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Svar på remiss - Transportstyrelsens 
slutrapport, utredning om behov av 
förenklade regler för eldrivna 
enpersonsfordon, slutsatser, förslag och 
bedömningar (TSV 2019-5394)  
Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

1. Trafiknämnden översänder bilaga 2 till trafikkontorets tjänsteutlåtande till 
Transportstyrelsen som trafiknämndens eget yttrande. 

Sammanfattning 
Transportstyrelsen har inkommit med en remiss av utredning om behov av förenklade 
regler för eldrivna enpersonsfordon, slutsatser, förslag och bedömningar. Elsparkcyklar 
innefattas i denna kategori av fordon. Trafikkontoret har bedömt Transportstyrelsens 
förslag på dessa fyra punkter: 

• Förslag 5.1.1: Vi föreslår att begränsningen av motoreffekten på 250 watt för cyklar 
utan tramp- eller vevanordning tas bort. Detta i samband med att föreskrifterna om 
cykel i TSFS 2009:31 uppdateras med bland annat viktbegränsning för dessa fordon.  
- Trafikkontoret har ingen synpunkt på effektbegränsningen utan tycker att det 

viktigaste är att fordonet är trafiksäkert och håller de lagliga hastigheterna. 
• Förslag 5.2: Endast eldrivna enpersonsfordon avsedda för användning av personer 

med fysisk funktionsnedsättning får köras på gångbana. 
- Trafikkontoret instämmer och ser positivt på detta förslag. 

• Förslag 5.3: Vi föreslår att möjligheten att märka ut cykelpassager – med 
vägmarkering M16 Cykelpassage eller cykelöverfart – tas bort efter den 1 januari 
2023. 
- Trafikkontoret är generellt positiva till att renodla reglerna och tycker att 

förslaget borde tillstyrkas på sikt men anser att mycket behöver utredas och 
bearbetas innan. Bland annat cykelöverfartens utmärkning samt väjningsreglerna 
mellan bil och cykel. 

• Förslag 5.4: Möjligheten tas bort för cyklande och förare av tvåhjuliga mopeder klass 
II att på väg använda körbanan när det finns en cykelbana om det inte är lämpligare 
med hänsyn till färdmålets läge. 
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- Trafikkontoret tycker inte att detta förslag ska tillstyrkas då kontoret inte anser att 
det går i enlighet med att prioritera cyklister och fotgängare samt främja 
cyklandet. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förslaget om att ta bort möjligheten att märka ut cykelpassager kommer ge ekonomiska 
konsekvenser då vi i dagsläget har cirka 1800 cykelpassager i Göteborg som på sikt 
kommer behöva byggas om. 

Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på övriga förslag utifrån denna 
dimension. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Trafikkontoret bedömer att förslag 5.2 kommer att påverka den ekologiska dimensionen 
positivt då gångbanan kommer att fredas för gående. Detta kommer att öka säkerheten 
och tryggheten för fotgängare och funktionsnedsatta och fler kommer våga använda 
gångbanan. 

Vidare bedömer trafikkontoret att förslag 5.3 på sikt påverkar den ekologiska 
dimensionen positivt då man genom att öka tydligheten av väjningsreglerna mellan bilist 
och cyklist kan få fler att våga använda cykeln som transportmedel.  

Trafikkontoret bedömer att förslag 5.4 påverkar den ekologiska dimensionen negativt då 
det skulle påverka de som idag väljer att cykla i körbanan, på grund av exempelvis 
platsbrist eller låga hastigheter på cykelbanan, eventuellt skulle välja ett annat 
transportmedel än cykel. Dessutom skulle det kunna ge fler konflikter mellan fotgängare 
och cyklister om man tvingar snabbcyklande cyklister upp på cykel- eller gång- och 
cykelbanan vilket skulle kunna leda till att fotgängare känner sig otrygga och väljer att ta 
sig från punkt A till punkt B på annat sätt än att gå. 

Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på förslag 5.1.1 utifrån denna 
dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Trafikkontoret bedömer att förslag 5.2 ökar framkomligheten och trafiksäkerheten för 
fotgängare och funktionsnedsatta genom att freda gångbanor, vilket leder till ökad 
jämställdhet och förenkling för funktionsnedsatta att ta sig fram. Detta påverkar den 
sociala dimensionen positivt. 

Vidare bedömer trafikkontoret att förslag 5.3 på sikt påverkar den ekologiska 
dimensionen positivt då man genom att öka tydligheten av väjningsreglerna mellan bilist 
och cyklist kan få fler att våga använda cykeln som transportmedel vilket leder till bättre 
hälsa hos medborgarna genom ökad motion. 

Däremot bedömer trafikkontoret att förslag 5.4 påverkar den ekologiska dimensionen 
negativt då det är möjligt att fler väljer andra transportmedel än cykel eller gång då 
framkomligheten och tryggheten försämras. Detta leder då till försämrad hälsa och 
jämlikhet. 
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Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på förslag 5.1.1 utifrån denna 
dimension. 

Förhållande till styrande dokument 
Remissens förslag förhåller sig till Cykelprogrammet och Trafikstrategin. 

Bilagor 
1. Remiss från Infrastrukturdepartementet - Transportstyrelsens 

slutrapport,  utredning om behov av förenklade regler för eldrivna 
enpersonsfordon, slutsatser, förslag och bedömningar (TSV 2019-5394)  

2. Trafikkontorets svar på remiss från Infrastrukturdepartementet 
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Ärendet  
Transportstyrelsen har skickat en utredning om behov av förenklade regler för eldrivna 
enpersonsfordon till trafikkontoret för besvarande. Elsparkcyklar innefattas i denna 
kategori av fordon. Remissen ska nämndbehandlas och besvaras senast 2022-01-07. 

Beskrivning av ärendet 
Remiss av utredning om behov av förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon, 
slutsatser, förslag och bedömningar. Transportstyrelsens förslag rör främst de fyra 
punkterna nedan: 

• Förslag 5.1.1 Ingen effektbegränsning för cyklar utan tramp- och vevanordning 
- Transportstyrelsen föreslår att begränsningen på 250 watt av motoreffekten tas 

bort för ickesjälvbalanserande cyklar utan tramp- eller vevanordning i samband 
med att föreskrifterna om cykel i TSFS 2009:31 uppdateras med bland annat 
viktbegränsning för dessa fordon. De huvudsakliga orsakerna till förslaget är att 
ge möjlighet till utveckling av trafiksäkrare och hållbarare fordon med en 
kraftfullare motor, för att inte förhindra teknikutvecklingen och att bli mer lik 
övriga EU-länder som de flesta har en effektbegränsning på 500- och 1000 watt 
alternativt ingen effektbegränsning. 

• Förslag 5.2 Förande av ett eldrivet fordon utan tramp- eller vevanordning på 
gångbana 
- Transportstyrelsen föreslår att eldrivet fordon utan tramp- eller vevanordning som 

är att anse som cykel inte får föras på gångbana, om det inte är avsett för personer 
med fysisk funktionsnedsättning. De huvudsakliga orsakerna till förslaget är att 
renodla användandet av gångbanor till gångtrafikanter, förtydliga för förare av 
eldrivna enpersonsfordon utan tramp- eller vevanordning att de ska tillämpa 
regler för cykel samt att göra det tryggare för fotgängare. 

• Förslag 5.3 Cykelpassage 
- Transportstyrelsen föreslår att möjligheten att märka ut cykelpassager tas bort, för 

att på sikt tas bort helt ur vägmärkesförordningen. De huvudsakliga orsakerna till 
förslaget är att renodla utformningen av markerade korsningspunkter för cyklister 
och motorfordon, öka trafiksäkerhet och framkomlighet för cyklister samt ge en 
tydligare trafikmiljö. 

• Förslag 5.4 Som huvudregler ska körbana inte användas när det finns cykelbana 
- Transportstyrelsen föreslår att dagens bestämmelse – som gör det möjligt för den 

som är över 15 år att cykla i körbanan trots att cykelbana finns i närheten när den 
högsta tillåtna hastigheten är 50 kilometer per timme eller lägre – tas bort. De 
huvudsakliga orsakerna till förslaget är att skapa tydlighet kring var man som 
cyklist ska framföra sitt fordon, synliggöra behovet av att utöka och förbättra 
infrastrukturen för cyklister, öka trafiksäkerheten för cyklister. 

Trafikkontoret har bedömt ovan förslag och har även en kommentar på punkt 5.1.2: Ingen 
ny definition för eldrivna enpersonsfordon.  

Förvaltningens bedömning 
• Förslag 5.1.1: Vi föreslår att begränsningen av motoreffekten på 250 watt för cyklar 

utan tramp- eller vevanordning tas bort. Detta i samband med att föreskrifterna om 
cykel i TSFS 2009:31 uppdateras med bland annat viktbegränsning för dessa fordon.  
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- Trafikkontoret har ingen synpunkt på effektbegränsningen utan tycker att det 
viktigaste är att fordonet är trafiksäkert och håller de lagliga hastigheterna. Det är 
viktigt att det finns genomtänkta krav och riktlinjer samt uppföljningsmekanismer 
på plats innan en eventuell borttagning av effektbegränsningen. 
 

• Förslag 5.2: Endast eldrivna enpersonsfordon avsedda för användning av personer 
med fysisk funktionsnedsättning får köras på gångbana. 
- Trafikkontoret instämmer och ser positivt på detta förslag. 

 
• Förslag 5.3: Vi föreslår att möjligheten att märka ut cykelpassager – med 

vägmarkering M16 Cykelpassage eller cykelöverfart – tas bort efter den 1 januari 
2023. 
- Trafikkontoret är generellt positiva till att renodla reglerna och tycker att 

förslaget borde tillstyrkas på sikt men anser att mycket behöver utredas och 
bearbetas innan. Trafikkontoret ser en utmaning i att ta bort markeringen av 
cykelpassager i signalreglerade korsningar och ställer sig tveksamma till att 
cykelöverfarter skulle vara så trafiksäkra som sägs i utredningen, då det är 
hastighetssäkringen som främst ger trafiksäkerheten. Vidare anser trafikkontoret 
att cykelöverfartens vägmärke behöver bli tydligare då det är lätt att förväxla 
vägmärket för cykelöverfart för vägmärket för övergångsställe, exempelvis kan 
istället väjningspliktmärket användas.  
 

• Förslag 5.4: Möjligheten tas bort för cyklande och förare av tvåhjuliga mopeder klass 
II att på väg använda körbanan när det finns en cykelbana om det inte är lämpligare 
med hänsyn till färdmålets läge. 
- Trafikkontoret tycker inte att detta förslag ska tillstyrkas då kontoret inte anser att 

det går i enlighet med att prioritera cyklister och fotgängare samt främja 
cyklandet. Istället tycker trafikkontoret att man som bilist ska förvänta sig att 
cyklister kan finnas i blandtrafik. Cyklister kan ha olika inbördes hastighet och på 
många ställen i Göteborg är det svårt att ha en cykelbana som är tillräckligt bred 
för att ge cyklister möjlighet att cykla i olika hastighet eller cykla om utan att 
inkräkta på gångbanan. Då är det bättre att tillåta de som vill cykla i en högre 
hastighet att cykla i körbanan. Det var inte många år sedan lagstiftningen såg ut 
som förslaget och det har inte på något sätt bidragit till fler byggda cykelbanor. 
Dessutom minskar konflikten mellan fotgängare och cyklister om cyklister tillåts 
att köra i körbanan på de ställen där cykelbanan är smal eller till och med delas 
med fotgängare. 

 

Trafikkontorets utförliga svar på remissen finns i bilaga 2. 
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Kerstin Elias 
 
Avdelningschef 
 

Kristina Lindfors 
 
Trafikdirektör 
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