
 

Trafiknämnden 1 (1) 
  

   

Yrkande angående – maxantal för elsparkcyklar  
Förslag till beslut 
I trafiknämnden: 

1. 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. 
 

2. 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.  
 

3. En uppföljning av företagen, liknande den som till exempel sommarens feriarbetare utfört, 
permanentas. 

Yrkandet 
Under sommaren har elsparkcyklar orsakat problem genom att så många elsparkcyklar ställts ut och 
att de därför tar upp mycket utrymme när de inte används och att liggande cyklar försvårar 
funktionshindrades framkomlighet och orsakar olyckor. Cyklarna har denna sommar varit fler än 
någonsin, omkring 8000 från ett flertal företag. Men statistik visar att varje cykel endast används  
2-3 gånger per dygn. En stillastående elsparkcykel behöver cirka en halv kvadratmeter 
parkeringsyta. Det betyder totalt 4000 kvadratmeter, vilket motsvarar cirka 200 bilparkeringar, till 
exempel hela parkeringsplatsen vid Excercishuset på Heden. Färre elsparkcyklar innebär att de 
nyttjas effektivare och till fler resor per dag, färre cyklar kan parkeras så att de skapar olyckor och 
behovet av parkeringsyta minskar. 

Trafikkontoret fick i uppdrag 2021-06-21 ”att utreda konsekvenserna av att kraftigt begränsa antalet 
elsparkcyklar genom införande av ett maxtal på antal fordon”. För att trafiknämnden snabbare ska 
kunna fatta beslut om maxantal vill vi att utredningen kompletteras med några förslag på maxantal 
som nämnden kan ta ställning till.  

Nya mobilitetslösningar behövs för omställning till hållbart resande. Att få stadsrummet attraktivt 
för gång, cykel och kollektivtrafik är en viktig inriktning, och där kan elsparkcyklar spela en roll 
men de behöver regleras. Trafikkontorets pågående dialog med företagen är viktig för samarbetet, 
men också kontroll av hur företagen följer överenskommelser. Det pågår en våldsam konkurrens i 
elsparkcykelbranschen och vi vill inte att Göteborg blir ett slagfält där elsparkcykelföretagen gör 
upp om vilka företag som ska finnas kvar och vilka som ska konkurreras ut, till priset av att 
människor skadas eller är rädda för att vistas i vår stad. 
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