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Inledning 
Göteborgs Stads sammanfattande kommentarer  
Förslaget att parkering av elsparkcyklar ska förbjudas på gångbana är vällovlig. Frågan 
och konsekvenserna behöver dock utredas mycket mer ingående. Vissa delar av förslaget, 
som att elsparkcyklar ska hänvisas att parkera vid cykelställ, kan Göteborgs Stad inte 
ställa sig bakom. 

Göteborgs Stads bedömning är att promemorian om parkering av elsparkcyklar inte 
räcker för att införa föreslagen ändring. Det behövs en utredning som även tar hänsyn till 
övrig lagstiftning, som till exempel kommunallagen, plan- och bygglag, lag om 
kontrollavgift vid olovlig parkering, lag och förordning om vägdefinitioner, 
vägmärkesförordningen samt ordningslagen kopplat till markupplåtelse.  

Flera städer har framfört önskemål om att en egen fordonsklassificering ska införas för 
elsparkcyklar för att kunna hantera regleringen av dessa.  Även förslag om att eldrivet 
fordon utan tramp- eller vevanordning som är att anse som cykel inte skulle få föras på 
gångbana, om det inte var avsett för personer med fysisk funktionsnedsättning, har 
framförts. Dessa förslag beaktas inte i promemorian.  

Promemorians bedömning tycks, åtminstone till viss del, bygga på antaganden och 
ställningstaganden som Göteborgs Stad inte fullt ut kan ställa sig bakom: 

- att parkering av fordon, i detta fall elsparkcyklar, skulle vara 
kommunernas ansvar  

- att parkering av fordon, i detta fall elsparkcyklar, ska lösas på allmän 
plats 

- att det finns en överkapacitet vid cykelställ. 
 

Vidare tycks det finnas en övertro på vilken detaljnivå geostaket i dagsläget kan erbjuda 
och en bristande förståelse om kommunernas arbete med lokala trafikföreskrifter 
avseende lagkrav, utredningskrav och tidsåtgång. 

Det saknas resonemang om flera aspekter i förslaget, bland annat om användning av 
allmän plats och likställdhetsprincipen samt hantering av elsparkcyklar på kvartersmark 
eller om förbudet även borde innefatta cyklar. Det saknas också resonemang om 
framförande samt stannande av elsparkcyklar på gångbana. 

Promemorian utgår ifrån att förslaget inte medför större olägenheter för kommunerna 
vilket inte stämmer med Göteborgs Stads uppfattning om konsekvenserna. I kommuner 
där uthyrning av elsparkcyklar är etablerad innebär förslaget att kommunerna tvingas 
arbeta reaktivt i stället för proaktivt. Därutöver spår Göteborgs Stad att föreslagen ändring 
i trafikförordningen kommer att innebära mycket stor kostnadsökning för staden.  

Föreslagen lagändring avseende parkering av elsparkcyklar, så som förslaget är ställt, kan 
hjälpa kommuner och företag vid nyetablering där tjänsten inte finns i dag. Där får 
företag och kommun förutsättningar att anpassa verksamheten från början i en bra takt om 
kanske något hundratal fordon åt gången. 

För kommuner där tjänsten redan är etablerad innebär förslaget för kommunen stort 
utrednings-, administrations- och upphandlingsbehov och därtill kopplade kostnader. Det 
riskerar även att skapa andra parkeringsproblem då det endast föreslås marginella 
ändringar och ändringarna föreslås bara i trafikförordningen.  
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Göteborgs Stads svar på promemorians förslag 
- Göteborgs Stad avstyrker den del av förslaget som avser att 

elsparkcyklar ska hänvisas att parkera vid uppställningsplatser avsedda 
för cyklar.  

- Göteborgs Stad rekommenderar att den del av förslaget som avser att 
det ska införas ett förbud mot att parkera elsparkcyklar på gångbana 
utredas vidare.  

- Göteborgs Stad tillstyrker den del av förslaget som avser att det ska 
införas ett förbud mot att parkera elsparkcyklar på cykelbana. 

 

Vidare förordar Göteborgs Stad att ikraftträdandedatum skjuts fram samt att en rimligare 
lösning vore att kommunerna själva får bestämma om förbudet om parkering ska införas 
eller ej i respektive kommun i stället för att meddela undantag.  

Bakgrund   
Uthyrning av delade elsparkcyklar är en ny företeelse och har på kort tid utvecklats till ett 
mycket populärt alternativ och/eller komplement till övrig mobilitet. Eftersom varken 
staten eller kommunerna förutsåg intåget av dessa fordon, med den affärsmodell som 
företagen har valt, fanns heller inte lagstiftning och regelverk på plats.  

Elsparkcyklarna kompletterar kommunernas arbete med mobilitet och är ett, av 
användarna, mycket uppskattat mobilitetsalternativ. Det är ett mobilitetsalternativ som 
Göteborgs Stad har valt att stötta genom att hjälpa uthyrningsföretagen att utveckla 
tjänsten och staden har också sökt lösa de negativa konsekvenser som elsparkcyklarna har 
fört med sig. Såväl parkering som framförande av elsparkcyklarna kan medföra stora 
olägenheter. Elsparkcykelföretagen tar dock stort ansvar i att utveckla sina tjänster och 
medverka till att fordonen framförs och parkeras på ett trafiksäkert sätt.  

Elsparkcyklar i Göteborg 
Göteborgs Stad har valt att samarbeta med elsparkcykelföretagen. Trots att verksamheten 
bygger på att fordonen ställs upp och används på allmän plats har Göteborg sett att en stor 
del av våra medborgare uppskattar denna form av mobilitet och staden går långt i att 
försöka tillgodose medborgarnas önskemål om lätt åtkomst till fordonen. Inför säsongen 
2022 har Göteborgs Stads trafiknämnd beslutat om ett maxantal av 4 000 elsparkcyklar i 
staden.  

Göteborg har frivilliga överenskommelser med elsparkcykelföretagen och ställer också 
krav i markupplåtelseavtal som knyts till deras tillstånd enligt ordningslagen att nyttja 
allmän plats.  

Uppställning/parkering av elsparkcyklar sker nästan uteslutande på allmän plats och 
mestadels på gångbana. Även uppställning i terräng förekommer, det vill säga i 
skiljeremsor, refuger, gräsplättar och motsvarande avskiljande ytor. Staden har 
kontinuerlig uppföljning av uppställningen i nära samarbete med elsparkcykelföretagen. 
Elsparkcyklar som är olämpligt parkerade anmäls till elsparkcykelföretagen som 
förväntas snabbt skicka ut personal för att åtgärda bristerna. Detta system fungerar ganska 
bra och är under ständig utveckling i dialog med företagen.  
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Parkering 
Det finns idag krav på att fastighetsägare ska ha tillräckligt med parkeringsplatser på egen 
mark för de fordon som kör till och från fastigheten. Enligt 8 kap. 9 § PBL ska samtidigt 
obebyggda tomter som ska bebyggas ordnas så att det i skälig utsträckning finns utrymme 
för parkering. Av 8 kap. 10 § PBL framgår att det som gäller i fråga om utrymme för 
parkering, lastning och lossning och om friyta i 9 § första stycket 4 och andra stycket 
PBL ska i skälig utsträckning också tillämpas om tomten är bebyggd. Kravet omfattar 
parkering för fordon vilket innebär att cyklar omfattas av kraven på parkering. 

Det innebär att det är fastighetsägarens ansvar och inte kommunens att ordna med 
parkeringar för att hantera verksamheter och besökare till fastigheter. Föreslagen 
förändring i denna promemoria, där kommunen föreslås ta ansvar att hantera parkering av 
vissa fordon, ligger inte i linje med plan- och bygglagen och kan får stora konsekvenser 
for parkering av fordon överlag.  

Parkering av cykel 
Göteborgs Stad har ett uttalat mål om att cykling ska öka. Ett av medlen för att nå målet 
om ökat antal cykelresor är att det ska finnas goda parkeringsmöjligheter för cykel.  Det 
är dock svårt att hitta yta att anordna tillräckligt med parkering för korttidsparkering och 
de cykelställ som finns i dag räcker inte till. Det finns inte några krav på kommuner att 
anordna öppna cykelparkeringar även om många gör det. 

Promemorian anger att olägenheter att ordna allmän cykelparkering skulle vara 
begränsad. Detta stämmer inte i koncenterarede stadskärnor som är de platser där 
elsparkcyklarna är som mest intressanta att placera för de företag som hyr ut 
elsparkcyklarna. Stadskärnan har många viktiga målpunkter där staden vill och behöver 
tillgodose den stora efterfrågan på cykelparkering. Ett krav på kommunen att ordna 
parkeringar på dessa platser innebär en stor påverkan på stadsmiljön och riskerar att 
minska ytan för gående och cyklister samt påverka möjligheten till exempelvis 
grönområden på dessa platser. 

Göteborg försöker tillgodose behovet av cykeluppställning både på allmän plats och 
kvartersmark. I detaljplane- och bygglovsarbete ställs krav på cykelparkering i P-tal 
enligt fasta mallar. På allmän plats söker staden ständigt efter nya ytor som kan nyttjas till 
cykelparkering samtidigt som vi försöker att inte begränsa andra behov och önskemål av 
användningen av allmän plats.  

För att främja folkhälsan och som ett led i att ställa om till hållbar mobilitet görs i 
Göteborg stora satsningar på infrastruktur och inte minst parkering för cyklar. I allmän 
regi har vi uppskattningsvis cirka 10 000 cykelställ. I de mest attraktiva 
centrumområdena räcker allmän plats inte till för att täcka behovet. Exempel på hur det 
kan se ut finns här nedan.  



 

Trafikkontoret, Göteborg Stads remissvar på promemoria om parkering av elsparkcyklar 5 (9) 

 
Bildtext: fulla cykelställ på Prinsgatan, Järntorgsgatan, Kungsportsavenyen, Mässans Gata, Linnéplatsen och 
Masthuggstorget i Göteborg.  

Det finns betydande risk att elsparkcyklar kan komma att fylla upp cykelparkeringar i 
attraktiva lägen. Detta beror på att företag som ställer ut elsparkcyklarna kan komma att 
lokalisera cyklarna på cykelparkeringar innan centrumverksamheter har öppnat upp och 
besökare till dessa verksamheter kommit till cykelparkeringen.  

Göteborgs Stad ser att det finns stor risk att framkomligheten för och tillgängligheten 
med cykel kommer att bli sämre. Detta kan leda till att människor väljer andra färdslag 
med större miljöpåverkan än cykel. Dessutom förekommer redan nu att cyklar som inte 
får plats i cykelställ parkeras olämpligt på gångbana och risken är ansenlig att detta på 
sikt kan bli ett betydligt större problem än parkering av elsparkcyklar är just nu. Det finns 
risk att flera cyklar kommer att låsas fast vid lyktstolpar, vägmärkesstolpar, staket, 
stuprör och så vidare.  

De uppskattningsvis 10 000 cykelställ som staden har på allmän plats inom hela 
kommunen räcker inte till för dagens behov. Det är olyckligt om dessa fordonsslag, cykel 
och elsparkcykel, ställs mot varandra.  

Körbana och parkeringsplatser 
Det kommer inte att finnas ledig kapacitet att parkera elsparkcyklar vid cykelställ varpå 
fordonen riskerar att även parkeras på körbana och parkeringsplatser. Det saknas i dag 
möjlighet att genom parkeringsövervakning beivra felparkering där förbud att parkera 
fordon råder eller där parkering är tidsbegränsad eller tillåten endast mot avgift. Det 
saknas också möjlighet till direktflytt av fordon som felparkerats enligt ovan om 
fara/hinder inte föreligger vilket sällan kommer att kunna konstateras vara fallet. 

Parkering på kvartersmark 
Som Göteborgs Stad förstår förslaget är det avsett att gälla lika på allmän plats som på 
kvartersmark. Det framgår inte om kommunen förutsätts reglera uppställningsundantagen 
på kvartersmark med lokala trafikföreskrifter, om markägare själva genom till exempel 
lag om kontrollavgift vid olovlig parkering och med vägmärken ska få bestämma eller om 
markägare inte ska ha möjlighet att vare sig tillåta parkering på sina gångbanor eller 
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förbjuda parkering på sina cykelställ. Förslaget behöver tydliggöra vad som ska gälla på 
kvartersmark och hur detta ska regleras.  

Användande av stadens mark 
Ytkapacitet 
Ytan i centrumområden, där även elsparkcyklar behövs och nyttjas mest, är begränsad. I 
miljöer där vi strävar efter att ta bort bilparkering och där vi bland annat vill skapa 
vistelse- och rekreationsytor, riskerar vi i stället byta parkering av ett fordonsslag mot 
parkering av ett annat. Där det i dag bedöms möjligt att byta bilparkering mot parkering 
av andra fordon har cykel hittills prioriterats.  

Terräng 
I många fall kan terrängytor, såsom refuger, gräsplättar och skiljeremsor, vara lämpliga 
för uppställning av elsparkcyklar. I promemorian nämns inget ställningstagande avseende 
terräng.  

Förbudet mot att parkera fordon i terräng gäller inom tättbebyggt område. I promemorian 
nämns inget ställningstagande avseende terräng utom tättbebyggt område, som till 
exempel i diken och grönområden utanför gång- och cykelbana på vägar som leder till 
bad/rekreationsområden. 

Det är också osäkert om allmänheten vet vad som avses med terräng. Högst troligt är 
”terräng” i allmänhetens vokabulär obanade naturområden och områden utanför väg till 
exempel åkrar, ängar och parker. I lagstiftningen har dock begreppet terräng givits den 
negativa benämningen att avse område som inte är väg, vilket innebär att även till 
exempel avskiljande ytor som skiljeremsor, refuger och motsvarande, som inte är avsedda 
för trafik, definitionsmässigt blir terräng.  

Gångbana 
För att en regel ska vara till nytta behöver mottagaren kunna förstå regeln. Om parkering 
inte tillåts på gångbana måste det vara otvetydigt vad som menas med gångbana. Det är 
inte helt klart att alla ytor som används av gående, som då uppfattas som ytor avsedda för 
gående, verkligen är avsedda för gående. Torgytor kan till exempel utgöra terräng, väg 
eller gångbana. Ofta ligger gamla stadsplaner i botten även om ytor ändrat användning 
sedan stadsplanen upprättades.  

Andra önskemål/behov av etablering på allmän 
plats 
Det finns intresse från andra företag att etablera sig på allmän plats, både företag som 
erbjuder andra typer av friflytande mobilitetstjänster, till exempel elbilar och elcyklar, 
liksom andra typer av tjänster såsom paketutlämningsskåp på allmän plats. Hur frågan om 
elsparkcyklar hanteras kan få stor påverkan på hur kommunerna ska få förhålla sig till 
nya företag.  Kommunerna måste förhålla sig till likställdhetsprincipen.  

Fordonsflytt 
Göteborg upplever inga problem med att, med dagens regler, flytta elsparkcyklar som är 
uppställda så att fara/hinder uppstår varför ett generellt förbud att parkera elsparkcykel på 
gångbana inte behövs av den anledningen. Det finns också möjlighet att tillämpa kortflytt, 
det vill säga flytta fordonet en kort sträcka för bättre uppställning.  
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Kommunerna har olika lösningar för flyttning av fordon, flertalet av de större 
kommunerna använder upphandlade entreprenörer. I Göteborg utförs flyttning av fordon 
dagtid måndag-fredag och övrig tid om det finns akut behov kan polisen flytta fordon. 
Det tycks inte sannolikt att polisen kommer att ha resurser för att prioritera denna uppgift. 

Förutsätts kommunerna dessutom patrullera eller skapa någon form av tjänst för flyttning 
av elsparkcyklar på kvartersmark kommer kostnaderna för fordonsflytt med stor 
sannolikhet att öka med åtminstone en tredjedel jämfört med i dag. Enbart en del av dessa 
kostnader kan härröras direkt till ett fordonsflyttsärende som kan belasta fordonsägaren, 
resten av kostnaden får bäras av kommunen.  

En annan farhåga är att cyklar i större utsträckning börjar parkeras olämpligt, så att 
fara/hinder uppstår, om plats i cykelställ saknas varpå fordonsflytt av cyklar kommer att 
behöva ökas. Här är det också ett större ingrepp mot den enskilda egendomen då cyklar 
oftast låses fast och låset behöver klippas sönder vid fordonsflytt. 

Nya gränsdragningsfrågor 
Det resoneras i promemorian att gränsdragningsproblematik vid fordonsflytt kommer att 
minska om parkering av elsparkcyklar förbjuds på gångbana. Det som inte nämns är att 
andra gränsdragnings-frågor tillkommer. Till exempel om parkering tillåts vid cykelställ, 
är en elsparkcykel rätt uppställd om den står på andra sidan cykelstället? När elsparkcykel 
parkeras vid (det vill säga intill) cykelstället i en lucka avsedd för varuleverans, kan den 
då flyttas även om den inte utgör hinder/fara för trafik? 

Geostaket 
Promemorian tycks bygga på antaganden om att geostaket tillhandahåller mycket 
detaljerad information till användarna. De tekniska verktygen för geostaket är idag inte 
tillräckligt precisa för att möjliggöra en exakt styrning av parkeringen av elsparkcyklar 
och vi behöver räkna med 5-10 meter i felmarginal. 

Dessutom är det en signifikant andel av elsparkcyklarna som inte plockar upp GPS-
signalen alls och tillåter att avsluta resan inom områden med parkeringsförbud. Även om 
vi räknar med att endast 2% av resorna inte plockar upp signalen skulle det innebära upp 
till 600 felparkeringar per dag som då behöver följas upp (cirka 30 000 resor/dag under 
högsäsong).  

Med tanke på det stora antal småplatser som kan tänkas kunna tillåtas för parkering på 
gångbana och förbjudas för parkering vid cykelställ ses det i dag inte som möjligt att 
uthyrningsföretagen kommer att kunna tillhandahålla informationen i den detaljnivå som 
kommer att krävas. Till exempel kan det handla om en trottoarsträcka på cirka 800 meter 
(exempelvis Kungsportsavenyen) där det med ojämna mellanrum kan bedömas lämpligt 
och regleras tillåtet att parkera elsparkcykel på en yta av 2 meter här, 5 meter där, 3 meter 
längre bort och så vidare.  

Elektronisk kungörelse av lokala 
trafikföreskrifter  
I promemorian nämns att lokala trafikföreskrifter ska kungöras elektroniskt. Det är 
osäkert om det med detta avses att vägnätsdata kungörs elektroniskt, vilket inte är fallet. 
Elektroniskt kungörande av lokala trafikföreskrifter innebär endast att själva författningen 
publiceras i Svensk trafikföreskrifts-samling (STFS). Kommuner som har ett 
beredningssystem för lokala trafikföreskrifter kan också leverera vägnätsdata om 
föreskriften till STFS. Vägnätsdatan kan från STFS importeras till Nationell Vägdatabas 
(NVDB) – men NVDB publicerar inte parkeringsdata, inte i dagsläget i varje fall.  
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Det kommer att leda till att kommuner väljer olika lösningar för att förse 
elsparkcykelföretagen med geodata. Det är önskvärt med en nationell standard. 

Synpunkter på promemorians förslag till 
implementering samt konsekvenser av ett 
genomförande  
Promemorian föreslår att den förändrade trafikförordningen ska gälla från 2022-08-01 
samt att undantag från förbudet mot parkering av elsparkcyklar på gång- eller cykelbana 
ska inte märkas ut.  

Lokala trafikföreskrifter 
Det kommer att behövas omfattande föreskriftsarbete om förslaget går igenom. Först ska 
en plats identifieras som möjlig för uppställning, Varje föreskrift ska föregås av utredning 
med ställnings-tagande om lämplighet och trafiksäkerhet. Därtill ska föreskriften 
författas, samrådas med polis-myndigheten, beslutas och publiceras. Detta kommer inte 
att kunna ske skyndsamt inom ramen för ordinarie verksamhet. 

Undantag från utmärkningsskyldigheten 
Göteborg ställer sig tveksamt till förslaget om utmärkningsskyldighet enligt förslaget. Det 
är inte troligt att någon kommun kommer att nyttja möjligheten att meddela lokala 
trafikföreskrifter med undantag från förbudet mot att parkera i hela kommunen. Däremot, 
om förslaget enligt promemorian går igenom, kommer kommuner att vara nödgade att 
meddela lokala trafikföreskrifter om undantag från förbudet mot att parkera på många 
platser. Det är lämpligt att dessa platser märks ut, både för användarna, företagen och 
allmänheten. I stället för att varje kommun och varje privat fastighetsägare ska ta fram 
egna informationsskyltar vore det önskvärt om det finns vägmärke/tilläggstavla som ska 
användas, tydligt och enhetligt i hela landet. 

Om undantag från utmärkningsskyldigheten införs i trafikförordningen föreslår 
Göteborgs Stad att ordet ”ska” ersätts med ”behöver”: 

7. Särskilda trafikregler om undantag från 3 kap. 48 § tredje stycket ska behöver inte 
märkas ut.  

Göteborgs Stad förstår promemorian som att det inte kommer att finnas några hinder att, 
genom lokala trafikföreskrifter, förbjuda parkering av elsparkcyklar vid cykelställ. Det 
framgår inte av promemorian om undantaget från utmärkningsskyldigheten även avses att 
gälla sådana förbud eller hur sådana förbud ska märkas ut. 

Kostnader 
Göteborgs bedömning är att förslaget kommer att innebära betydande kostnadsökningar 
för kommunen. Utökad administration och bemanning kommer behövas avseende 
fordonsflytt, utökat utredningsarbete avseende kartläggning av gång- och cykelvägar som 
kan undantas från parkeringsförbud och cykelställ som måste regleras med förbud och 
vilka målpunkter som behöver bevakas, utökat utredningsbehov och utökad 
administration avseende lokala trafikföreskrifter samt ökat skötselbehov av 
cykelparkeringar. Många av dessa kostnader kan klassificeras som engångskostnader men 
viss ökning av kommunens kostnader förutspås vara permanenta.  

Ett cykelställ av det slag Göteborgs Stad använder, 6 pollar med plats för 12 cyklar, 
kostar i genomsnitt drygt 26 000 exklusive utredning, det vill säga då lämplig plats redan 
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finns och är utsedd. Som tidigare konstaterats räcker inte stadens cykelställ till för dagens 
behov. Om ytterligare 4 000 fordon, vilket är antalet elsparkcyklar som kommer att finnas 
i Göteborg under 2022, ska beredas plats på cykelställ behöver cykelställen utökas till en 
kostnad av minst 7 miljoner, exklusive utredningskostnad. 

Till det kommer ökade kostnader för bland annat upphandlad fordonsflytt, ökade 
utrednings- och administrativa kostnader för lokala trafikföreskrifter och en förmodad ny 
kostnad för anpassning av digital information som kan förmedlas till elsparcykelföretagen 
för geostaket.  

Ikraftträdande 
I händelse av att förslaget går igenom är ikraftträdandedatumet för nära inpå. Det finns 
ingen möjlighet att ställa om organisationen för fordonsflytt eller utreda och besluta om 
lokala trafikföreskrifter som vi blir tvungna till om detta förslag blir verklighet.  
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