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Høringssvar - Forslag om nye regler for små elektriske kjøretøy 
Viken fk ser positivt på høringen og at det foreslås endringer i regelverket med ambisjon om å 
redusere skadetallene for elsparkesyklister og konfliktnivået for fotgjengere. Endringer i regelverket 
må bidra til at denne ambisjonen nås, samtidig som det legges til rette for mikromobilitet som en del 
av et helhetlig og bærekraftig transportsystem. Foruten elsparkesykler, vil også andre kjøretøy som 
elektriske ståbrett, enhjulinger og skateboard omfattes av forslagene. Det er som det pekes på, viktig 
med en robusthet i regelverket, også av hensyn til nye typer kjøretøy som kan tenkes å komme på 
markedet. Viken fk mener ellers at det er viktig og riktig med et prinsipielt skille mellom sykkel på den 
ene siden og små elektriske kjøretøy på den andre, slik høringsforslaget legger opp til. Dette 
begrunnes med store forskjeller i manøvrerbarhet og skaderisiko.     

I det videre kommenteres de i alt fire forslagene og tilhørende alternativer i den rekkefølgen de 
kommer frem av høringsbrevet:  

Forslag om forbud mot bruk på fortau, men ikke på gang- og sykkelveier, og en mulig høyere 
aldersgrense som en følge av dette. 

Viken støtter forslaget om forbud mot bruk på fortau. Vi mener at hensynet til fotgjengernes 
opplevelse og trygghet må veie tyngst. På fortauet skal gående, det være seg eldre, svaksynte, de som 
går med hund og eller foreldre på tur med barn, kunne bevege seg trygt og uten å måtte være på vakt 
mot kjøretøy i stor fart.  
 
Små elektriske kjøretøy er allerede med dagens regelverk delvis avskåret fra å kjøre på fortau. Kjøring 
på fortau er kun tillat når gangtrafikken er liten og ikke medfører fare eller er til hinder for gående. 
Ved betydelig gangtrafikk så må altså førere av små elektriske kjøretøy ferdes på andre arealer enn 
fortau eller stige av kjøretøyet. Dette gjelder uavhengig av hvordan øvrige arealer er tilrettelagt.  
 
Det er også bestemt at passering av gående må skje i god avstand, i tilnærmet gangfart og uansett 
med en fart ikke over 6 km i timen. Som det kommer frem av høringsnotatet er det et «høyt og 
vedvarende konfliktnivå mellom elsparkesyklister og fotgjengere, særlig i sentrale bystrøk. Dette har 
vedvart selv etter endringer våren 2021, hvor regelverket ble tydeliggjort gjennom uttrykkelig 6 km/t 
fartsgrense ved passering av gående på fortau.(…) En utfordring har vært og er, mulighetene for 
håndheving av regelverket.» 
 
Norsk regelverk skiller seg fra de fleste andre land. Åpningen for å kjøre på fortauet har over tid bidratt 
til en manglende kultur for å tilrettelegge for syklende. Med inntoget av små elektriske kjøretøy blir 
denne systemfeilen enda tydeligere og vi tror ikke at det å fortsette i samme spor vil bringe oss 
nærmere gode løsninger hverken for gående eller førere av små elektriske kjøretøy. Tvert imot vil 
fortsatt høyt konfliktnivå kunne resultere i ytterligere restriksjoner på bruken av slike kjøretøy.  
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Viken fk er forbeholdne om en mulig høyere aldersgrense som følge av forslaget. Mange ungdommer 
benytter denne type kjøretøy til lek og ferdsel i sitt nærmiljø og i trafikale omgivelser som de mestrer. 
På lik linje med at mange barn og ungdommer sykler, uten at det betyr at de sykler overalt og i de 
mest krevende trafikkmiljøer. Fastsettelse av aldersgrense bør ta hensyn til dette.  
 
Viken fk stiller spørsmål ved høringsnotatets konklusjon om risiko knyttet til kjøring på fortau. Vi 
kjenner ikke til forskning knyttet spesifikt til små elektriske kjøretøy. Den kunnskapen vi har om risiko 
er knyttet til syklende og tilsier at sykling på fortau medfører vesentlig høyere risiko enn sykling i 
sykkelfelt eller blandet trafikk (www.tshandbok.no).  

Forslag om at kjøretøyene skal omfattes av bilansvarsloven  

Viken fk støtter forslaget og prinsippet om at små elektriske kjøretøy bør stille likt.  
Viken fk deler departementets oppfatning om at forsikringsplikt kan være aktuelt ved utleie av små 
elektriske kjøretøy på offentlig grunn. Vi stiller spørsmål om dette vil være problematisk når de samme 
virksomhetene tilbyr utleie av både elsparkesykler og elsykler. Dette siste finnes det flere eksempler 
på i vår region og flere er på vei, bla. i Drammen i 2022. Vi anser det ikke hensiktsmessig å innføre 
individuell forsikringsplikt utover dette.   

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.  

Viken fk støtter forslaget om formildende regler, men stiller samtidig spørsmål om forslaget går langt 
nok i å oppnå samsvar mellom overtredelsens skadepotensiale og straffeutmåling.  Jamfør 
høringsnotatet (s.9) tilsier foreliggende ulykkesdata at «elsparkesyklister har en høyere risiko for selv å 
bli skadet, mens risikoen for å skade andre er svært lav.» Videre (s. 42) i samme notat: «Selv om 
ruspåvirket kjøring med liten elektrisk motorvogn er farlig både for brukerne og for andre trafikanter, 
er skadepotensialet mindre enn for en typisk personbil, og kan ikke anses som større enn på moped.»     

Endringer i skiltforskriften knyttet til at kjøretøyet blir omklassifisert til motorvogn, samt forslag til nytt 
vegoppmerkingssymbol for liten elektrisk motorvogn. 

Viken støtter foreslåtte endringer i skiltforskriften. I tillegg mener vi det bør åpnes for at små elektriske 
kjøretøy kan ferdes mot enveisregulering på de steder hvor det er gitt unntak for sykkel. Generelt 
oppfordrer vi til å utforme regelverket med tanke på å redusere behovet for skilt i byer og tettsteder. 
Dette av hensyn til både sikkerhet, estetikk og drift.  

Andre kommentarer 

Manglene kunnskap om ulykker som kun involverer myke trafikanter  
Av høringsnotatet går det tydelig frem at det mangler essensielle data om ulykker og skader blant 
fotgjengere og syklister, samt hvordan dette reduserer beslutningsgrunnlagets kvalitet. Høringsnotatet 
peker på at de vil være viktig å følge med på effekten av tiltakene og evaluere risikoutviklingen 
løpende. Vi ser ikke hvordan dette er mulig med datagrunnlaget som er tilgjengelig per i dag. Bedre 
data om ulykker og skader som kan følges opp systematisk over tid, bør være en prioritert nasjonal 
oppgave. 

Situasjonsbestemt valg av infrastruktur og kjøremønster 
I høringsnotatet trekkes trafikantenes fleksibilitet til å velge infrastruktur og kjøremønster frem som et 
gode for syklende og førere av små elektriske kjøretøy. I omtalen av dette glemmes det kanskje litt 



3 
 

3 

 

hvor begrenset denne valgmuligheten egentlig er. Det vies samtidig relativt liten plass til hvordan det å 
gi trafikantene så mange valgmuligheter påvirker: 

- trafikkulturen 
- muligheten for å designe systemer som er logiske og lettleste for alle trafikantgrupper  
- veieiernes motivasjon for å sørge for sammenhengende nett 

 
Dette er bla. belyst Statens vegvesens temaanalyse av dødsulykker på sykkel (2014). Her trekkes også 
frem hvordan mangel på tilrettelegging og sammenheng i systemet gjør det vanskelig å orientere seg 
og forstå hvor ens egen og andres plass i systemet er. Det pekes også på hvordan mange 
valgmuligheter kan bidra til økt risiko gjennom uforutsigbar trafikantatferd.  

Trafikkreglenes definisjon av fortau og gangveg og sykkelveg  
«Forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkregler)» gir følgende definisjon (vår understreking):  

- Fortau: Anlegg for gående som er skilt fra kjørebanen med kantstein.   
- 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. 

 
I praksis betyr dette at for veger hvor veinormalene ikke stiller krav til trafikkdeler, så kan 
gangveg/sykkelveg utformes helt likt som et fortau. Kravet til skilting vil da være den eneste 
forskriftsfestede forskjellen. Nå er ikke dette en utbredt praksis, men vi ser at det oftere lanseres som 
en plassbesparende løsning. Når det gjelder ulike trafikkregler for fortau og gang- og sykkelveg bør 
regelverk/normalverk sikre at dette gjenspeiles i den fysiske utformingen, slik at denne blir logisk og 
lettlest for trafikantene.  

Trafikkopplæring 
Foreslåtte endringer kompliserer et allerede komplisert regelverk. Trafikkopplæring i skolen er viktig 
og må få et økt fokus i tiden fremover. På oppfordring fra Viken fk har Inspiria Science center utviklet 
et undervisningsopplegg for elsparkesykler. Pilotprosjektet ble gjennomført på ungdomsskoler og 
videregående skoler i Viken i 2021. Et tilsvarende opplegg bør vurderes innført på nasjonalt nivå.  

 
 
Viken fk håper dette oppfattes som konstruktive innspill og ønsker lykke til med dette viktige arbeidet.   
 
 

Vennlig hilsen 
 

Olav Skinnes 
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