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Sarpsborg, 06.08.2021 

 
 
 
El-sparkesykler i Sarpsborg kommune. 
 
Norges Handikapforbund Sarpsborg (NHF Sarpsborg) er bekymret for fremtiden til 
personer med funksjonsnedsettelser, når det gjelder bruk av el-sparkesykler i 
kommunen. 
 
Krav fra NHF Sarpsborg: 

• All bruk av el-sparkesykler i gågata og på torget forbys for å sikre et godt og trygt 
bymiljø for alle innbyggerne i Sarpsborg kommune. 

• Kommunen må skjerpe karvene til utleierne, begrense antallet el-sparkesykler og 
fjerne alle vilkårlig henslengte el-sparkesykler umiddelbart i prøveperioden. 

• NHF Sarpsborg ønsker at det ikke blir tillatt med utleie av el-sparkesyklene etter 
prøveperioden. 

 
 
Utvalg for miljø og teknikk vedtok 26. mai 2021 åpne for utleie av el-
sparkesykler. 

1. Sarpsborg kommune stiller seg positiv til at leverandører kan leie ut el-
sparkesykler i Sarpsborg sentrum i en prøveperiode på tre måneder i 2021, i 
samsvar med de vilkår som framgår av vedlegg 1. Gågata settes som 
parkeringsforbudssone i prøveperioden, i tillegg til de som er foreslått i 
saksfremlegget. 
 
2. Med grunnlag i underveismeldingen, nasjonalt regelverk og erfaringene fra 
prøveperioden fremmer kommunedirektøren sak til sluttbehandling om 
eventuell permanent ordning for utleie av el-sparkesykler i Sarpsborg. 

  
Sarpsborg Arbeiderblad hadde 15. mai 2021 en artikkel om at det vil være omtrent 
200 el-sparkesykler som blir satt ut i byen som et prøveprosjekt i tre måneder. 
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I artikkelen ble det understreket at det skulle være strenge regler og 18 års grense for 
utleie, samt at man ikke bare kunne sette fra seg overalt, men på oppmerkede 
arealer. Utleieselskapene Bolt og Bird skulle følge opp henslengte el-sparkesykler. 
 
Hovedsakelig er det ungdom og unge voksne som er brukere av disse, men største 
andelen er under 18, som heller ikke tenker på konsekvensene av at slike blir satt fra 
seg overalt. 
 
Konsekvenser for personer med funksjonsnedsettelser: 
Det har siden de først ble plassert ut vært til hinder, og skader har forekommet 
grunnet uforsiktigheten til en del av brukerne av el-sparkesyklene. 
Det er ganske mange her i vår flotte by som bruker rullestol. Det er våre bein, og vi 
må da kunne klare å komme oss rundt om i byens gangveier, hjørner og i gågata. 
Dette er ofte vanskelig, da de blir henslengt rundt om, MIDT i gangveier og liknende, 
slik at det ikke er enkelt å komme seg forbi. Ofte er disse parkert på en måte som 
sperrer av omtrent alt av et hjørne og/eller en liten gangvei, slik at rullestolbrukere 
bl.a. da må ut i gresset og eller utenfor fortauet for å komme forbi, noe som er direkte 
«farlig». Spesielt dersom det er en veldig trafikkert vei, og en risikerer å bli påkjørt. 
 
Personer som bruker forflytningshjelpemiddel må bruke gresset eller lignende som 
vei, og da kan man sette seg fast og trenge bistand. De klarer fint å komme seg 
omkring til vanlig, men da er fortauer, gangveier og liknende uten hindringer som for 
eksempel henslengte el-sparkesykler. 
 
Det er også til stort hinder for svaksynte og/eller blinde med førerhunder. 
Førerhundene er ikke opptrent til trygt å lede blinde og svaksynte rundt disse 
apparatene, dermed har de STOR fare for å kunne snuble og få seg et stygt fall. SA 
har belyst i en artikkel 14. juli 2021 den aktuelle problematikken med vilkårlig bruk og 
henslenging av el-sparkesykler. 
 
Personer med funksjonsnedsettelser opplever en stor risiko, når hurtige og 
stillegående el-sparkesykler kommer forbi på et fortau eller i gågata. 
 
Mange eldre og personer med funksjonsnedsettelser føler seg svært utrygge i et 
utemiljø, hvor el-sparkesykler finnes, og dette fører til at en ikke går ut eller 
begrenser sine bevegelser på fortau og i gågata. Dette begrenser det sosiale livet på 
en veldig negativ måte. 
 
Kommunens godkjennelse for utplasseringer av el-sparkesykler, tar i for liten grad 
hensyn til personer med funksjonsnedsettelser i vår kommune. 
 
Erfaringer med el-sparkesykler: 
Styret i NHF Sarpsborg har mottatt henvendelser om at f eks innkjørselen til 
innkjøringen er blitt sperret av en forlatt el-sparkesykkel. Det er ikke lett å flytte på 
dem, for de er tunge og lager en forferdelig alarm, om de blir flyttet merkbart uten at 
noen har betalt for å bruke dem. Vedlegger bilder som er gitt til styret som eksempler 
på vilkårlig plassert el-sparkesykler. 
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NHF Sarpsborg er ikke glad for dette farlige motoriserte fremkomstmidlet som ofte 
faktisk blir brukt til nesten å skape utrygge situasjoner for alle, og i særdeleshet for 
funksjonshemmede. 
En bruker av manuell rullestol har opplevd flere ubehageligheter ved at disse el-
sparkesyklene er i veien for at de skal kunne komme seg rundt uten problemer. 
 
NHF Sarpsborg forventer at Sarpsborg kommune gjennomfører en høringsrunde 
med ALLE aktuelle organisasjoner under evalueringen av prøveperioden på disse el-
sparkesyklene. 
 
Legger også ved  div bilder som viser hvordan gangfelt ofte er sperret av, og ligger 
henslengte i sentrum, slik at vi må utsette oss for unødvendige omveier og stress. 
 
. 
 

Runar Tønnesen (S)           Gunn Aagaard (S) 

Leder          Nestleder 

Ingelinn Olsen Buvik (S)       Axel Holandsjø Følling (S) 
Økonomiansvarlig       Sekretær 

Willy Aagaard (S)       Atle Kr. Hirth (S) 
Styremedlem        Styremedlem 

Kari Harlem Nilsen (S)      John Egil Kristiansen (S) 
Styremedlem        1. Varamedlem 

Awa Bøen-Eriksen (S) 
2. Varamedlem 
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