Høring- forslagom nye regler for småelektriskekjøretøy
Administrativtsvarfra Stavangerkommune
På oppdragfra Samferdselsdepartementet
senderStatensvegvesenytterligere forslagtil endringi
regelverketfor småelektriskekjøretøypå høring.Sidendet ansvarligepolitiske utvalget har
møtedato to dageretter høringsfrist,svarerStavangerkommuneadministrativtpå høringenog
forbeholdersegå ettersendeeventuellemerknaderfra det ansvarligepolitiske utvalget.

1. Forslagom forbud mot bruk på fortau, men ikke på gang-og sykkelveier,og
en mulig høyerealdersgrensesomen følgeav dette.
Et eventuelt forbud krever at trafikkregleneendres.
Trafikkreglene§ 18 nr. 3 regulereri dagbruk av fortau:
«Syklingpå gangveg,fortau eller i gangfelt er tillatt når gangtrafikkener liten og syklingenikke
medførerfare eller er til hinderfor gående.Sliksyklingmå ved passeringav gåendeskjei god avstand
og i tilnærmet gangfart og uansett ikke med en fart over6 km i timen»
Stavangerkommuneser godeargumentfor et forbud:
– Høyt og vedvarendekonfliktnivåmellom el-sparkesyklisterog fotgjengere.
– Fortau og gangveger etablert og ment for gående.
– De gåenderegnessom den mest sårbaregruppeni trafikken somkrever et ekstravern.
Det er likevel viktig at el-sparkesyklisten
har en fleksibilitet til å velgedet trafikkarealetsom er
tilgjengeligog opplevessom det tryggeste,herunderbåde fortau og veibane.Å ferdesi blandet
trafikk krever modenhet og erfaring.Dersomdet innføreset forbud mot bruk av fortau støtter
Stavangerkommuneforslagetom å heve aldersgrensentil 16 år, og støtter forslagetom at bruk av
fortau begrensestil aldersgruppen12 – 16 år.
Kommunenser uansett store utfordringer med håndhevelseav et slikt forbud.

2. Forslagom at kjøretøyeneskalomfattesav bilansvarsloven.
Det fremmestre alternativeløsningeri høringsbrevet:
1. Allesmåelektriskekjøretøyomfattes av krav til kollektivdekningunder
Trafikkforsikringsforeningens
ordning,men ingen individuellforsikringsplikt
• Dette vil sikreskadelidtedekning.

• Kostnadene dekkes av andre forsikringstakere, og ikke den som forårsaket ulykken.
• Alternativet gir ikke utleiere og eiere incentiv til risikoreduserende adferd, og derfor i mindre grad
bidra til å redusere ulykkene.
2. Som alternativ 1, men i tillegg krav om individuell forsikringsplikt for utleide små elektriske
kjøretøy.
• Selskapene må ta større ansvar for de ulykkeskostnadene deres virksomhet påfører samfunnet.
• Alternativet skaper incentiver for selskapene til å utvikle løsninger som oppfordrer til
skadereduserende adferd.
3. Som 2, og i tillegg krav om individuell forsikringsplikt også for privateide små elektriske kjøretøy
• Alternativet tar ikke hensyn til eventuelle ulikheter i trafikkfare mellom privateide og kommersielt
utleide elsparkesykler samt til i bruksmønster mellom private og kommersielt utleide.
• Samtidig selges det mange private elsparkesykler nå, og forsikringsplikt for utleide kan bidra til
endring i markedet
Stavanger kommune støtter at kjøretøyene omfattes av bilansvarsloven. Vi mener at det bør innføres
individuell forsikringsplikt med de fordeler dette vil medføre. Dette bør også gjelde for private sykler
for å unngå ulik behandling (alternativ 3).

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.
Stavanger kommune støtter dette forslaget.

4. Endringer i skiltforskriften knyttet til at kjøretøyet blir omklassifisert til
motorvogn, samt forslag til nytt vegoppmerkingssymbol for liten elektrisk
motorvogn.
Stavanger kommune støtter forslaget om at det innføres nytt vegoppmerkingssymbol som gjelder for
elsparkesykler. Dette vil være til hjelp for å kunne regulere parkering, skape ryddigere
parkeringsforhold og oppmerking av parkeringsplasser.

