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Göteborgs Stads remissvar Promemoria 
Parkering av elsparkcyklar 
Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

1. Trafiknämnden översänder bilaga 2 till trafikkontorets tjänsteutlåtande till 
Infrastrukturdepartementet som Göteborgs Stads eget yttrande. 
 

Sammanfattning 
Infrastrukturdepartementet har skickat Promemoria Parkering av elsparkcyklar, 
I2022/00150 på remiss. Trafiknämnden svarar på Göteborgs Stads vägnar och har 
beviljats förlängd svarstid till 2022-05-02. 

Trafikkontorets inställning till förslaget i promemorian är att tanken och avsikten att 
parkering av elsparkcyklar ska förbjudas på gångbana är vällovlig. Frågan och 
konsekvenserna behöver dock utredas mer ingående.  

Trafikkontoret rekommenderar att: 
 

- Den del av förslaget som avser att elsparkcyklar ska hänvisas att parkera vid 
uppställningsplatser avsedda för cyklar ska avstyrkas. 

- Den del av förslaget som avser att det ska införas ett förbud mot att parkera 
elsparkcyklar på gångbana behöver utredas vidare. 

- Den del av förslaget som avser att det ska införas ett förbud mot att parkera 
elsparkcyklar på cykelbana ska tillstyrkas. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Trafiknämnden har beslutat om ett tak på 4 000 elsparkcyklar i kommunen. Hittills har 
elsparkcyklar mestadels parkerats på gångbana. Enligt promemorian ska elsparkcyklar 
hänvisas att parkera vid cykelställ alternativt på särskilt utsedda platser på gångbana där 
kommunen beslutat, med lokala trafikföreskrifter, tillåta parkering.  

Detta innebär i praktiken att kommunen behöver hitta plats för 4 000 elsparkcyklar, 
primärt i centrala delar av staden. Det finns ingen möjlighet att åstadkomma detta inom 
ramen för ordinarie verksamhet, inte minst med hänsyn till att ändringen föreslås träda i 
kraft redan i augusti i år. Det finns heller ingen möjlighet att åstadkomma detta på en 
gång utan det är något som behöver portioneras ut under många år, uppskattningsvis kan 
kanske plats för ett hundratal fordon iordningsställas varje år.  

Trafikkontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-03-15 
Diarienummer 00503/22 
 

Handläggare 
Antonia Fransson/Trafikkontoret/GBGStad 
Telefon: 031 – 368 25 56  
E-post: antonia.fransson@trafikkontoret.goteborg.se  
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Det saknas redan i dag tillräckligt med cykelställ för det parkeringsbehov cyklar har. 
Förslaget innebär att elsparkcyklar anvisas till cykelparkeringar och behovet av cykelställ 
kommer därmed öka dramatiskt. För att möta behovet av parkering av elsparkcyklar 
behöver antalet cykelställ tillkomma i samma utsträckning som antalet elsparkcyklar som 
tillåts i staden.  

Ett cykelställ av det slag staden använder, sex pollar med plats för tolv cyklar, kostar i 
genomsnitt drygt 26 000 exklusive utredning och reglering av lämplig plats. Uppskattad 
kostnad exklusive utredning och reglering 7 miljoner. 

Väljer staden att med lokala trafikföreskrifter tillåta parkering av elsparkcyklar på 
småställen utmed gångbanor, tillkommer kostnad för utredning, administration och 
skyltsättning som i dag inte kan uppskattas. Detta arbete kan heller inte göras inom ramen 
för ordinarie verksamhet varpå konsulthjälp skulle krävas. Det är inte troligt att plats för 
mer än något hundratal elsparkcyklar kan identifieras och iordningställas per år. 

Till det kommer ökade kostnader för bland annat upphandlad fordonsflytt och förmodad 
ny kostnad för anpassning av digital information som kan förmedlas till elsparcykel-
företagen för geostaket. 

Förutsätts kommunerna patrullera eller skapa någon form av tjänst för flyttning av 
elsparkcyklar på kvartersmark kommer kostnaderna för fordonsflytt med stor sannolikhet 
att öka med åtminstone ytterligare 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.  

Förslagen ändring kan också innebära betydande kostnadsökning för uthyrningsföretagen. 
Enligt förslaget ska elsparkcyklarna parkeras vid cykelställ, där kommunen med lokala 
trafikföreskrifter tillåter parkering på gångbana eller på annan plats där parkering är 
tillåten. Detta begränsar företagens möjlighet att tillhandahålla en friflytande verksamhet 
avsevärt.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Göteborgs stad har ett uttalat mål om att cykling ska öka. I stadens Cykelprogram för en 
nära storstad 2015-2025 anges ett mål om att antal cykelresor år 2025 ska vara tre gånger 
så många som utgångsåret 2011 och att mängden cykelresor ska fortsätta att öka. I 
halvtidsuppföljningsrapport 2021 konstateras att målet troligen inte kommer att kunna 
nås. Dock är inriktningen att komma så nära målet som möjligt.  

Ett av medlen för att nå målet om ökat antal cykelresor är att det ska finnas goda 
parkeringsmöjligheter för cykel.  Det är dock mycket svårt att hitta yta att anordna 
tillräckligt med parkering för korttidsparkering och de cykelställ som finns i dag räcker 
inte till.  

Det finns stor risk att framkomligheten och tillgängligheten med cyklar kommer att bli 
betydligt sämre. Det kan leda till att människor kommer att välja andra färdslag med 
större miljöpåverkan. 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 fler 
cyklar kommer att låsas fast vid lyktstolpar, vägmärkesstolpar, staket, stuprör och 
liknande. Fordonsflytt kan tillämpas för felparkerade cyklar, men det innebär också ett 
större ingrepp mot den enskilda personen inte minst då cyklar oftast låses fast och låset 
behöver klippas sönder vid fordonsflytt.  
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Det är olyckligt om dessa fordonsslag, cykel och elsparkcykel, ställs mot varandra. De 
uppskattningsvis 10 000 cykelställ som staden har på allmän plats inom hela kommunen 
räcker inte för dagens behov av parkering för cykel och det är svårt att hitta lämpliga ytor 
för att utöka antalet parkeringsytor för såväl cykel som för elsparkcykel.  

Bedömning ur social dimension 
Avsikten med förslaget om att förbjuda parkering av elsparkcykel på gångbana är att 
främja trafiksäkerheten och framkomligheten för gående, inte minst barn, gamla och 
personer med funktionsvariationer. Risken finns dock att i stället kan cyklar trängas ut på 
gångbanan vilket kan medföra ännu större olägenhet. 

Generellt är det bra och önskvärt med tydliga bestämmelser som förstås och kan följas av 
alla. 

Bilagor 
1. Promemoria Parkering av elsparkcyklar 

2. Bilaga 2 Göteborgs Stads Remissvar om Promemorian Parkering av 
elsparkcyklar 

  



 

Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande 4 (6) 
   
   

Ärendet  
Infrastrukturdepartementet har skickat ut en remiss gällande Promemoria Parkering av 
elsparkcyklar, I2022/00150. Trafiknämnden svarar på Göteborg Stads vägnar. 

Trafikkontoret har beviljats förlängd svarstid och ska därmed svara 
Infrastrukturdepartementet senast den 2 maj 2022.  

Beskrivning av ärendet 
I promemorian föreslås att det ska införas ett förbud mot att parkera elsparkcyklar på 
gång- eller cykelbana, annat än vid uppställningsplatser avsedda för cyklar. Förbudet 
föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022. 

Förvaltningens bedömning 
Samtidigt som den friflytande uthyrningsformen ses som attraktiv har den skapat 
framkomlighetsproblem på platser där framför allt gående och cyklister rör sig. Det beror 
till stor del på att elsparkcyklar ofta parkeras på gång- eller cykelbana.  

Den snabba framväxten av uthyrningsverksamheten har väckt blandade känslor. 
Elsparkcyklarna är populära i vissa kretsar, samtidigt som andra upplever att de medför 
stora olägenheter. Många anser att de i större utsträckning än andra fordon framförs på ett 
trafikfarligt sätt, antagligen till följd av att det finns trafikanter som använder dem snarare 
för nöjes skull än som ett transportmedel. En utbredd uppfattning är att elsparkcyklarna 
ofta parkeras på ett vårdslöst sätt.  

Inte minst frågan om bristfällig parkering har följts noggrant av medierna och det finns 
många exempel på fall där elsparkcyklar har ställts upp eller slängts på ett sådant sätt att 
de blockerar framkomligheten för andra trafikanter. Att detta kan få allvarliga 
konsekvenser underströks nyligen, då en äldre man avled efter en olycka som involverade 
en elsparkcykel som hade parkerats på en cykelbana. Även andra fall av bristfällig 
parkering förekommer, såsom att en mängd elsparkcyklar slängs i drivor. Elsparkcyklar 
är dessutom svåra att upptäcka i mörker, särskilt när de ligger ner, vilket är ett 
trafiksäkerhetsproblem för framför allt cyklister. 

Parkering av elsparkcyklar på trottoarer/gångbanor/gåytor och cykelbanor skapar på sina 
håll stora olägenheter och även, som det visat sig, direkt livsfara. Trafikkontorets 
bedömning är dock 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. Vidare har sedan tidigare önskemål 
framförts om att egen fordonsklassificering ska införas för elsparkcyklar vilket inte 
föreslås i promemorian.  
 
Promemorians bedömning tycks till delar 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 
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Parkering av fordon, inklusive cyklar, är primärt fastighetsägarnas ansvar. Dock 
väljer många kommuner, inklusive Göteborgs Stad, att iordningsställa cykelparkering 
på allmän plats av många olika anledningar. En anledning är att främja cykling och 
förstärka cyklandets attraktion, en annan anledning är att få ordning och reda i staden 
då cyklar inte är förbjudna att parkera på gångbana. Att överta ansvaret att även ordna 
med cykelparkering för att elsparkcyklarna ska få plats riskerar att allvarligt skada 
stadens arbete med cykelprogrammet.  

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. 

Möjligheten att reglera parkering med geostaket ges stor vikt i förslaget. Dessvärre 
kan geostaket i dag inte tillämpas på tillräckligt detaljerad nivå. De tekniska 
verktygen för geostaken är i dag 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 och åtgärdas 
(cirka 30 000 resor/dag under högsäsong).  

Det saknas resonemang om flertal aspekter i detta förslag, 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 och stannande av elsparkcyklar på 
gångbana. Tidigare inlämnat förslag om egen fordonsklassificering för elsparkcyklar 
har beaktats. Inte heller tidigare inlämnat förslag om att eldrivet fordon utan tramp- 
eller vevanordning som är att anse som cykel inte ska får föras på gångbana, om det 
inte är avsett för personer med fysisk funktionsnedsättning har beaktats.  

Promemorian utgår från att förslaget inte medför större olägenheter för kommunerna 
vilket är långt ifrån trafikkontorets uppfattning om konsekvenserna. I kommuner där 
uthyrning av elsparkcyklar är etablerad innebär förslaget att kommunerna tvingas 
arbeta reaktivt i stället för proaktivt. Därutöver spår trafikkontoret att föreslagen 
ändring i trafikförordningen kommer att innebära en mycket stor kostnadsökning för 
staden.  
 
Trafikkontoret rekommenderar att: 
 
• Den del av förslaget som avser att elsparkcyklar ska hänvisas att parkera 

vid uppställningsplatser avsedda för cyklar ska avstyrkas. 
• Den del av förslaget som avser att det ska införas ett förbud mot att 

parkera elsparkcyklar på gångbana behöver utredas vidare.  
• Den del av förslaget som avser att det ska införas ett förbud mot att 

parkera elsparkcyklar på cykelbana ska tillstyrkas. 
 

 

Kerstin Elias 
 
Avdelningschef 
 

Kristina Lindfors 
 
Trafikdirektör 
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