning på trafikksikkerhet for gående og 
syklende. Høringssvaret i dette brevet baserer seg på dette, da det per dags dato er lite systematisk 
forskning på trafikksikkerhet og bruk av små elektriske kjøretøy. SINTEF har pågående 
forskningsprosjektet innenfor området og vil å bidra med forskning ved bruken av små elektriske kjøretøy 
framover. 
 
Regjeringen har besluttet følgende innstramminger, som skal gjelde fra våren 2022: 

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

- Små elektriske kjøretøy omklassifiseres fra «sykkel» til «motorvogn». 
- Aldersgrense på minst 12 år. 
- Påbud om bruk av hjelm for barn under 15 år. 

De overnevnte forholdene omfattes ikke av denne høringen. 
 
Dette brevet inneholder våre sine innspill til forslag om: 

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

- endringer i skiltforskriften knyttet til at kjøretøyet blir omklassifisert til motorvogn, samt forslag 
til nytt vegoppmerkingssymbol for liten elektrisk motorvogn 

 
Vi gir i dette brevet ikke innspill til ordlyden knyttet til de nye skiltene. 
 
Vi gir ikke innspill til forslag om: 

- 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. 
Disse to punktene er utenfor vårt kompetanseområde 
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Selv om det i dag er diskusjoner i media om bruken av elsparkesykkel, er det lite forskning på den faktiske 
bruken (relatert til ulykkesmekanismer og årsaker til ulykker), og brukernes perspektiver og erfaringer 
(relatert til trafikksikkerhet, risikopersepsjon og glede). Samtidig er det ingen forskning på 
norske/nordiske forhold direkte knyttet til punktene som inngår i denne høringen. Innspillene baserer 
seg derfor på vår generelle kompetanse på dette området og forskning basert på andre trafikantgrupper 
og fra andre land.  
 
Bruk av elsparkesykler har en hybrid karakter, der brukerne kan bytte mellom infrastruktur som i 
utgangspunktet er tilpasset henholdsvis fotgjengere, syklister eller biltrafikk. (Dvs. at brukerne av 
elsparkesykkel bytter mellom å oppføre seg som fotgjenger, syklist eller bilfører.) Etter innføringen av 
elsparkesykler har det vært flere leserinnlegg og oppslag i media om problematiske konsekvenser ved 
bruk. Sinte leserinnlegg som skyldes konflikter mellom trafikantgrupper har vi også sett fra tidligere, 
knyttet til ordinære syklister, som i likhet med elsparkesyklister kan velge mellom ulike typer 
transportinfrastruktur. Et eksempel på den hybride karakteren til elsparkesyklister/syklister er 
trafikantenes atferd i lyskryss, hvor brukerne velger å forholde seg til lysregulering for fotgjengere eller 
biltrafikk, avhengig av hvor det er grønt lys. Studier fra andre land har vist at elsparkesykler utgjør en 
sikkerhetsutfordring i vegtrafikken. Både det å benytte fortau og kjørebane har vist seg å føre til 
konfliktsituasjoner med andre trafikantgrupper (Ma, Yang, Ma, et al., 2021; Ma, Yang, Mayhue, et al., 
2021). 
 
Hovedreaksjonen fra befolkningen i flere europeiske land har vært at elsparkesykler på fortau må forbys. 
I en undersøkelse ble det gjennomført dybdeintervjuer av personer som benyttet seg av elsparkesykler i 
Paris, som var en av de første byene som fikk elsparkesykler til utleie. Flere oppga at det å benytte 
elsparkesykler i enkelte situasjoner kunne oppleves som utrygt og farlig. Dette var også en årsak som ble 
oppgitt for å benytte fortau (Tuncer & Brown, 2020; Tuncer, Laurier, Brown, & Licoppe, 2020).  
 
Det kan argumenteres for at mye av misnøyen med bruken av elsparkesykkel er en respons på misnøyen 
ved å dele infrastruktur med nye transportformer. Fordi dette er en ny trafikantgruppe kan det tenkes at 
mye av konflikten ligger i kunnskapsmangel og manglende opplæring (e.g. trafikalt kurs, trafikkopplæring 
i skole) og at mange trafikanter ennå ikke er vant til å forholde seg til elsparkesyklister. Samtidig er det 
ikke noe nytt at det oppstår konflikter mellom ulike trafikantgrupper som deler samme infrastruktur. 
Dette er noe som vi tidligere har sett for syklister, som deler veginfrastruktur med enten fotgjengere og 
biltrafikk.  
 
Forbud mot bruk av elsparkesykkel på fortau 
Vi fraråder per dags dato innføring av forbud mot bruk av fortau for elsparkesyklister. Før evt. et slikt 
tiltak innføres trengs det mer forskning og det bør gjennomføres en større utredning i forkant, for å 
avgjøre om dette er nødvendig.  
 
I Europa er det flere land som har forbud mot bruk av elsparkesykkel på fortau, som Østerrike, Danmark, 
Finland, Tyskland, Italia og Storbritannia. I flere av disse landene kan lokale myndigheter gjøre unntak. I 
andre land har elsparkesyklister lov å benytte fortauet, men kun i gangfart eller hvis det er få fotgjengere 
på fortauet. I enkelte land (f.eks. Portugal) er det kun barn som kan benytte seg av fortau, og i Polen kan 
fortau kun benyttes om fartsgrensen på hovedvegen er 30 km/t eller høyere.  
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Konsekvensene ved innføring av slike forbud er det lite forskning på i dag. På bakgrunn av dette har vi 
ikke nok faglig grunnlag for å foreslå at det innføres forbud mot bruk av fortau for elsparkesykler. Basert 
på tidligere forskning på sykkel, kan det være logisk å innføre et slikt forbud for områder med sykkelfelt 
eller med skiltet fartsgrense på hovedvegen 30 km/t eller lavere. Likevel mener vi at konsekvensene av 
et slikt tiltak bør utredes før en slik innføring. 
 
Nylig har vi også foreslått en utredninger av vikepliktsreglene for både syklister og elsparkesyklister 
(Kummeneje, Roche-Cerasi, & Moe, 2020). En utredning av forbud mot bruk av fortau bør inneholde en 
systematisk gjennomgang av vikepliktsregler og kryssingssituasjoner for syklister og elsparkesyklister. 
Dette er viktig for sikkerheten til elsparkesyklister, til tross for utryggheten fotgjengerne opplever og 
sikkerheten til fotgjengere.  
 
I dag er bruken av elsparkesykler et byfenomen og det er naturlig å anta at de fleste konflikter mellom 
fotgjengere og elsparkesyklister først og fremst skjer i de største byene med mange elsparkesykler til 
utleie og mye fotgjengertrafikk. Statens vegvesen har også, ut fra det vi vet, kun innhentet informasjon 
om skader fra de ti største byene. Innhentede tall fra Oslo skadelegevakt viser at det er få registrerte 
ulykker med annen syklist eller fotgjenger. Sannsynligheten for ulykker mellom elsparkesykler viser seg å 
være lav, til tross for at det i dag er lovlig å benytte fortau. Det å innføre et generelt forbud mot bruk av 
fortau for hele landet vil være lite hensiktsmessig med tanke på å redusere antall ulykker. Dette kan tvert 
imot føre til en økning av de mest alvorlige ulykkestilfellene, med kollisjon med motorkjøretøy. 
 
Selv om ulykkesrisikoen er lav ved bruk av fortau, bør fotgjengernes (inkl. personer med nedsatt 
funksjonsevne, eldre og barn) bekymring tas på alvor, hvis formålet er å øke andelen turer til fots og med 
sykkel i by. En nylig gjennomført studie (representativt utvalg av den norske befolkning) viser at 
bekymring for ulykker hindrer enkelte å gå til daglige gjøremål (Kummeneje & Rundmo, 2019). Forbud 
mot bruk av sparkesykkel på fortau er ut fra dagens kunnskap først og fremst et fremkommelighetstiltak 
og ikke et trafikksikkerhetstiltak. For å redusere fotgjengernes bekymring bør det jobbes med samspillet 
mellom fotgjengere, syklister og elsparkesyklister gjennom holdningsarbeid og trafikkopplæring i skole. 
Holdningsarbeid for å bedre samspillet mellom ulike trafikantgrupper gjøres i dag bl.a. gjennom Statens 
vegvesen sin "Del veien"-kampanje. Dette er et viktig tiltak for å bedre både trafikksikkerheten og 
framkommeligheten blant myke trafikantgrupper. 
 
Følgende tiltak bør vurderes i en utredning: 

- kun barn som kan benytte seg av fortau (f.eks. 16 år som nevnt i høringsnotat, vedlegg 1) 
- fortau benyttes kun om fartsgrensen for vegen/gaten er 30 km/t eller høyere 
- forbud mot bruk av fortau hvor det finnes sykkelfelt 
- forbud mot bruk av kjørebane hvor fartsgenen er 50 km/t eller høyere 

Dette er også tiltak som er innført i andre Europeiske land og erfaringer fra disse landene kan dras nytte 
av. 
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Endringer i skiltforskriften  
Vi støtter at elsparkesyklister hovedsakelig bør forholde seg til skiltingen for syklister. I enkelte tilfeller, 
som parkeringssoner, kan det være nyttig med egne skilt og oppmerking for parkeringsplasser for 
elsparkesykler. VI fraråder bruk av egne fartsgrensesoneskilt for liten elektrisk motorvogn eller egne 
forbudsskilt for soner hvor liten elektrisk motorvogn ikke kan benyttes. 
 
I høringsnotat, vedlegg 1, foreslås det et nytt vegoppmerkingssymbol for liten elektrisk motorvogn i 
skiltforskriften. Vi støtter at et slikt symbol benyttes for å merke opp parkeringsplasser. Et slik symbol 
kan også benyttes for å forby parkering enkelte steder. Parkeringssoner kan også suppleres med 
vegoppmerking og farget asfalt, som viser hvor sparkesyklene skal parkeres.  
 
Begrunnelsen for dette er at parkering av elsparkesykler kan være til hinder for fotgjengere, noe som er 
spesielt problematisk for blinde og svaksynte og rullestolbrukere. 
 
Det kan ikke forutsettes at elsparkesyklister har førerkort og har forståelse for skilting. Ved skilting kan 
det heller ikke forutsettes at elsparkesyklister vet hvor fort 6 km/t er eller at et rundt skilt med et 
sekstall i midten betyr at fartsgrensen for elsparkesykkel er 6 km/t. Dette er kunnskap som fås ved å ta 
førerkort. Det er viktig at skilting for elsparkesyklister er synlige. Hvor store problemer det er knyttet til 
at elsparkesyklister benytter f.eks. gågater har vi lite kunnskap om.  
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
for  SINTEF Community 
 
 
Erlend Aakre 
Forskningssjef, Mobilitet og samfunnsøkonomi 
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