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

Kontaktperson: Stian Eidsgaard

E-post: stieids@gmail.com

Høringssvar: Jeg er uenig med forbud for bruk på fortau. Jeg bruker selv sparkesykkel daglig ute 
på bygda og kjører på en trygg måte. Jeg syntes det blir for farlig å sette folk ut i trafikken på et 
så lite kjøretøy. Det vil gjøre sjansen for alvorlige ulykker enda større. Vi som bruker 
sparkesykkel ordentlig her på bygda viser alltid hensyn til andre og oppfører oss som helt vanlige 
syklister. Hvis sparkesykler blir ulovlige på fortau vil det også utestenge muligheten for å kunne 
kjøre i sykkelparker, skateparker, pumptracks og mye mer laget for sykling. Det bør da heller 
strammes mye mer inn på utleiesiden. Her burde fartsgrensen bare være 10 - 15 km/t, og 
sparkesykkelen bør skru seg av i gågater. Utleieselskap må også ordne en løsning som gjør at folk 
som ikke parkerer riktig ikke kan avslutte turen sin, og fortsetter å bli belastet. Det kan evt. bare 
bli mulig å bruke utleiesparkesykler i veien. Jeg reagerer også på mulig høyere aldersgrense enn 
12 år. Jeg kjenner og vet om mange som har spart i hytt og pine for å kjøpe seg lovlig 
sparkesykkel, og det vil være synd om de mister retten til å kjøre sparkesyklene sine til skole eller 
fritidsaktiviteter. Jeg er dermed enig med promillegrense og hjelmpåbud. Har også egne forslag 
til tryggere el-sparkesykler eller små elektriske kjøretøy generelt: Lengdebegrensning på 150 cm 
(en lengere sparkesykkel vil være mer stabil, og forminske sjansen for at styret begynner å 
sjangle i høy hastighet. Det vil også da bli mulig å kjøre lovlig på større sparkesykler med bedre 
sikkerhetssystemer og større hjul.) Fartsøkning til 25 km/t eller 30 km/t for privat el-
sparkesykkel. (Det vil da likestilles med el-sykler, og det vil bli mindre folk som kjøper ulovlige 
kjøretøy fordi de føler ''20 km/t er for tregt''. Det er fort å glemme det at en vanlig tråsykkel lett 
går fortere enn både el-sparkesykler og el-sykler.) Mvh. Stian Eidsgaard


