


Om TIER Mobility
TIER er verdens største operatør innen mikromobilitet og opererer en flåte på mer
enn 300 000 kjøretøy, fordelt på 520 byer og steder i 17 forskjellige land. TIER var
det første klimanøytrale selskapet i bransjen.

Vi er den raskest voksende operatøren, og har i løpet av våre tre år i Norge levert
over tre millioner klimanøytrale turer til våre kunder. TIER jobber også for at
mange flere velger bærekraftige transportformer rundt oss, blant annet gjennom
MaaS-integrasjoner med kollektivtransportselskaper og et tilbud som kombinerer
sparkesykler og vanlige sykler.

TIER har siden 2019 kontinuerlig jobbet med å tilpasse og forbedre tjenestene
våre. Fra omfattende brukeropplæring, gratis hjelmer og vinterdekk, til avansert
parkeringsteknologi, ryddepartruljer og forskjellige typer bransjeinitiativ.
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1. Innledning

Det har lenge vært et ønske fra TIER å få på plass flere og bedre reguleringer for
elsparkesykler i Norge. Tydelige og forståelige regler som håndheves, gjør
elsparkesyklene tryggere for brukere og alle rundt. Periodevis har det vært mange
ulykker ved bruk av elsparkesykler de har bidratt til problemer med
fremkommelighet og de har skapt et rotete bybilde. Det tar tid å regulere et helt
nytt tilbud på en god måte. Det tar også tid å bygge kunnskap og erfaring for
bransjen og brukerne. Samtidig er det viktig å understreke at det nå har kommet
på plass en rekke gjennomtenkte lokale og nasjonale reguleringer, som gjør og vil
gjøre en stor forskjell.

Elsparkesykler er et populært, effektivt og grønt transportalternativ. I 2021 sto TIER
alene for 2 357 608 turer i Norge, for 431 878 unike brukere. Vi ser at etterspørselen
etter tilbudet øker, samtidig som vi i samarbeid med kollektivselskaper og andre
aktører lykkes med å koble sammen og styrke bærekraftig transport bredere.
Tilbudet og bransjen har modnet kraftig, samtidig som stadig flere kommuner
vedtar lokale forskrifter som regulerer tilbudet. Kommunene utvikler tilpassede
regler, som løser problemene - men samtidig bygger en verdifull tjeneste for
innbyggerne. Det er avgjørende at nasjonale reguleringer gir kommunene mer
handlingsrom,  ikke mindre.

Stortinget vedtok 18. Juni 2021 en ny lov om utleie av små elektriske kjøretøy på
offentlig grunn,  som ga kommunene en klar lovhjemmel for å kunne regulere
utleie og bruk av små elektriske kjøretøy. I ettertid har flere byer og kommuner
vedtatt lokale forskrifter. Kommuner og byer har fått på plass tillatelsesordninger
med begrensning av markedsadgang. Det gir kommunene mulighet til å
begrense antall kjøretøy og aktører som får tillatelse til å drive i kommunen.
Samtidig gir forskriftene kommunene anledning til å stille krav til blant annet
rydding, sikkerhet og bærekraft. Dette gjelder for eksempel de tre største byene i
Norge, Oslo, Bergen og Trondheim, der problemene også har vært størst. All
internasjonal erfaring og ledende ekspertise i Norge, peker på tillatelsesordninger
bestemt lokalt, med begrensning av antall aktører som den beste måten å
regulere tilbudet på.

De nye lokale forskriftene har alle kommet på plass i løpet av første halvdel av
2022. I tillegg til dette har regjeringen innført flere nye reguleringer i forkant av
årets høysesong, inkludert den svært viktige promillegrensen, omklassifisering og
aldersgrense. Årets høysesong blir dermed den første sesongen der det vil være
mulig å se resultatet av alle disse reguleringene, kravene og tiltakene samlet. Etter
sesongen vil man langt bedre kunne vurdere behovet for ytterligere reguleringer,
nasjonalt og lokalt. Som vi redegjør for under, er TIER positiv til flere av de
foreslåtte endringene - og har jobbet for flere av dem. Samtidig mener vi det nå er
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riktig å først og fremst samle kunnskap og se hva som er viktig og
hensiktsmessig, før det innføres nye inngripende tiltak.

2. Sammendrag

Vi i TIER mener bransjen har et stort ansvar for å bidra til å øke sikkerheten og
minimere problemene knyttet til elsparkesykler i bybildet. Den mest effektive og
målrettede reguleringen skjer lokalt. Norske kommuner og byer har vist at de tar
tak i og løser problemer løpende, så lenge de har verktøyene og mulighetene til å
gjøre det.

Under oppsummerer vi TIERs innspill til de ulike forslagene:

● 2.1 Forslag om forbud mot kjøring på fortau 
TIER støtter ikke et generelt nasjonalt forbud mot å kjøre på fortau.

● 2.2 Heve aldersgrensen til 16 år
TIER mener det ikke er behov for å heve aldersgrensen til 16 år for bruk.

● 2.3 Kjøring på fortau begrenses til barn og unge under 16 år
TIER mener det vil være uhensiktsmessig å innføre ulike aldersgrenser for
bruk av elsparkesykler.

● 2.4 Trafikkskilt og vegoppmerking
TIER støtter en tydeliggjøring av gjeldende regelverk, men mener at det er
undøvendig med skilting, da dette reguleres i dag via geofence i samråd
med kommunene.

● 2.5 Forslag om at små elektriske kjøretøy skal omfattes av
bilansvarsloven 
TIER mener det er viktig at det innføres et tydelig skille mellom privateide-
og utleieelsparkesykler.

● 2.6 Tap av førerrett ved promillekjøring
TIER er enig i at det er naturlig å ha tilsvarende regler som i dag gjelder for
moped.

● 2.7 Klargjøre virkeområdet for lov om utleie av små elektriske kjøretøy
TIER har ingen bemerkninger til denne delen av forslaget.

TIER mener at bransjen har et stort ansvar for å drive holdningsskapende arbeid
og spre kunnskap, men håndhevingen av nye reguleringer blir ytterst viktig.
Brukerne må forstå reglene, vite hvordan de etterleves, og oppleve at de blir
håndhevet. Her mener TIER det er uheldig at sykler, elsykler og elsparkesykler
ikke likebehandles. Det gjør at syklister må forholde seg til andre regler, og huske
at de forholder seg til andre regler, når de bruker en sparkesykkel. Mange av
problemene i trafikken er de samme. Flere tusen nordmenn nordmenn må for
eksempel hvert år behandles etter ulykker med vanlig sykkel. Som for
elsparkesykkel, har ruspåvirket kjøring vært en faktor i en stor andel av disse
ulykkene.
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Nedenfor følger våre utdypende kommentarer til hvert enkelt av de foreslåtte
endringene i høringen.

3. TIERs innspill til de konkrete forslagene

2.1 Forslag om forbud mot kjøring på fortau 

TIER er kritiske til et nasjonalt forbud mot å bruke elsparkesyklene på fortau. Det
er vi av hensyn til sikkerhet for brukere, trafikkavvikling og tryggheten for gående.
Vi mener et slikt nasjonalt forbud ikke tar hensyn til de store forskjellene i lokale
behov og ønsker. SVV argumenterer med at dette tiltaket er nødvendig for å
redusere konfliktnivået mellom gående og elsparkesyklister. Men reguleringer og
krav fra kommunene, gjør at denne utfordringen allerede blir tatt tak i effektivt.

TIER mener det vil være en langt bedre, mer effektiv og fleksibel løsning å la
kommunene selv regulere bruk av fortau og parkering, ut fra lokale forhold. Slik
kan byer som Oslo, Bergen og Trondheim innføre begrensninger for bruk av
fortau og andre områder dersom det anses som nødvendig - og der det anses
som nødvendig. Kommuner uten den samme infrastrukturen for gang- og
sykkelveier, kan tilpasse regelverket ut ifra lokale forhold.

Dette skjer allerede i kommuner over hele Norge. I byer som for eksempel Oslo,
Trondheim og Bergen regulerer allerede TIER tilbudet strengt, med
saktekjøringssoner der farten automatisk blir redusert eller sparkesykkelen
automatisk stanses helt. Soner settes opp og utvides i tråd med krav og
reguleringer fra kommunene. Parkeringsreglene reguleres i dag via geofence, det
vil si digitale kart som gir en oversikt over et definert områder. Vi vil komme
nærmere tilbake under punkt 2.4  om hvordan dette fungerer og hvordan
geofence kan regulere bruk og parkering lokalt, for å oppnå målene forslagene i
høringen ønsker å oppnå.

TIER vil også påpeke at det i dag er tydelige og klare regler for bruk av
elsparkesykler på fortau, der brukere av både sykler og elsparskesykler skal senke
farten til 6km/t ved forbikjøring av gående. Større kunnskap og bedre
håndhevelse av dagens regelverk ville løse mange av de problemene
departementet søker å løse gjennom et forbud mot kjøring på fortau. Å håndheve
dagens regelverk, vil også løse samme typen problemer med vanlige sykkel. Å
skape to forskjellige regelverk, vil gjøre kravet til å vise hensyn minst like uklart
som i dag. Det vil også gjøre håndhevingen mer komplisert.

Som det fremkommer i høringsnotatet, er det en stor risiko knyttet til å flytte alle
elsparkesykkelbrukere tvinges ut i veibanen. Det er en bekymring vi deler.

Elsparkesyklene har en nasjonalt regulert fartsgrense på maksimalt 20 km/t, noe
som skiller elsparkesyklene fra alle andre kjøretøy som i dag er pålagt å bruke
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veibanen. De vil kjøre i lavere hastighet enn noen normalskiltet hastighet på
norske veier i dag og kan ikke, i motsetning til f.eks. sykler, bevege seg fortere enn
20 km/t, uansett trafikk eller veistrekning. Vi ser i dag at det er knyttet irritasjon
blant en del bilister til at noen brukere benytter seg av veibanen, noe vi frykter vil
eskalere dersom alle våre brukere blir pålagt å gjøre det samme. Mange sykkelfelt
i flere norske kommuner er godt egnet for sparkesykler, i andre vil det skape
utfordringer og farlige situasjon om alle sparkesykler - på alle tider og uansett
forhold - tvinges ut i veibanen. I høringsnotatet begrunnes dette tiltaket med at
det vil bidra til å dempe konfliktnivået. Vi mener en nasjonal og rigid regulering vil
ha stikk motsatt effekt. Basert på våre erfaringer fra en rekke land vil dette øke
konfliktnivået betraktelig og dermed bidra til flere farlige situasjoner for dem  som
bruker sparkesykler - og alle rundt. I byene vil elsparkesykler i veibanen bidra til
redusert fart og fremkommelighet for kollektivtrafikken.

Under følger et par eksempler fra Oslo og Ringebu kommune, der det vil være lite
hensiktsmessig å pålegge elsparkesyklister å kjøre ut i veibanen.

Eksempel 1 fra ring 3 i Oslo - fartsgrense 80 km/t

Eksempel 2 fra Ringebu - fartsgrense 50 km/t
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I dag er de fleste ulykker med elsparkesykler eneulykker som kun involverer
brukeren av elsparkesyklene. En ny studie fra TØI (2021) viser at 93 prosent av
ulykkene var slike singelulykker, mens halvparten av alle nestenulykker involverte
andre trafikanter.  Videre  trekker respondentene frem glatt og ujevnt underlag
som en av de viktigste årsakene til både ulykker og nestenulykker. I tillegg blir
trafikkforhold, egen oppførsel, veiens utforming og elsparkesykkelens og dens
drift trukket frem som risikofaktorer1.

Det er videre verdt å merke seg at det også strammes inn på reglene for
promillekjøring. Et tiltak TIER har jobbet for over tid. En betydelig andel av
ulykkene med elsparkesykler har vært knyttet til alkoholbruk. Innføringen av en
promillegrense vil derfor være avgjørende for å få ned antall ulykker. Det vil derfor
være mer fornuftig å se virkningen av dette og flere tiltak, før eventuelt
elsparkesyklene pålegges å kjøre med bilene i veibanen. Vi frykter at dette er et
tiltak som vil gi flere og mer alvorlige ulykker.

I høringsnotatet foreslås det å innføre et unntak for bruk av elsparkesykler på
gang- og sykkelvei. Det er bra at det vurderes ett unntak dersom et slikt forbud
blir innført, men det er imidlertid store forskjeller i utbyggingen i infrastrukturen
for gang- og sykkelveier i landet. Spesielt er forskjellene store mellom by og land,
men også store variasjoner mellom bydeler og områder. Mange mindre steder er
hovedveiene regulert som bygater, gjennomgangstrafikk. Derfor vil det være
problematisk å innføre et generelt forbud mot kjøring på fortau med unntak for
gang- og sykkelvei, når det ser ut som dette forslaget har tatt utgangspunkt i at
alle byer har den samme infrastrukturen for gang- og sykkelveier som Oslo.
Spesielt i mindre kommuner er utleietilbudet ekstra viktig, fordi det gjør det

1 Karlsen og Fhri (2021) https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=55923
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lettere for innbyggerne å ta i bruk kollektivtilbudet når første og siste etappe til et
kollektivknutepunkt kan tas på en elsparkesykkel. Et eksempel på dette er i Asker
og Bærum, der TIER har en avtale med Ruter om enerett på å tilby utleie av delt
mikromobilitet i kommunen. I samme avtale har kommunen, Ruter og TIER blitt
enig om å etablere faste parkeringsplasser rett ved kollektivknutepunktene, for å
nettopp gjøre det enklere for innbyggerne å ta i bruk kollektivtilbudet.

På samme måte er forskjellene store i hvor travle fortauene er, både mellom
kommuner og byer, men mellom bydeler, områder, gater og veier. Igjen, så taler
dette for at man heller sikrer at hver kommunen har muligheter og verktøy til selv
å regulere.

En kartlegging fra Transportøkonomisk institutt (TØI)2 viser at elsparkesyklene
stort sett brukes på vei til og fra jobb eller skole. I rapporten står det at:
«sparkesykkelen inngår som ett av flere transportmidler for over halvparten av
våre respondenters siste elsparkesykkelturer». Dette viser nettopp at
elsparkesyklene i hovedsak blir brukt i kombinasjon med andre
transportalternativ, som buss, trikk, t-bane og gange.

Bærekraftige transportformer vil bli koblet tettere sammen fremover, til glede for
kommuner over hele Norge. TIER samarbeider for eksempel med
kollektivselskaper om MaaS-integrering.

Oppsummert er TIER kritisk til et nasjonalt regelverk som har som hensikt å
pålegge alle myke trafikanter på elsparkesykkel å kjøre i veibanen sammen med
resten av trafikken. Dette vil potensielt øke skadeomfanget og bidra til økt
konfliktnivå mellom bilister og elsparkesykkelbrukere, det er flere gode
argumenter som taler for at tilbudet reguleres best lokalt.

2.2 Aktuelt å heve aldersgrensen til 16 år dersom det innføres forbud mot
kjøring på fortau

TIER har vært positive til aldersgrense for bruk av elsparkesykkel.

TIERs primære standpunkt er likevel at det ikke bør innføres et nasjonalt bestemt
forbud mot kjøring på fortau. I høringsnotatet tas det imidlertid til orde for å
vurdere endringer i aldersgrensene for bruk av små elektriske kjøretøy, dersom
det innføres et forbud mot å kjøre på fortau. Konkret vurderes det å heve
aldersgrensen til 16 år og eventuelt tillate kjøring på fortau for de mellom 12 og 16
år.

TIER har tidligere henvist til dagens regelverk for kjøring på fortauene, som vi
mener ivaretar de bekymringene departementet har knyttet til konflikt mellom

2 https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=52254
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gående og bruker av elsparkesykler. Det som derimot er problematisk, er den
manglende håndhevingen og kunnskap om gjeldende regelverk, som gjør at
mange brukere ikke følger gjeldende regler. En differensiering av aldersgrenser
for hvem som kan kjøre på fortau vil etter vår mening gjøre det mer uklart for
både brukere og gående om hvilke regler som faktisk gjelder for kjøring på fortau,
noe som vi igjen frykter vil bidra til å øke konfliktnivået.

2.3 Aktuelt at kjøring på fortau begrenses til barn og unge under 16 år

TIER støtter forslaget om å innføre en aldersgrense på 12 år for bruk av
elsparkesykler. Vi mener som nevnt over at det vil være lite hensiktsmessig å lage
egne, nasjonalt bestemte aldersgrenser for bruk av elsparkesykler på fortau og i
veibanen, og at det enkleste er et felles regelverk som gjør det mulig å regulere
bruken riktig lokalt.

TIERs bekymring er at de foreslåtte reglene og tilhørende skilting vil føre til større
forvirring hos brukerne, der en for stor gruppe allerede i for liten grad kjenner til
gjeldende regelverk. Vi anbefaler å lage et helhetlig og  tydelig regelverk, uten
ulike aldersgrenser, men som faktisk tar sikte på å løse problemene som har
oppstått knyttet til regulering av tilbudet.

2.4 Trafikkskilt og vegoppmerking

TIER mener det er positivt at det tas til orde i høringen for oppdatere
skiltreguleringen, slik at det kommer tydeligere frem at skiltene for sykkel også
skal omfatte små elektriske kjøretøy som elsparkesykler. Det er viktig at det
kommer tydelig frem for alle brukere hvilke skilter som gjelder for små elektriske
kjøretøy og hva som gjelder for syklister eller motorvogn.  Vi ser i dag at det er
uklarheter om hvilke regler som gjelder for syklister og hva som gjelder for
brukere av elsparkesykler. Som nevnt tidligere, mener vi det er problematisk at
ikke sykler, elsykler og små elektriske kjøretøy likebehandles. Nettopp på grunn av
denne forvirringen.

I høringen foreslås det at vegoppmerkingssymboler kan brukes til å merke opp
parkeringsplasser på steder der det er hensiktsmessig at små elektriske kjøretøy
parkeres.  Det er viktig at det legges til rette for ryddig parkering, og at bransjen
har et stort ansvar for å sørge for å løse problemene knyttet til feilparkeringer.

Det finnes langt bedre og mer treffsikre måter å regulere tilbudet av delt
mikromobilitet på, som også ivaretar hensynene skisseres i høringen. I for
eksempel Trondheim og Oslo TIER i dialog med kommunene innført soner for
saktekjøring, soner hvor parkering er forbudt og soner hvor bruk er forbudt.
Samme teknologi for å sikre trygg parkering. Slik kan kommunen og aktørene
samarbeide om å finne de beste løsningene for å regulere bruken lokalt, gjennom
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en svært nøyaktig GPS teknologi. Brukerne får informasjon i appen om de ulike
sonene og regler for parkering.

Bruk av lokaliseringsteknologi for å håndheve trygg bruk lokalt
Utleieaktørene er teknologiselskaper som stadig utvikler ny digital teknologi som
effektivt regulerer hvor brukere både kan parkere og bruke elsparkesyklene. Dette
reguleres gjennom geofence og avansert GPS-teknologi.

I dag regulerer aktørene parkering og bruk gjennom digital teknologi, i samråd
med kommunene. Dette er noe kommunene stiller krav om, for å sikre et best
mulig tilbud. Under følger eksempler på hvordan dette håndheves i Trondheim,
der TIER samarbeider med kommunen for å sikre fremkommelighet i offentlige
rom og ryddige gater.

For at elsparkesyklene skal være trygge å bruke, er det helt avgjørende at GPS-en
er svært nøyaktig. Det gjør at TIER kan følge med på flåten, oppdage feilparkerte
eller veltede elsparkesykler og iverksette utbedrende tiltak. I tillegg brukes svært
nøyaktige GPS-data til å håndheve forbudssone for bruk eller parkering.

Soner der bruk er forbudt
Samspillet mellom kjøretøyenes GPS-plassering og TIERs flåtestyringssystem
TIERPark, er viktig for å sette opp geofencing som regulerer forbudssoner og
soner for saktekjøring. Begge disse sonetypene begrenser bruken av
elsparkesykler for å beskytte både brukere og ikke-brukere. Det er forbudt å bruke
våre esparkesykler i no-go soner. I forbudssonene vil elsparkesyklene gradvis og
trygt sakke ned til 0 km/t. Vi har i allerede i dag innført no-go soner i  områder
som primært er tiltenkt fotgjengere, som eksempelvis Trondheim Torg og
området rundt Nidarosdomen. No-go soner kan utvides til nye områder og
justeres i dag løpende i samråd med kommunene der vi tilbyr våre tjenester.

Soner for saktekjøring
Soner for saktekjøring etableres først og fremst i travle områder med mange
fotgjengere, men som likevel har plass til elsparkesykler, som rundt skoler og
handlegater. Dette gjelder eksempelvis Nordre gate og Thomas Angells gate i
Trondheim eller Karl Johans Gate i Oslo. På samme måte som med soner hvor
kjøring er forbudt, justeres også sonene for saktekjøring i samråd med
kommunen. Dette er kun tre eksempler på hvordan kommuner i samråd med
aktørene kan regulere tilbudet og bruk på fortau, eller andre områder der det er
utfordringer.

De ulike sonene og begrensningene sonene innebærer, formidles til brukerne
direkte i appen. Dette skjer gjennom at brukeren mottar varsel i appen når
vedkommende nærmer seg en sone for saktekjøring.  Elsparkesykkelen vil så
gradvis og trygt sakke ned til hastigheten som er bestemt i samråd med
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kommunen. Elsparkesykkelen vil ikke kunne kjøre raskere enn den angitte
hastigheten så lenge den befinner seg i sonen som er regulert for saktekjøring.

Soner for saktekjøring blir  implementert proaktivt, men i noen tilfeller kan de
også implementeres som reaksjon på forholdene etter anmodning fra
kommunen, innbyggere eller innspill fra andre lokale virksomheter. Sonene kan
justeres løpende.

Bruk av lokaliseringsteknologi for å håndheve lokale parkeringsregler
På samme måte som at aktørene og kommunen kan implementere soner for
saktekjøring og soner der bruk er forbudt, kan aktørene i samarbeid med
kommunen regulere områder for parkering. TIER benytter seg av GPS-basert
lokaliseringsteknologi og omfattende driftsprosesser for å håndheve
parkeringsrestriksjoner.  Vi kommer ikke til å gå i detalj på hvordan vår avanserte
GPS-teknologi fungerer, men gi eksempler på hvordan denne teknologien
allerede i dag brukes til å håndheve regler for bruk og parkering. Dette viser
hvordan tilbudet reguleres best lokalt og hvorfor det ikke er nødvendig å innføre
nye nasjonale reguleringer for å forsøke å løse problemer som bør håndteres
lokalt.

Soner hvor parkering er forbudt
TIER samarbeider i dag med kommuner om å identifisere områder hvor det bør
være forbudt å parkere for å beskytte sårbare områder mot rot, redusere
sannsynligheten for hærverk og sikre fremkommelighet for ikke-brukere. Soner
hvor parkering er forbudt blir så opprettet i appen vår og tydelig formidlet til
brukerne. Hvis en bruker forsøker å parkere i en sone hvor parkering er forbudt,
forblir elsparkesykkelen aktiv til den blir fjernet fra sonen. Brukeren vil også få
tydelig instruks gjennom appen dersom elsparkesykkelen befinner seg i en slik
sone.

Parkeringsplasser
TIER har designet et nettverk av egne parkeringsplasser i byene vi er aktive i, for å
gjøre det enkelt for brukerne å holde offentlige steder ryddige.
Parkeringsplassene befinner seg i dag i områder som vil ha positiv effekt for hele
byen rundt, samtidig som de møter etterspørselen fra brukerne på best mulig
måte. Nettverket er utformet basert på bruksmønstre, med hensyn til følgende
faktorer:

● Kart fra kommunen over soner hvor det er forbudt å kjøre eller parkere
samt soner med redusert hastighet.

● Oppmerkede og uoppmerkede parkeringsplasser ønsket av
kommunen.

● Interne data fra våre utplasseringspunkter og bruk i løpet av de siste 12
månedene.
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Det er liten tvil om at etablering av parkeringsplasser vil ha positive konsekvenser
for ryddigheten i bybildet dersom det i større grad legges til rette for oppmerkede
parkeringsplasser. Samtidig er det viktig å påpeke at problemene knyttet til
parkering har blitt betydelig mindre etter at byer som Oslo, der problemene også
var helt klart størst, har fått på plass nye reguleringer.

Strenge antallsbegrensninger har redusert problemene betraktelig. Som nevnt
innledningsvis ser vi også at stadig flere byer og kommuner kopierer modellen fra
Oslo. For eksempel gjelder dette Trondheim, Bergen, Kristiansand, Lørenskog og
Fredrikstad, som har eller skal innføre antallsbegrensninger. Overetablering i
markedet har vært den største driverne bak parkeringskaos, som nå minimeres
betydelig når det innføres både begrensninger når det kommer til aktører og
antall kjøretøy.

I høringsnotatet henvises det videre til en studie gjennomført av
Transportøkonomisk Institutt (TØI) som nettopp peker på at faste
parkeringsplasser fungerer om de brukes riktig. Det samsvarer med erfaringene vi
har gjort oss fra prøveprosjekter som har vært gjennomført i andre markeder.
Bordeaux og Grenoble er eksempler på byer hvor små elektriske kjøretøy kun kan
parkeres på faste plasser. I disse byene blir over 95 prosent av TIER-kjøretøy
parkert i områder hvor det er tillatt å parkere.

Det er i dag stor forskjell på hvordan kommuner har valgt å løse
parkeringsutfordringene. Obligatoriske parkeringsplasser er mye brukt i byer,
fordi de er kostnadseffektive, enkle å opprette og enkelt kan tilpasses til annen
bruk. Plassene kan formidles tydelig til brukerne både virtuelt og fysisk, det vil si
gjennom appen og/eller med oppmalte linjer på veien og/eller skilt.

I høringsnotatet fremkommer det at det ikke anses som egnet å etablere
oppmerkede parkeringsfelt på gang - og sykkelveier. Det er imidlertid uklart hvor
SVV ser for seg at små elektriske kjøretøy skal parkeres, dersom det innføres et
generelt bruksforbud på fortauet. Det blir ikke lagt frem et alternativ til dagens
praksis når det kommer til parkering i høringsnotatet. Hvis det er et mål at det
skal etableres nye systemer for fast parkering, må kommunene avsette areal med
dette som formål. Da er spørsmålet hvor disse områdene skal etableres og om de
skal bestemmes lokalt, eller om det skal reguleres nasjonalt. TIER vil anbefale at
departementet lar kommunene selv bestemme og regulere hvor det er best at
slike arealer for parkering etableres.

Oppsummert mener TIER at det vil være overflødig og unødvendig med et
nasjonalt bestemt regelverk for parkering, som ikke er tilpasset lokale forhold.
Parkering kan allerede i dag reguleres digitalt, derfor vil det heller ikke være
nødvendig med nye skilt som må flyttes på og utplasseres jevnlig, når dette
allerede i dag kan justeres etter behov digitalt. Mange kommuner har i dag
fleksible parkeringssystemer, som endres kontinuerlig i dialog med aktørene.  I
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Oslo har eksempelvis TIER så langt innført 241 soner hvor parkering er forbudt, 16
soner for saktekjøring og 5 forbudssoner.

2.5 Forslag om at små elektriske kjøretøy skal omfattes av bilansvarsloven 

TIER stiller seg positive til denne delen av forslaget, men vil anbefale
departementet å legge inn et tydelig skille mellom utleie og
privateide-sparkesykler i denne delen av forslaget.

TIER har som første selskap i bransjen allerede inngått avtale om
ansvarsforsikring, som dekker både brukerne våre og tredjepersoner. Det bør hele
bransjen ha, og det virker hensiktsmessig at også private elsparkesykler er
ansvarsforsikret. Utover det har TIER ingen formening om hvilket av alternativene
som blir skissert opp i høringen vil fungere best for å oppnå formålet.

Det viktigste må være å få på plass et regelverk som er enkelt for brukere, eiere og
selskaper å forholde seg til, og som legger til rette for at forsikringsselskapene
tilbyr gode standardløsninger.

2.6 Forslag om særlig formildende regler for tap av førerrett ved
promillekjøring

Den viktigste endringen for økt sikkerhet på og rundt små elektriske kjøretøy, er
innføringen av en promillegrense. Undersøkelser viser at en svært stor andel av
ulykker med både sparkesykler og vanlige sykler skjer i ruspåvirket tilstand. Derfor
er det bra at regjeringen har varslet at de vil innføre en promillegrense. TIER vil
likevel argumentere for at regelverket burde harmoniseres, slik at samme regler
gjelder for sykler og små elektriske kjøretøy.

TIER er utover det enige i at det er naturlig å ha tilsvarende regler som i dag
gjelder for moped.

2. 7 Forslag om å klargjøre virkeområdet for lov om utleie av små elektriske
kjøretøy på offentlig grunn

TIER har ingen bemerkninger til denne delen av forslaget.
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Avsluttende merknad

TIER takker for muligheten til å komme med høringsinnspill til forslag til
endringer i regelverket for små elektriske kjøretøy og ønsker spørsmålene deres
velkommen. Vi tilbyr gjerne ytterligere innsikt, statistikk, kontekst og erfaringer fra
markeder lignende Norge.

Med vennlig hilsen,

Morten Askeland
Daglig leder, TIER Mobility Norway AS
morten.askeland@tier.app
+47 984 35 457
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