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HØRINGSSVAR - forslag til nye endringer i reglene for små elektriske kjøretøy 
 
Vi viser til Statens vegvesens brev av 09.02.22 der det foreslås, i samråd med 
Samferdselsdepartementet, nye endringer i en rekke forskrifter etter vegtrafikkloven 
knyttet til små elektriske kjøretøy. Viser også til høringen fra 2020 hvor vi tillater oss å 
gjenta mye av det vi svarte på den høringen, siden dette fortsatt er aktuelt.  
 
Virke har over 25.000 medlemsvirksomheter og representerer blant annet transport- 
og mobiltetsbransjer, blant dem selskap som leier ut elsparkesykler.   
 
Samfunnet er i stor endring og teknologi spiller en stadig større rolle som 

premissleverandør for endringene. Oppstarts- og vekstselskapene i Norge går foran i å 

utvikle nye løsninger basert på innovasjon og teknologi. Disse endringene og 

løsningene er ikke nødvendigvis skreddersydd for dagens rammer og infrastruktur, 

tvert imot kan det utfordre det eksisterende mobilitetsnettet. Det har vi allerede sett 

ved etableringen av sykkelveier og tilrettelegging for syklister i de store byene, og i det 

siste ved etableringen av mikromobilitetsløsninger som elsparkesykler. Den gamle 

infrastrukturen er ofte til hinder for de nye behovene.  

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

Det er selvfølgelig et premiss at framkommelighet skal ivaretas for alle, og at enhver 

borgers sikkerhet skal være god. Flere av våre medlemmer er forretninger med lokaler 

på gateplan og gjerne med fortau foran. Også for disse er det viktig å ta vare på de 

myke trafikantene og sikre at tilgangen til lokalene ikke er farlige. Det er derimot ikke 

slik at elsparkesykler i dag utgjør noen stor fare. Dette påpekes i høringsnotatet med 

at et forbud mot å kjøre på fortau kan øke risikoen ved bruk, men samtidig at det i dag 

er få ulykker mellom elsparkesyklister og gående på fortau. Viktigheten av å 
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opprettholde et levende bysamfunn hvor også elsparkesyklister er velkomne er derfor 

et ønske.  

 

Det er i dag mange forhold som avgjør om kjøring av elsparkesykler på fortau eller i 
veibanen gir best trafikkavvikling. Om det er brede fortau, få fotgjengere og høy fart 
på bilene, vil kjøring på fortau være riktig. Om fortauet er smalt og det er mange 
fotgjengere, stiller det seg kanskje annerledes. Et forbud mot kjøring på fortau kan 
virke direkte kontra-produktivt på steder hvor det faktisk burde vært lov å kjøre på 
fortau. Dette vil også begrense forbrukerens muligheter og interesse i så stor grad at 
denne transportmåten blir valgt bort.  
 
Det bør heller ses på muligheten for å ha variable regler fra gate til gate eller etter tid 
på døgnet. De kommersielle aktørenes plattformer kan gjennomføre en langt mer 
målrettet styring av trafikken enn en forskrift kan.  
 
Om en kommune gir vilkår for kommersielle aktører, kan vilkårene tilpasses det 
aktuelle stedet og kontinuerlig justeres slik at alle trafikantgrupper blir ivaretatt. Det 
kan for eksempel settes hastighetsgrenser eller parkeringsfrobud i enkelte områder 
hvor fortauene er smale. Hvis en kommune gjennomfører en anbudskonkurranse, kan 
det inntas bestemmelser i konkurransegrunnlaget som forplikter kontraktøren til å for 
eksempel forhindre parkering på måter som er til hinder for ferdsel. Det kan også 
tenkes styring etter måltall, som antallet klager.  
 
Kommersielle aktører vil enkelt kunne styre kundenes adferd gjennom sin teknologi 
ved å for eksempel gjøre det umulig å regulere hastigheten på en elsparkesykkel i et 
nærmere avgrenset område. På den måten kan kommunen sette inn nye krav om det 
kommer mange klager og redusere dem når det går seg til. Denne fleksibiliteten kan 
ikke oppnås ved nasjonale og lokale forskrifter.  
 

Med dette som bakteppe, vil vi oppfordre til en enda mer fremoverlent målsetning i 

utformingen av regelverket. Å begrense de nye aktørene i så stor grad at markedet i 

praksis reguleres bort, og at regelverket er laget for et problem som ikke finnes annet 

enn lokalt i noen byer. Da tilpasser man nye aktører til dagens, gamle infrastruktur. 

Det blir å gå baklengs inn i fremtiden.  

 

Teknologien i sparkesykler, kan i seg selv regulere både fart og geografisk begrensing. 

Vi mener derfor at man ikke skal legge til grunn at forskriften skal løse alle problemer 

eller gå i detalj. La oss heller utvikle nye løsninger basert på innovasjon og teknologi. 
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