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Trafikkontorets hantering av yrkanden från 
(L), (M), (C), (S), (V) och (MP) rörande 
elsparkcyklar  
Förslag till beslut 
Trafiknämnden förklarar följande uppdrag avslutade: 

• Förvaltningsdirektören får i uppdrag att, i dialog med de elsparkcykelföretag 
som är verksamma i staden, säkerställa att företagen i sina system möjliggör 
avstängning av användare som inte följt regelverket, exempelvis genom att 
framföra fordon berusad eller genom att låna ut fordon till annan person (TN 
2021-09-23: §400). 

• Förvaltningsdirektören får i uppdrag att, i dialog med de elsparkcykelföretag 
som är verksamma i staden, säkerställa att företagen i sina system inför 
körförbud i Brunnsparken och andra högtrafikerade kollektivtrafikområden i 
enlighet med trafikkontorets tjänsteutlåtande (TN 2021-09-23: §400).  

Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att: 

• Trafikkontoret får i uppdrag att säkerställa att företagen inför parkeringsförbud i 
Brunnsparken efter att lämpliga parkeringsplatser i områdets närhet har 
etablerats samt att förvaltningen undersöker andra högtrafikerade 
kollektivtrafikområden för att identifiera om det finns fler ställen där denna 
lösning är lämplig. 

Trafiknämnden förklarar följande uppdrag fullgjorda: 

• Förvaltningsdirektören får i uppdrag att, i dialog med de elsparkcykelföretag 
som är verksamma i staden, ta fram förslag på fasta parkeringsplatser för att 
säkerställa att elsparkcyklar inte parkeras hindrande eller olämpligt (TN 2021-
09-23: §400). 

• Trafikkontoret får i uppdrag att återrapportera hur trafikkontoret tar sig an 
uppdragen som trafiknämnden ger gällande elsparkcyklar på trafiknämndens 
sammanträde 2021-09-23 (TN 2021-09-23: §400).  

Sammanfattning 
Trafikkontoret återkommer i ärendet hur de uppdrag som förvaltningen fick vid 
trafiknämndens sammanträde i september 2021 (TN 2021-09-23: § 400) samt i juni (TN 
2021-06-17: § 298) ska omhändertas. Trafiknämnden föreslås att avsluta två uppdrag, att 
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ge förvaltningen ett reviderat uppdrag rörande hantering av elsparkcyklar i Brunnsparken 
och andra högtrafikerade kollektivtrafikområden samt att förklara två uppdrag fullgjorda. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
För genomförande av tre av uppdragen kommer konsulter att upphandlas. Budget för 
detta kommer att ligga på cirka 200 000 kronor.  

Trafikkontoret återkommer med ekonomisk konsekvensbeskrivning när trafikkontoret 
återrapporterar respektive uppdrag. De uppdrag som i detta tjänsteutlåtande föreslås 
förklaras fullgjorda och avslutade har inga ekonomiska konsekvenser. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Trafikkontoret återkommer med ekologisk konsekvensbeskrivning när vi återrapporterar 
respektive uppdrag. De uppdrag som i detta tjänsteutlåtande föreslås förklaras fullgjorda 
och avslutade har inga ekologiska konsekvenser. 

Bedömning ur social dimension 
Alla åtgärder som syftar till att förbättra parkeringssituationen har potentialen att förbättra 
framkomligheten för allmänheten generellt. Förbättrad framkomlighet är särskilt viktigt 
för äldre, funktionshindrade och personer med barnvagn.  

Sänkning av hastigheten till 6 km/tim i gångfartsområden kommer att minska konflikter 
mellan fotgängare och elsparkcyklister, och bidra till trevnad och upplevd trygghet i dessa 
områden. Detta är särskilt positivt för barn och äldre som ofta är mindre rörliga och mer 
utsatta. 

Införande av begränsningar för elsparkcykeltrafik under helgnätter har potentialen att 
minska antalet olyckor och personskador. 

Trafikkontoret återkommer med social konsekvensbeskrivning när trafikkontoret 
återrapporterar respektive uppdrag.  

Bilagor 
1. Protokollsutdrag Trafiknämnden 2021-09-23 § 400 Yrkande från MP och 
V angående maxantal för elsparkcyklar 

2. Protokollsutdrag trafiknämnden 2021-06-17 § 298 - Svar på yrkande från 
(S) angående kartläggning av elsparkcyklar i Göteborg  

3. Urval av områden för elsparkcykelparkering 
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Ärendet  
Vid nämndsammanträdet 2021-06-17 beslutade trafiknämnden om två uppdrag rörande 
elsparkcyklar (TN 2021-06-17: § 298). Vid trafiknämndens sammanträde 2021-09-23 
beslutade trafiknämnden om ytterligare tio uppdrag (TN 2021-09-23: §400). 
Trafikkontoret återkopplar i detta tjänsteutlåtande hur kontoret kommer att arbeta med 
uppdragen.  

Beskrivning av ärendet 
Vid trafiknämndens sammanträde 2021-06-17 beslutade nämnden att ge trafikkontoret 
följande uppdrag: 

1. Trafikkontoret får i uppdrag att ta fram konkreta förslag för att lösa 
parkeringsfrågan i samverkan med elsparkcykelföretagen.  

2. Trafikkontoret får i uppdrag att utreda konsekvenserna av att kraftigt begränsa 
antalet elsparkcyklar genom införande av ett maxtal på antal fordon.  

Vid trafiknämndens sammanträde 2021-09-23 beslutade nämnden att ge trafikkontoret 
följande uppdrag: 

3. Trafikkontoret uppdrag från 2021-06-21 ”att utreda konsekvenserna av att 
kraftigt begränsa antalet elsparkcyklar genom införande av ett maxtal på antal 
fordon” kompletteras med några beslutsförslag på maxantal.  

4. Trafikkontoret anordnar ett informationsmöte där elsparkcykelföretagen ges 
möjlighet att redovisa för trafiknämnden hur de ser på sitt ansvar för Göteborgs 
trafiksäkerhet och vad de gör för att minska de negativa konsekvenserna av 
elsparkcyklarna i Göteborg, inklusive olycksrisk för framförande, olycksrisk för 
andra trafikanter, minderårigas användande, nedskräpning och livslängd på 
fordon. Mötet genomförs i god tid innan vår- och sommarsäsongen 2022. 

5. En uppföljning av företagen, liknande den som till exempel sommarens 
feriearbetare utfört, permanentas. 

6. Förvaltningsdirektören får i uppdrag att, i dialog med de elsparkcykelföretag som 
är verksamma i staden, ta fram förslag på fasta parkeringsplatser för att 
säkerställa att elsparkcyklar inte parkeras hindrande eller olämpligt.  

7. Förvaltningsdirektören får i uppdrag att, i dialog med de elsparkcykelföretag som 
är verksamma i staden, säkerställa att företagen i sina system inför körförbud i 
Brunnsparken och andra högtrafikerade kollektivtrafikområden  

8. Förvaltningsdirektören får i uppdrag att, i dialog med de elsparkcykelföretag som 
är verksamma i staden, säkerställa att företagen i sina system sänker hastigheten 
på gågator och gångfartsområden till 6 km/t (fotgängarhastighet).  

9. Förvaltningsdirektören får i uppdrag att, i dialog med de elsparkcykelföretag som 
är verksamma i staden, säkerställa att företagen i sina system inför körförbud 
eller andra åtgärder som minimerar risken för personskador under helgnätter.  

10. Förvaltningsdirektören får i uppdrag att, i dialog med de elsparkcykelföretag som 
är verksamma i staden, säkerställa att företagen i sina system möjliggör 
avstängning av användare som inte följt regelverket, exempelvis genom att 
framföra fordon berusad eller genom att låna ut fordon till annan person. 

11. Trafiknämnden beslutar att trafikkontoret tar fram och konsekvensbeskriver ett 
förslag på upphandlingsförfarande för rätten att hyra ut elsparkcyklar till ett 
förutbestämt antal operatörer med möjlighet att även reglera antalet fordon. 
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Förslaget ska också innehålla de viktigaste kraven som bör ställas i en 
upphandling för att uppnå de önskade effekterna. 

12. Trafikkontoret får i uppdrag att återrapportera hur trafikkontoret tar sig an 
uppdragen som trafiknämnden ger gällande elsparkcyklar på trafiknämndens 
sammanträde 2021-09-23.  

Förvaltningen redogör nedan för respektive uppdrag hur trafikkontoret kommer att arbeta 
med uppgiften.  

Förvaltningens bedömning 
1. Trafikkontoret får i uppdrag att ta fram konkreta förslag för att lösa 

parkeringsfrågan i samverkan med elsparkcykelföretagen. 
 

Arbete med att ta fram förslag för att lösa parkeringsfrågan pågår. Företagens planer och 
förslag för detta har samlats in och håller på att sammanställas. Huvuddelen i förslaget 
kommer att bli det som också tas upp i uppdrag 6 nedan: förslag på parkeringsplatser som 
tagits fram i samarbete med företagen, parkeringspatrullen och trafikkontorets 
parkeringsvakter. Beräknas vara klart första kvartalet 2022. 

2. Trafikkontoret får i uppdrag att utreda konsekvenserna av att kraftigt 
begränsa antalet elsparkcyklar genom införande av ett maxtal på antal 
fordon. 

3. Trafikkontoret uppdrag från 2021-06-21 ”att utreda konsekvenserna av 
att kraftigt begränsa antalet elsparkcyklar genom införande av ett 
maxtal på antal fordon” kompletteras med några beslutsförslag på 
maxantal. 
 

Konsult upphandlas för genomförande av detta uppdrag, liksom för uppdrag 11 rörande 
konsekvensbeskrivning av upphandling. Trafikkontorets målsättning är att förslag på 
maxantal ska presenteras för trafiknämnden i början av 2022. Syftet är att nämnden ska 
kunna fatta ett eventuellt beslut om maxantal i tid innan nästa tillståndsperiod börjar i 
april 2022. Det är viktigt att företagen meddelas tillräckligt tidigt om eventuella 
begränsningar för att de ska kunna planera sina verksamheter inför kommande 
tillståndsperiod.  

4. Trafikkontoret anordnar ett informationsmöte där elsparkcykelföretagen 
ges möjlighet att redovisa för trafiknämnden hur de ser på sitt ansvar 
för Göteborgs trafiksäkerhet och vad de gör för att minska de negativa 
konsekvenserna av elsparkcyklarna i Göteborg, inklusive olycksrisk för 
framförande, olycksrisk för andra trafikanter, minderårigas användande, 
nedskräpning och livslängd på fordon. Mötet genomförs i god tid innan 
vår- och sommarsäsongen 2022. 
 

Informationsmötet planeras till trafiknämndens temanämnd den 25 november.  
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5. En uppföljning av företagen, liknande den som till exempel sommarens 
feriearbetare utfört, permanentas. 
 

Planering för detta pågår med målet att villkoren ska följas upp kvartalsvis. Bedömningen 
är att uppföljningen kan genomföras med hjälp av trafikkontorets personal, och 
ambitionen är att starta i början av 2022. 

6. Förvaltningsdirektören får i uppdrag att, i dialog med de 
elsparkcykelföretag som är verksamma i staden, ta fram förslag på fasta 
parkeringsplatser för att säkerställa att elsparkcyklar inte parkeras 
hindrande eller olämpligt. 

 
Arbetet med att få ut parkeringsplatser pågår. Skylt, foliering och färgschema är 
framtaget, och 20 områden där det finns ett stort behov av parkeringsplatser har 
identifierats med hjälp av information från stadens parkeringsvakter, företagens 
gemensamma parkeringspatrull och information från företagen själva. I dessa områden 
har 51 ytor identifierats och arbete pågår internt för att få godkännande för att få använda 
dessa ytor för elsparkcykelparkeringar. Förslagen är därmed framtagna och återfinns i 
bilaga 3. 

7. Förvaltningsdirektören får i uppdrag att, i dialog med de 
elsparkcykelföretag som är verksamma i staden, säkerställa att 
företagen i sina system inför körförbud i Brunnsparken och andra 
högtrafikerade kollektivtrafikområden 
 

Att införa körförbud i Brunnsparken och andra högtrafikerade kollektivtrafikområden kan 
medföra problem som behöver beaktas: 

• Körförbud (i Brunnsparken) skulle utgöra en propp i trafikflödet mellan 
Stenpiren/Hamngatorna och Centralen-området/Hisingsbron, vilket är en viktig 
länk i staden och kopplar ihop vältrafikerade målpunkter.  

• Elsparkcyklar har god potential att göra nytta och komplettera det befintliga 
trafiksystemet som last-mile lösningar i anslutning till kollektivtrafik. Att införa 
körförbud riskerar att ta bort den potentialen från en viktig knutpunkt som 
Brunnsparken. 

• Att fordonet stänger ner när det kommer till körförbudsområdet riskerar att skapa 
farliga trafiksituationer när fordonet inte reagerar på det sätt som föraren 
förväntar sig. 

Trafikkontoret föreslår att det istället införs parkeringsförbud i Brunnsparken-området. 
Med det skulle man kunna få undan dåligt uppställda fordon från området och minska 
antalet konflikter med andra trafikanter, samtidigt som elsparkcykeltrafiken behåller 
kopplingen mellan Stenpiren/Hamngatorna och Centralen-området/Hisingsbron. Det 
skulle också bibehålla elsparkcyklarnas potential som last-mile lösning i Brunnsparken, 
och undvika farliga trafiksituationer orsakade av att fordonet inte reagerar så som föraren 
förväntar sig att den ska reagera. 

En viktig faktor att ta med i planeringen för införande av begränsningar i området är att 
åtgärden flyttar på fordonen och problemen till utkanten av den begränsade zonen. Därför 
är det viktigt att se över förutsättningarna för lämplig parkering av elsparkcyklarna i 
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utkanterna av den tilltänkta zonen innan begränsningen införs. För Brunnsparken innebär 
det att det först bör finnas lämpliga parkeringsplatser på plats innan begränsningen införs. 
Ambitionen är att kunna ha lämpliga parkeringsplatser färdigställda och införa 
begränsningen under första halvan av 2022. 

Trafikkontoret föreslår därför att trafiknämnden avslutar uppdraget från 2021-09-23 och 
istället ger trafikkontoret i uppdrag att säkerställa att företagen inför parkeringsförbud i 
Brunnsparken efter att lämpliga parkeringsplatser i områdets närhet har etablerats samt att  
trafikkontoret undersöker andra högtrafikerade kollektivtrafikområden för att identifiera 
om det finns fler ställen där denna lösning är lämplig. 

8. Förvaltningsdirektören får i uppdrag att, i dialog med de 
elsparkcykelföretag som är verksamma i staden, säkerställa att 
företagen i sina system sänker hastigheten på gågator och 
gångfartsområden till 6 km/t (fotgängarhastighet). 
 

En lista med gångfartsområden har tagits fram. Listan gås nu igenom och relevanta 
områden vidarebefordras till företagen för sänkning av hastighet. Genomförs under 2021. 

9. Förvaltningsdirektören får i uppdrag att, i dialog med de 
elsparkcykelföretag som är verksamma i staden, säkerställa att 
företagen i sina system inför körförbud eller andra åtgärder som 
minimerar risken för personskador under helgnätter. 
 

För att minska riskerna för personskador kommer trafikkontoret att begära att 
elsparkcykelföretagen begränsar hastigheterna till 15 km/tim under helgnätter. Med en 
sådan sänkning av hastigheten kan användarna få mer tid på sig att reagera i 
trafiksituationer och därmed minskas risken för olyckor, samtidigt som de som faktiskt 
sköter sig fortfarande kan ha möjlighet att använda elsparkcyklar. Om det visar sig att 
åtgärden inte leder till ett förväntat resultat finns möjlighet att införa skarpare 
begränsningar vid ett senare tillfälle. Genomförs under 2021. 

10. Förvaltningsdirektören får i uppdrag att, i dialog med de 
elsparkcykelföretag som är verksamma i staden, säkerställa att 
företagen i sina system möjliggör avstängning av användare som inte 
följt regelverket, exempelvis genom att framföra fordon berusad eller 
genom att låna ut fordon till annan person. 
 

Företagen har redan villkor i användaravtalen med sina kunder, och möjligheten att 
stänga av användare som inte följer villkoren.  

Trafikkontoret föreslår trafiknämnden att förklara uppdraget avslutat.  

11. Trafiknämnden beslutar att trafikkontoret tar fram och 
konsekvensbeskriver ett förslag på upphandlingsförfarande för rätten 
att hyra ut elsparkcyklar till ett förutbestämt antal operatörer med 
möjlighet att även reglera antalet fordon. Förslaget ska också innehålla 
de viktigaste kraven som bör ställas i en upphandling för att uppnå de 
önskade effekterna. 
 

Framtagande av förslag på upphandlingsförfarande kommer att ingå i konsultuppdraget 
för uppdrag 2 och 3, beräknas färdigställas under första halvan av 2022.  
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