
Høringsinnspill til forslag om nye regler for små elektriske kjøretøy (21/194155)

Statens vegvesen foreslår i samråd med Samferdselsdepartementet endringer i en rekke
forskrifter knyttet til små elektriske kjøretøy. Formålet er å ivareta sikkerheten, tryggheten og
fremkommeligheten til både brukere av små elektriske kjøretøy og deres medtrafikanter.
Regjeringen har allerede besluttet andre reguleringer som skal gjelde fra våren 2022, blant
annet en promillegrense, som Voi applauderer og lenge har etterlyst. Når det gjelder denne
høringen er våre innspill følgende:

● Av hensyn til sikkerheten og i påvente av bedre infrastruktur må kjøring på fortau som
utgangspunkt være tillatt.

● Et forbud vil innebære vesentlig risiko for brukerne som blir nødt til å bruke veibanen. Så
lenge brukerne tar hensyn, og det føres kontroll i tråd med gjeldende lovgivning og
regulering, bør elsparkesykler tillates på fortau.

● Kjøring med elsparkesykkel i ruspåvirket tilstand skal straffe seg, og det fordrer økt
kontroll og håndheving av regelverket.

● Endringer i skilforskriften er positivt dersom det gjør det enklere å forstå for brukerne
hvor det skal være tillatt å benytte elsparkesykkel.

I forslaget vedlegg 1 til høringsnotatet presenterer Statens vegvesen fire konkrete forslag til
regelverksendringer. Vi går gjennom disse i det følgende under.

1. Av hensyn til sikkerheten og i påvente av bedre infrastruktur må kjøring på
fortau være tillatt, så lenge brukerne tar hensyn og det føres kontroll
Voi er negativ til: Forslag om forbud mot bruk på fortau, men ikke på gang- og sykkelveier, og en
mulig høyere aldersgrense som en følge av dette.

En forbud mot bruk av delte elsparkesykler på fortau er et inngripende tiltak, slik som
Statens vegvesen og Politidirektoratet selv har argumentert for tidligere. Videre vil et
fortausforbud redusere mikromobiliteten i de største byene. Voi erkjenner likevel at
konfliktnivået på fortauet flere steder må ned, men at denne kan løses med andre
verktøy enn et forbud. For det første blir ikke det gjeldende regelverket håndhevet, som
påbyr elsparkesyklister å ferdes varsomt. Det har ikke vært utført én politikontroll etter
vår kjennskap. For det andre er det på høy tid at de sentrale samferdselsmynidghetene
setter fokus på og gir bykommunene insentiver til bedre infrastruktur for mikromobilitet.
Våre brukere vil helst bruke sykkelfeltet, problemet er at det er langt fra et
sammenhengende nett av sykkelfelt i byene. For det tredje vil økt erfaring med
elsparkesykler i befolkningen, holdningsskapende arbeid, promillegrense og nye lokale
reguleringer med antallsbegrensninger redusere konflikten på fortauet vi har sett de to



foregående somrene. Ved et fortausforbud vil elsparkeyklistene bli tvunget ut i veibanen
for å krige om plassen med lastebiler, trikker, biler og busser. Vår advarsel er at dette vil
føre til flere alvorlige ulykker. Vår oppfordring er å sette fortausforbudet på vent, utrede
konsekvensene nærmere og se om bruk av andre verktøyer og teknologi kan løse
utfordringen.

● Et forbud mot bruk av elsparkesykler på fortau vil helt sikkert medføre økt risiko
for fatale trafikkulykker, spørsmålet er hvor mye. I bysentrum, der utfordringene og
konfliktene er størst, vil et fortausforbud medføre at elsparkesyklene må benytte
veibanen i konflikt med biler, busser og trikker – der risikoen for en fatal ulykke er størst.
I rapporten “Safe Micromobility” (2020) utgitt av Det Internasjonale Transportforumet
fremgår det at over 80 prosent av dødsfallene for syklister og elsparkesyklister skyldes
ulykker med tyngre kjøretøy. Videre har den eneste dødsulykken med delte
elsparkesykler i Norge skjedd i kollisjon med bil. De tre andre dødsulykkene har vært
med private elsparkesykler (som ofte har en langt høyere hastighetsbegrensning enn
delte elsparkesykler) og ikke skjedd i kollisjon med bil. Vi oppfordrer på det sterkeste
samferdselsmyndighetene om å utrede hvilken økt risiko for fatale ulykker et
fortausforbud for delte elsparkesykler vil medføre, før den eventuelle reguleringen blir
tatt stilling til. Statens vegvesen konstaterer selv i høringsnotatet at et forbud mot å kjøre
på fortau kan øke risikoen ved bruk, men uten å drøfte denne risikoen noe nærmere.
Samtidig fremgår det av høringsnotatet at det i dag er få ulykker mellom
elsparkesyklister og gående på fortau, og at et forbud mot kjøring på fortau trolig i liten
grad bidra til å redusere ulykkestallene.

● Et fortausforbud vil gjøre at elsparkesyklene nedprioriteres av brukerne til fordel
for annen persontransport som er mindre fleksibel, tar lengre tid, er dyrere for
samfunnet og mindre miljøvennlig. Brukerne til Voi vil voie mindre dersom det ikke er
tillatt å voie på fortauet, da et fortausforbud vil gjøre reisen vanskeligere å gjennomføre
og mer risikofylt. I Oslo har Voi 470.000 unike brukere som har gjennomført over 12
millioner turer på et par år. Dagene der etterspørselen er høyest er det flere som bruker
en elsparkesykkel enn som bruker trikken, enda trikken har vært i Oslo i over 100 år.
Delte elsparkesykler fører til økt mobilitet, og erstatter gåturer, buss, trikk, bane og bil.
Når veldig mange bruker elsparkesykkel er det flere som lar bilen stå. Hele 15 prosent
av brukerne våre sier at de droppet bilen på den siste turen deres. Det betyr at byen har
blitt spart for 1,5 millioner bilturer de siste par årene. I høringsnotatet sin del om
økonomiske og administrative konsekvenser savner vi innhold om hvilke konsekvenser
et fortausforbud vil ha for effekten på miljøet, samt i hvor stor grad hundretusenvis av
brukere rammes negativt med hensyn til egne transportbehov.

● Dårlig samspill mellom stat og kommune: Trygghet for trafikantene skapes
primært gjennom å etablere infrastruktur som reflekterer etterspørselen. Dersom
våre brukere kan velge, så velger de sykkelbanen fremfor fortauet. Utfordringen er at det
ikke er nok sykkelvei, i motsetning til andre europeiske byer som for eksempel
København og Marseille. I høringsnotatet under kapittel 6.1 skriver Statens vegvesen “Vi
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viser også til at i nylig publisert veiledning fra EU om trygg bruk av
mikromobilitetskjøretøy i urbane områder (desember 2021) anbefales det å ikke tillate
små elektriske kjøretøy på fortau”. Påstanden er feil, eller i beste fall villedende. Til
informasjon var Voi representert med en observatør til utformingen av EU-veilederen,
som omhandler veldig mye mer enn ferdsel på fortau eller ikke. Det er kun et sted i
høringsnotatet det er henvist til EU-veilederen, men det er påfallende nok ikke referert til
hvilke side eller hvilket kapittel et anbefaling om fortausforbud fremgår. Veilederen
fremstiller beste praksis og viktige anbefalinger for integrering av elsparkesykler i byer
som driver mobilitetsplanlegging, der formålet først og fremst er å oppnå tryggere bruk i
urbane områder. For den som leser EU-veilederen nøye vil man se at anbefalingene til
byene først og fremst går ut på å forbedre infrastrukturen som tilbys små elektriske
kjøretøy. Det første konkrete “quick win”-anbefalingen i veilederen er for eksempel “if
separate cycling infrastructure is insufficient to accommodate additional vehicles, create
additional space for micromobility quickly by offering pop-up cycle lanes, which can also
be used by micromobility devices”. Videre er den neste anbefalingen “Create protected
infrastructure for micromobility users and pedestrians”. Norske byer må få på tid på seg
til å bygge ut infrastruktur for mikromobilitet - og aller helst med god veiledning og
oppfordring fra samferdselsmyndighetene, uten at tilbudet kveles med et fortausforbud i
mellomtiden.

● Myndighetene må først håndheve regelverket før en eventuell innstramming. Det
fremgår i dag klart av loven at bruk av fortau skal skje på de gående sine premisser, og
at fartsgrensen dessuten er på 6 km/t. Oss bekjent er dette regelverket i lite eller ingen
grad håndhevet av Politiet i de største norske byene. Derfor er det interessant at Statens
vegvesen skriver i sitt høringsnotat at “svært mange elsparkesyklister forholder seg
likevel ikke til gjeldende regler og det er tydelig at kjøring på fortau ikke alltid skjer på de
gåendes premisser”. Hvor mange er “svært mange”? Hvor mange elsparkesyklister har
beviselig brutt gjeldende regelverk? Vi savner at fagmyndigheten her fremlegger
statistikk på hvor mange elsparkesyklister som har blitt straffet for overtredelse av loven.
Som Voi nevnte i sitt høringssvar for ett år siden vil en konkret fartsgrense være
krevende å forholde seg til og vanskelig for Politiet å håndheve. I realiteten er Politiet
egentlig nødt til å gjennomføre en vurdering av om kjøringen er hensynsfull,
aktpågivende og varsom, slik som regelverket alltid har hatt en bestemmelse om.
Det er videre god grunn til å tro at økt håndheving av eksisterende regelverk alene vil
føre til færre konflikter og bedre holdninger blant brukerne.

● Norge er et land med store forskjeller når det gjelder infrastruktur,
transportmønstre gjennom døgnet og befolkningstetthet. Om det er optimalt å
benytte veien, sykkelveien eller fortauet er forskjellig fra sted til sted og på forskjellige
tidspunkt gjennom døgnet. Et generelt forbud vil ramme bruk på steder og tider der det
ikke er utfordringer. Det er forskjell på Oslo sentrum og Bømlo sentrum. Et nasjonalt
fortausforbud vil derfor ikke være heldig, og helt sikkert ikke få den legitimitet i de delene
av landet der konflikten på fortau er lav eller fraværende. Vårt råd er å delegere denne
myndigheten til kommunene, som kjenner situasjonen lokalt best. Gjennom



skiltforskriften har kommunene allerede fått hjemmel til å forby ferdsel med
elsparkesykler i utvalgte områder. På de fortauene der det er størst utfordringer kan det
derfor gjøres lokale tilpasninger, ved å innføre et lokale forbud mot ferdsel med loven i
hånden.

● Fagmyndighetene har selv argumentert for at et forbud mot ferdsel på fortau er et
for inngripende tiltak. Da Statens vegvesen sendte på høring det første forslaget om
nasjonale reguleringer i 2020, ble det samlet sett ansett som et for inngripende tiltak å
innføre et generelt forbud mot å benytte fortau. Også Politidirektoratets syn i den samme
høringen var at det ikke bør innføres et generelt bruksforbud på fortau.

● Økt utnyttelse av teknologi vil redusere konfliktnivået. Utleieaktørene har i dag
etablert soner med særskilte hastighetsbegrensninger og forbud. Disse sonene er
fastsatt digitalt og ofte i dialog med lokale myndigheter. Videre jobber Voi Technology
med en rekke initiativer som kan forbedre teknologien ytterligere, slik at den i fremtiden
vil klare å skille mellom når brukeren opererer på et fortau og ikke.

● Økt erfaring med elsparkesykler, holdningsskapende arbeid og nye lokale
reguleringer vil redusere konfliktnivået. Norske byer, brukere og andre trafikanter har
kun tre års erfaring med delte elsparkesykler. Gjennom en økt satsing på
informasjonskampanjer kombinert med at stadig flere brukere får stadig mer erfaring
med elsparkesykler, er det god grunn til å tro at utfordringene vil bli redusert. I tillegg er
det først relativt nylig at Oslo - der konflikten på fortauene er størst - har fått på plass en
lokal regulering som fastslår blant annet bestemmelser i antall elsparkesykler og bruk
om natten. Situasjonen sommeren 2022 vil være en helt annen enn den vi opplevde
både sommeren 2020 og sommeren 2021. Dette bør være et sterkt argument for å sette
et fortausforbud på vent for å høste erfaringer fra de nye lokale reguleringene og som
tidligere nevnt utrede konsekvensene nærmere.

2. Elsparkesykler bør ikke omfattes av bilansvarsloven, og forsikring bør
være den enkeltes ansvar slik som for ordinær sykkel
Voi er negativ til: Forslag om at kjøretøyene skal omfattes av bilansvarsloven, herunder innføring av
plikt til å tegne ansvarsforsikring for små elektriske kjøretøy.

Etter vår mening bør det gjøres et særskilt unntak for små elektriske kjøretøy fra
bilansvarsloven. Dette vil da videreføre dagens situasjon der eieren av elsparkesykkelen
ikke har plikt til å tegne ansvarsforsikring på kjøretøyet og at det dermed er eier eller
bruker, eventuelt dennes personlige forsikring, som må dekke skader som påføres.
Dersom det konkluderes med at delte elsparkesykler skal omfattes av bilansvarsloven,
er det alternativet om kollektiv dekning under trafikkforsikringsforeningens ordning som
bør innføres.



● Elsparkesykkel og sykkel bør ha like vilkår hva gjelder krav til forsikring.
Elsparkesykkelen og sykkelen likner på hverandre. Dette gjelder hvilke trafikkarealer de
bør brukes på, og hvilke krav til kompetanse som bør stilles. Disse to kjøretøyene brukes
de samme stedene og er omtrent like lette å bruke. Et av områdene der sykkelen skiller
seg fra en elsparkesykkel til delingsbruk er at hastigheten til syklene kan bli langt større.
Når likevel små elektriske kjøretøy vurderes omklassifisert fra «sykkel» til «motorvogn»,
bør det vurderes om kravet til forsikring skal beholdes som i dag. Når heller ikke elsykkel
og elspakesykkel planlegges for at de skal behandles likt, vil vi advare
samferdselsmyndighetene om at enkelte kommersielle aktører vil forsøke å tilpasse seg
denne utviklingen - en elsykkel til utleie som kan brukes på fortauet og i veibanen har
trolig større verdi enn en elsparkesykkel som kun kan brukes i veibanen.

● Det er lavere risiko å kjøre en elsparkesykkel enn å kjøre en bil. Skaderisiko er
sentralt ved vurderingen av hvordan kjøretøy skal klassifiseres. Skillet mellom kjøretøy
og motorvogn er basert på en grunnleggende risikovurdering. Motorvogner har utvilsomt
større risiko for å påføre skade på tredjepart enn elektriske sparkesykler. Videre er det
ikke åpenbart at det er grunn til å forskjellsbehandle elsparkesykler og sykler med
hensyn til ulykkesrisiko. Beregningene om ulykkesrisiko for elsparkesykler kontra sykler
og elsykler som Statens vegvesen og Transportøkonomisk Institutt har utført, ble
ferdigstilt før det ble innført ytterligere reguleringer i bruken av elsparkesykler. Det er
derfor grunnlag for å tro at risikopotensialet har endret seg vesentlig. Eksempelsvis
publiserte Statens vegvesen sin analyse “Tre ganger så høy risiko for å bli skadet på
natten” i mars 2021, der forbudet om bruk av elsparkesykler om natten kom etter
publisering av rapporten. Redusert bruk av elsparkesykler i ruspåvirket tilstand vil
redusere behovet for forsikringsplikt. På denne bakgrunn finner vi det urovekkende at
Statens vegvesen i sin avgrensning i høringsnotatet konkluderer med “Funnene om at
det er langt større risiko knyttet til bruk av elektrisk sparkesykkel sammenlignet med
sykkel eller elsykkel, er derfor fortsatt gjeldende”.

● Med hensyn til innovasjon er det for tidlig å klassifisere elsparkesykkelen som en
egen motorvogn med særskilte krav. Dagens elsparkesykler er i utvikling. For Voi sin
del har vi lansert vår femte utgave etter to år. Kontinuerlig gjøres det endringer som
forbedrer elsparkesyklenes robusthet og kvalitet. Ved å innføre stringente krav risikerer
myndighetene å hemme innovasjonskraften i denne utviklingen.

● Dersom det konkluderes med at delte elsparkesykler skal omfattes av
bilansvarsloven, er det alternativet om kollektiv dekning under
trafikkforsikringsforeningens ordning som bør innføres. Voi tilbyr forsikring i de
tilfeller det er noe galt med utstyret vi tilbyr, men ikke for kjøring eller skade forvoldt av
tredjeperson. En slik forsikring bør dekkes av den enkelte bruker, som kan velge dette
etter eget behov. En annen løsning kan være at eier ikke får plikt til å tegne
ansvarsforsikring, men at disse kjøretøyene i stedet kun omfattes av den kollektive
forsikringsordningen. Voi stiller seg positive til dette forslaget hvis det kun er ett av de tre
alternativene som er skissert som skal velges. Løsningen vi da støtter er at alle små
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elektriske motorvogner omfattes av bestemmelsene om forsikringsselskapenes
kollektive dekningsansvar. Det skal imidlertid ikke gjelde noen individuell forsikringsplikt
for noen små elektriske motorvogner. Som det fremgår av høringsnotatet er dette også
en minimumsløsning som er i tråd med det endrede motorvognforsikringsdirektiv til EU.

3. Kjøring med elsparkesykkel i ruspåvirket tilstand skal straffe seg, og det
fordrer økt kontroll og håndheving av regelverket
Voi er positiv til: 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.

Ved en omklassifisering av små elektriske kjøretøy til motorvogn vil ikke bare den
alminnelige promillegrensen på 0,2 bli gjeldende, men også de tilhørende reglene for
sanksjonering. I det korte og det hele støtter Voi at kjøring med elsparkesykkel i
ruspåvirket tilstand skal straffe seg. Forslaget som Statens vegvesen presenterer i
høringsforslaget virker rimelig. Når promillegrensen trer i kraft er det imidlertid en
forutsetning av Politiet fører kontroll og håndhever regelverket. Politiet har hatt hjemmel
til å straffe brukere som kjører i ruspåvirket tilstand tidligere, men uten at det har blitt ført
kontroller. Det blir viktig nå, for at reglene skal ha en preventiv effekt.

4. Endringer i skilforskriften er positivt dersom det gjør det enklere å forstå
for brukerne hvor det skal være tillatt å benytte elsparkesykkel
Voi er positiv til: Endringer i skiltforskriften knyttet til at kjøretøyet blir omklassifisert til motorvogn,
samt forslag til nytt vegoppmerkingssymbol for liten elektrisk motorvogn.

Det er positivt at det blir enklere å forstå hvor det skal være tillatt å benytte
elsparkesykkel. Vi kan kommunisere dette digitalt i mobilappen vår i dag, men skilting vil
bidra til at det blir enklere for brukerne å få informasjon. Forslaget som Statens
vegvesen presenterer virker fornuftig, gitt en omklassifisering. Utover dette har vi ingen
ytterligere merknad til dette punktet.
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