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Svar på høring - forslag om nye regler for små elektriske kjøretøy - 
høringsfrist 28. mars 2022 
 
En korrigering av bestemmelsene ved bruk av små elektriske kjøretøy synes fornuftig 
basert bl.a. på foreliggende skadestatistikk fra større steder i landet.  
Videre kan det synes å være behov for en klargjøring av definisjoner. 
 
Høringsnotat punkt;  
 
6.1.1 Hensyn og regler på areal for gående (s. 13) 

 
«På denne bakgrunn er det derfor aktuelt å vurdere innføring av forbud mot kjøring 
med liten elektrisk motorvogn på fortau. Samtidig er det foreslått å fortsatt tillate 
bruk av liten elektrisk motorvogn på gang- og sykkelveg.» 
 

Definisjonen av fortau1 og gang- og sykkelveg2 oppfattes ikke å ha skarpe skiller og 
fremstår derfor uklar. Det antas dermed at praktisering av regelverket vil bli krevende, 
både for de som skal håndheve bestemmelsen og for de som skal rette seg etter 
bestemmelsene.  
 
 
6.1.3 Kjøring på fortau og på gang- og sykkelveg (s. 14) 

 
«Det er heller ikke alle steder man har et godt alternativ til ferdsel på fortau, for 
eksempel i form av delt gang- og sykkelveg eller med opparbeidet sykkelfelt i 
vegbanen. Mangelen på dette medfører at alternativet til ferdsel på fortau vil være i 
vegbanen, sammen med bilene. I slike tilfeller vil et forbud mot å kjøre på fortau øke 
risikoen ved bruk. Fleksibiliteten til å velge det arealet man opplever som tryggest, 
er en stor fordel for myke trafikanter som syklister.» 

 
Definisjonen av fortau og gang- og sykkelveg oppfattes ikke å ha skarpe skiller og fremstår 
derfor uklar. Sammenholdt med at begge begrepene inneholder uttrykk som «reservert 

 
1 Fortau: er den delen av en bygate som er reservert fotgjengere. Bredden kan variere fra strøk til  

    strøk og by/land, fra totalt fraværende og til mange meter. 
 
2 Gangveg og sykkelveg: Veg som ved offentlig trafikkskilt er bestemt for gående, syklende eller  

kombinert gang- og sykkeltrafikk. Vegen er skilt fra annen veg med gressplen, grøft, gjerde, kantstein eller  
på annen måte. Sykkelfelt: Kjørefelt som ved offentlig trafikkskilt og oppmerking er bestemt for syklende  

 

https://no.wikipedia.org/wiki/By
https://no.wikipedia.org/wiki/Gate
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Fotgjenger&action=edit&redlink=1


fotgjengere» og «bestemt for gående» oppfattes det nok som om ferdsel med små 
elektriske kjøretøy ikke er tillatt på fortau og på gang- og sykkelveg. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Sverre Wilhelmsson 
Utviklingsleder 
Tlf. 91123174 
 
Dette brevet er elektronisk godkjent og sendes derfor uten signatur. 
 
Eventuelt svar på dette brevet sender du til postmottak@stor-elvdal.kommune.no merket 
2022/173. 
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