
 
 
 
Det er viktig at man øker sikkerheten for både brukere og de man ferdes rundt på sparkesykkel. 
I så måte er det bra at man ser på hva som må til for å imøtekomme dette. 
 
Desverre viser dette høringsforslaget at man nok en gang at man utarbeider forslag til endring uten 
at man verken har en grunnleggende kunnskap eller erfaring med det man utarbeider forslag for, og 
man i stedet har latt seg påbvirke av lobbyister fra en mindre gruppering i de store byene. 
 
Jeg ønsker med mitt høringssvar å påpeke noe av dette. 
 
1) «Forslag om forbud mot bruk på fortau, men ikke på gang- og sykkelveier, og en mulig høyere 
aldersgrense som en følge av dette.» 
 
Tilsvar: Norge er et variert land, hvor kun en liten del tilhører de aller største byene. Bruk på fortau i 
de største byene kan definitivt by på utfordringer, både for bruker og de man ferdes rundt. 
Det er viktig å anmerke her at man allerede har en regulering av dette når sparkesykkel er sidestilt 
med sykkel i lovverket: 
 
«Fortau (og gågate eller gatetun) er først og fremst for de gående. Det er tillatt å sykle på fortauet 
når det er få fotgjengere der, og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående (§18 3.). 
Passering av gående må skje med god avstand og i tilnærmet gangfart. Kjørende som vil svinge inn 
over fortauet har vikeplikt for gående og syklende på fortauet. 
 
Dersom du som syklist kommer fra fortau og vil inn på, eller krysse veien har du alltid vikeplikt for 
andre trafikanter.» (kilde: https://www.tryggtrafikk.no/trygg-og-sikker-sykling/de-viktigste-
sykkelreglene/) 
 
Her er altså problemet ikke at det ikke er en regulering på dette, men at reguleringen ikke 
håndheves. 
 
Det er verdt å anmerke at både en gjennomsnittlig tråsykkel og elsykkel har et langt større 
skadepotensiale enn en gjennomsnittlig sparkesykkel da de både har muligheten til å holde en 
høyere fart og er tyngre.  
 
Med dette forslaget vil sparkesykkelen som eneste sammenlignbare fremkomstmiddel bli presset ut i 
trafikken sammen med bil, buss og feks trikk, noe som vil øke faren for sparkesykkelbrukerene 
betraktelig. I tillegg vil en sparkesykkel som er den tregeste av fremkomstmiddelene (både sykkel og 
elsykkel holder enkelt høyere hastighet enn sparkesykkelen) skape farlige trafikksituasjoner for 
kjørende med økt irritasjon, når man har erfart hvor mye de raskere syklistene skaper irritasjon blant 
kjørende. 
 
I tillegg kommer det mest oversette momentet rundt sparkesykler og norsk lovgiving. 
Norge har som eneste land i verden en lovgiving som begrenser lengde på sparkesykkel til 120 cm. 
120cm maks gjør at man begrenser størrelsen på hjulene. 
 
Små hjul og kort akselavstand er dirkete farlig. Det gjør at selv den minste motstand du møter, om 
det er en kant, et hull, trikkeskinne eller noe annet, gjør at du raskt stuper i bakken, uansett fart. 
 
Lengdekravet virker nok engang være gjort av noen uten kunnskap på tema, som tror at det er en 
sammenheng mellom lengde, hjulstørrelse og fart. 



 
Det er det ikke. Jeg kan enkelt kjøpe eller lage en sparkesykkel som gjør 130kmt som lengdemessig er 
innenfor kravet. 
Det ville selvsagt være galskap med de små hjulene, men teknisk er det null problem. 
 
Vi er nødt til å endre lovverket til å sidestille sparkesykkeler og sykkel når det kommer til størrelse. 
Evt så i det minste måle lengden i akselavstand, ikke total lengde. 
 
Vi må ha større hjul slik at ikke brukeren og de vi ferdes rundt settes i høyere fare enn høyst 
nødvendig. 

Illustasjon: Eksempel på faren med små hjul. 

Vi kan ikke i det ene øyeblikket si at pga av 
sparkesykkeler er farlig så må man begrense 
fart, bruk på fortau osv, mens man samtidig 
har et lovverk som gjør den mer usikkere i 
bruk enn nødvendig både for brukeren og de 
man ferdes rundt. 
 
Denne faren øker betraktelig om 
sparkesyklene blir flyttet ut i veibanen hvor 
antall hindringer og utfordringer for små hjul 
blir mangedoblet. 
 
Et fall i veibanen grunnet feks en trikkeskinne, 
hull, slitasje i veibane ol. Vil raskt få svært 
fatale konsekvenser med biler, busser og 
trikker rundt brukeren. 
 
Produktene med større hjul finnes det store 
mengder av, men de svært strenge 
strafferammene det medfører å velge et 
tryggere produkt her i Norge gjør at man fort 
ender med en reell bot på 60-70 000,- om 

man velger sikkerhet og trygghet for seg selv 
og de man ferdes rundt. 

Videre vil jeg tilbake til poenget med at Norge er et langstrakt land, hvor det kun finnes noen få 
større byer. Dette er virkning å anmerke da fremfor en nasjonal lovgiving så bør regulering av bruk på 
fortau gjøres lokalt der det er faktiske problemer.  
 
Det gjeldene lovverket kan enkelt gjøre dette, ved at man begynner håndheving av gjeldene lovverk. 
 
Det er viktig at man anerkjenne at behovet for regulering er svært anderledes i et mindre 
tettested/by enn i en by som Oslo, i tillegg vil mindre byer ikke være i nærheten av å ha samme 
alternative mulighter som sykkelvei og lignede som de store byene hvor dette er utbygget i stor grad. 
Med svært lavere tetthet av gående på eksisterende fortau i mindre byer og tettsteder, mens 
tettheten av bil og annen trafikk gjerne er høyere da bilandelen er større når man kommer utenfor 
de største byene så er foreslåtte lovendring svært lite hensiktsmessig, og vil øke faren for skader. 
Man kommer fort i en situasjon hvor elsparklister må forlate nærmest tomme gågater og fortau for 
så å må bevege seg ut i tett trafikkerte smale gater. 
 
Det er lett å forstå frustrasjonen i de største byene, men det mangler at man peker på det som er 



kjernen til problemet. Et utleiemarked ute av kontroll, i byer med tett befolkningstetthet, uten 
regulering. Om man hadde fått på plass en langt strengere regulering av utleiemarkedet så vil man 
høyst trolig fjerne flesteparten av ulykker og frustrasjon.  
 
2) «Forslag om at kjøretøyene skal omfattes av bilansvarsloven.» 
 
Tilsvar: Elsparkesykler bør behandles som sykkel og elsykkel også med tanke på ansvar. 
 
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.» 
 
Tilsvar: Støttes, dette bør gjelde elsparkesykkel, sykkel, elsykkel og andre små elektriske kjøretøy. 
Det er en kjensgjerning at en svært stor prosentandel av ulykker skjer i påvirket tilstand. 
 
Annet: 
Det stilles videre spørsmålstegn til at man ikke ser på påbud til bruk av hjelm når formålet er å øke 
sikkerheten rundt bruk av små elektriske kjøretøy (bør selvsagt også gjelde for sykkel). 
 
Det er synd at reguleringsmyndighetene tilsynelatende forsøker å begrense bruken av elektriske 
sparkesykler. Vi er nå i en tid hvor mikromobilitet bare blir viktigere, i de mest urbane områdene er 
en elektrisk sparkesykkel et svært effektivt og nyttig fremkomstmiddel da det enkelt kan mikses med 
all annen form for transportformer, det være seg privatbil, kollektivtransport eller gange.  
Når man ser utenfor de aller største byene, de områdene som vil bli hardest rammet av forslaget til 
høring, er elsparkesykkel enda mer viktig da det er et glimrende alternativ til manglende 
kollektivtransport. Her dekker sparkesykkelen enkelt en miljøvennlig transport fra få kilometer til 
flere mil. 
 
Med gjeldende forslag vil bruken bli vesentlig mindre hensiktsmessig, og riskoen ved bruk øke 
betraktelig.  
 
Jeg håper at man tar en ny runde på dette, og at man da tar med seg kompentanse på feltet slik at 
man kan få en mer gjennomtenkt regulering både for brukere og de man ferdes rundt i det 
langstrakte land. 
 
Mvh 
Tormod Nicholas Torgersen 
Brumunddal. 


