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

Skadeforebyggende forum

Kontaktperson: Tina Sophie Hveem Vislie

E-post: tina.vislie@skafor.org

Høringssvar: Skadeforebyggende forum (Skafor) er en ideell medlems- og 
samarbeidsorganisasjon som gjennom kunnskapsformidling, faglige nettverk og 
samarbeidsprosjekter vil øke kompetansen, interessen og motivasjonen for det 
skadeforebyggende arbeidet. De fleste ulykker skjer i hjem- og fritidssfæren og det er disse 
ulykkene vi i hovedsak arbeider med å forebygge. To av våre prioriterte arbeidsområder er 
sikkerhet for barn og unge og sikkerhet for eldre. Vi vet at hvert år skader cirka 660 000 
mennesker seg slik at de må oppsøke legebehandling. Dette koster samfunnet mye. Det er 
estimert at det koster samfunnet i hvert fall 200 milliarder kroner hvert år. De alvorlige ulykkene 
som gir senskader, koster enda mer. Forebygging er lønnsomt. Penger som spares på behandling 
av skader og ulykker kan brukes på andre ting i samfunnet vårt, og enkeltpersoner og familier blir 
spart for unødig lidelse. Kommentar på høringspunktene: 1. Forslag om forbud mot bruk på 
fortau, men ikke på gang- og sykkelveier, og en mulig høyere aldersgrense som en følge av dette. 
Skafor støtter dette forslaget. Vi mener at hensynet til gående skal veies tyngst på fortauet, da 
denne gruppen er mest utsatt for ulykker. Her finner vi eldre, barn og mennesker med ulike 
funksjonsnedsettelser som bør kunne ferdes trygt. En bestemmelse om at elsparkesykler kan 
brukes på fortau, men da med en maks hastighet er vanskelig å håndheve, og ulike 
fartsbestemmelser er forvirrende for føreren. Det er i tillegg vanskelig å bedømme egen hastighet 
ved bruk av elsparkesykkel. Vi mener også at elsparkesykler skal kunne benyttes på gang- og 
sykkelveier. En stor andel av ulykker på elsparkesykkel er eneulykker som skyldes møte med 
trikkeskinner, hull i veien og fortauskant. Vi mener derfor at det samtidig er svært viktig at 
produsentene av elsparkesykler oppfordres til å lage sykler med større hjul. Sykkelveiene må 
også oppgraderes, ikke bare i sentrum av byene, men utover i områder der folk bor og ferdes. 
Med bruk av elsparkesykler til/fra jobb, skole, sosiale sammenkomster, kulturarrangementer og 
fritidsaktiviteter brukes sparkesyklene også i områder der det ikke er like mange mennesker på 
fortauene som i bykjernen, og det ikke er like mange meter sykkelvei. Derfor er det forståelig nok 
fristende å kjøre på fortauet. Det må gjøres tryggere å sykle utenfor fortauet, med flere 
sykkelveier og bedre asfaltering i smågater. Skafor støtter likevel forslaget om at brukere av 
elsparkesykler mellom 12 og 16 år kan benytte seg av fortauet. Dette er en gruppe som ikke 
kjenner trafikkbildet og heller ikke er modne nok for å skjønne det. Det vil være synd å 
ekskludere denne aldersgruppen fra å benytte seg av elsparkesykler, som jo er et supert 
fremkomstmiddel. 2. Forslag om at kjøretøyene skal omfattes av bilansvarsloven 
Skadeforebyggende forum støtter forslaget om at kjøretøyene skal omfattes av bilansvarsloven. 
Vi støtter alternativ 3 «som 2, og i tillegg krav om individuell forsikringsplikt også for privateide 



små elektriske motorvogner.» 3. 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. Skafor støtter dette forslaget. 4. Endringer i skiltforskriften knyttet 
til omklassifiseringen, samt forslag til nytt vegoppmerkingssymbol for liten elektrisk motorvogn 
Vi mener at når det gjelder gater definert som «gågater» bør hovedregelen være at bruken av små 
elektriske kjøretøy forbys der, men vi støtter at dette reguleres med skiltbruk og ikke en endring i 
trafikkreglene. I denne type gater vil de gående opptre som at det ikke er noen farer, slik som 
navnet «gågate» indikerer. Derfor vil barn løpe rundt, menneskene kan gå saktere enn vanlig og 
oppføre seg annerledes. Dette vil da kunne føre til farlige situasjoner i møte med en 
elsparkesykkel. Vi er for et nytt vegoppmerkingssymbol som kan benyttes til å bl.a. merke opp 
anviste parkeringsplasser for elsparkesykler. Dette mener vi er på høy tid, da problemet med 
feilparkerte små kjøretøy på bl.a. fortau er til stor hinder for gående.


