
Sikkerhet og regler ved bruk 
av el-sparkesykkel



Sikkerhet
• Det er svært viktig å være oppmerksom på risikovurderingen rundt bruken av elektrisk 

sparkesykkel. På samme som på når man bruker sykkel, er man en del av trafikken når man bruker 

el-sparkesykkel. Det er derfor svært viktig å vise hensyn til andre trafikanter og forholde seg til 

trafikkreglene. 

• Det er viktig å ha kjennskap til hvordan sparkesykkelen fungerer og være komfortabel med hvordan 

alle funksjonene fungerer. F.eks. hvordan bremsene fungerer i tilfelle farlige situasjoner skulle 

oppstå. Det er også viktig med tanke på vedlikehold å ha en viss forståelse for hvordan 

sparkesykkelen er satt sammen. Dersom den ikke fungerer som den skal, kan du sette din egen og 

andres sikkerhet i fare ved bruk. Ta alltid en sjekk av sparkesykkelen før bruk, og utfør nødvendig 

vedlikehold. 

• Vi anbefaler å alltid bruke hjelm og kjøre etter forholdene. Hvis det for eksempel er is på veien kan 

det være lurt å la Byduen stå hjemme. 

• Elektriske sparkesykler er et fremkomstmiddel, ikke et leketøy. Det er viktig å ta godt vare på 

sparkesykkelen din, den er laget til bruk av én person av gangen og bør ikke brukes til hopping, 

triksing eller lignende. 

• Vær oppmerksom når du lader sparkesykkelen din da det kan oppstå farlige situasjoner i 

forbindelse med lading av lithium-batterier. Vi fraråder lading om natten. 



Lover og regler
I forbindelse med eierskap av elektrisk sparkesykkel kan det være en god ide å lese seg opp på 

reglene rundt små elektriske kjøretøy. Vi har samlet noe av den viktigste informasjonen i punktene 

under, men vi anbefaler å lese mer på statens vegvesen sine sider her: 

https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/trafikksikkerhet/sikker-pa-sma-elektriske-kjoretoy/regler-

for-elsparkesykkel/

• Hastighetsbegrensning på 20km/t er påbudt på alle elektriske sparkesykler. Det kan være greit å 

merke seg at forsikrings-selskaper som regel kun dekker saker hvor sparkesykkelen har 

fartssperre. Erstatningskrav kan dermed bli dyrt hvis man velger å kjøre en sparkesykkel uten 

sperre. 

• Elektriske sparkesykler har aldersgrense på minst 12 år.

• For alle under 15 år er det påbudt å bruke hjelm når man bruker el-sparkesykkel.

• Det er ikke tillatt med passasjerer på elektrisk sparkesykkel. Det er heller ikke tillatt å ha 

passasjerer i en tilhenger som er festet på kjøretøyet.

• Den alminnelige promillegrensen på 0,2 gjelder også for kjøring med små elektriske kjøretøy.

• Du kan bli bøtelagt med et forenklet forelegg når du bryter trafikkreglene. Hvis lovbruddet er 

alvorlig, kan du bli anmeldt.

Som nevnt ovenfor anbefaler vi på det sterkeste at du leser deg opp på lokale lover og regler før du 

tar i bruk sparkesykkelen din. 

https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/trafikksikkerhet/sikker-pa-sma-elektriske-kjoretoy/regler-for-elsparkesykkel/
https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/trafikksikkerhet/sikker-pa-sma-elektriske-kjoretoy/regler-for-elsparkesykkel/

