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Trøndelag fylkeskommune Høringssvar - Forslag om nye regler for 
små elektriske kjøretøy 
Trøndelag fylkeskommunens Vegdirektør har sendt høringen til politisk behandling i 
Trafikksikkerhetsutvalget (FTU), 17. mars 2022. FTU ønsket å flytte behandlingen, derfor 
ble høringssvaret sendt etter fristen etter behandlingen på Fylkesutvalget, 29. mars 
2022. Det ble avtalt med Statens Vegvesen at saksdokumentene fra behandlingen i 
fylkesutvalget blir tilsend innen fristen, og at høringssvaret ettersendes. Trøndelag 
fylkeskommune takker for at det ble på den måten muliggjort at høringsuttalelsen 
hensyntas i samsvar med de andre. 
 

1. Forslag om forbud mot kjøring på fortau 
a. Aktuelt å heve aldersgrensen til 16 år dersom det innføres forbud 

mot kjøring på fortau 
ELLER 

b. Aktuelt at kjøring på fortau begrenses til barn og unge mellom 12-
16 år 
 

Vi mener at det er lite hensiktsmessig at barn og unge mellom 12 og 16 år ikke får lov å 
benytte små elektriske kjøretøy på fortau. Små elektriske kjøretøy er populært akkurat i 
denne aldersgruppen. Det er tvil om et slik forbud kan gjennomføres i praksis.  

Små elektriske kjøretøy er en naturlig del av det framtidige og nåværende trafikkbildet. 
Utslippsfrie og fossilfrie løsninger bør ikke begrenses, men skaffes rom for. Samtidig er 
det et høyt konfliktpotensial mellom fotgjengere og personer som bruker el-sparkesykler 
når el-sparkesykler kjører på fortauet. Det er viktig at fortauet fortsatt oppleves som en 
trygg sone for gående, spesielt barn, eldre og blinde- og svaksynte. Vi støtter derfor 
forslag om forbud mot kjøring på fortau for personer over 16 år. Når det gjelde barn og 
unge mellom 12 0g 16 år er det fare for flere konflikter og ulykker dersom denne 
gruppen ikke får anvende sparkesykkel på fortauet, men henvises til vegbanen der det 
ikke er sykkelveger eller sykkelfelt. Små elektriske kjøretøy er populært akkurat i denne 
aldersgruppen og for mange er el-sparkesykkel et viktig fremkomstmiddel istedenfor bil 
til skole og fritidsaktiviteter. En heving av aldersgrensen på el-sparkesykkel til 16 år er 
derfor ikke vegen å gå. Trøndelag Fylkeskommune mener derfor at å tillate kjøring på 
fortau kun for barn og unge mellom 12 og 16 år vil være det beste kompromisset. Vi 
støtter derfor alternativ 1b. 
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Viser også til høringsinnspill fra 10.2.21 som ble politisk vedtatt: 
• «Strengere krav kan tvinge uegnede kjøretøy ut i vegbane. Det er ikke ønskelig at 

regelverket fører til flere små kjøretøy i vanlige kjørefelt sammen med blandet 
trafikk av biler og større kjøretøy. Selv om det er sterkt ønskelig å skjerpe krav 
som hensyntar fotgjengers behov på fortau og gang-sykkel vei, så er risikoen for 
stor om små-elektriske kjøretøy skal følge øvrig motorisert trafikk på veiene.» 

• «12 -14 åringer kan benytte slike fremkomstmidler på offentlige områder sammen 
med voksne.» 
 

2. Endringer i skiltforskriften knyttet til omklassifiseringen, samt forslag til 
nytt vegoppmerkingssymbol for liten elektrisk motorvogn. 

Skiltet for små elektriske kjøretøy/ liten elektrisk motorvogn viser fram en el-
elsparkesykkel. Det skaper mye rom til misforståelser. Det gir inntrykket at skiltet 
gjelder bare elsparkesykler. Det burde komme fram i design at det kan gjelde flere 
varianter av små elektriske motorvogner. 
 

3. Forslag om at små elektriske kjøretøy skal omfattes av bilansvarsloven 

Trøndelag fylkeskommune støtter forlaget at det innføres en forsikringsordning som 
dekker skader forårsaket ved bruken. Det som i høringen beskrives som “Krav til 
kollektiv dekning under Trafikkforsikringsordning, med individuell forsikringsplikt for små 
elektriske kjøretøy til utleie og de som er privat-eide". 
 

4. Forslag om særlig formildende regler for tap av førerrett ved 
promillekjøring 

Menneskelig tåleevne tilsier at en ulykke i hastigheter innenfor tillatt hastighet på 
elsparkesykkel, altså 20km/t, vil gi liten sannsynlighet for alvorlig skade eller død. Det vil 
derfor være riktig at elsparkesykkel får de samme lettelser i regelverk som moped. 
Samtidig mener vi at reglene for promillekjøring både for moped og små elektriske 
kjøretøy bør innstrammes til 0,2 promille. For å garantere at reglene blir oppholdt bør 
det brukes alkohollås på utleiesykler. 
 
Viser også til høringsinnspill fra 10.2.21 som ble politisk vedtatt: 
«Vi støtter promillegrense på 0,2 promille. Det bør innføres alkolås på utleiesykler.» 
 
Tilleggsforslag om forenklet forelegg 
Håndheving av promilleregler er avgjørende viktig for å sikre etterlevelse og har viktige 
forebyggende og skadereduserende effekter, men det er kapasitetskrevende hvis 
rusførere av små elektriske kjøretøy skal gjennom samme prosess som rusede bilførere. 
For å bidra til at politiet får kapasitet til å håndheve promillegrensen for små elektriske 
kjøretøy, ber Trøndelag fylkeskommune om en utredning om hvorvidt politiet kan ilegge 
forenklet forelegg for kjøring med små elektriske kjøretøy med lavere promille. Slik vil 
man unngå å belaste kapasitet med blodprøvetaking osv., og politiet kan i større grad få 
frigjort kapasitet til å håndheve de nye promillereglene. Man kan argumentere for 
forenklet forelegg ut blant annet fra det lavere skadepotensialet sammenlignet med 
ruskjøring med motorvogn, og at alkometere for utånding nå er svært pålitelige. 
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5. Forslag om å klargjøre virkeområdet for lov om utleie av små elektriske 
kjøretøy på offentlig grunn 

Det anses som nødvendig at forskriften endres i tråd med klassifiseringsendring. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Isabel Gabriele Müller   
     
 
Dette dokumentet er godkjent med elektronisk signatur 
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