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Nomenklatur 
● Elfordon | Vårt samlingsbegrepp i den här rapporten för fordon som idag är klassificerade som 

cykel, moped klass II, samt moped klass I. I andra rapporter även kallat Elektriska 
en-personsfordon (EEPF) 

● Cykel | Fordon med två hjul, vevanordning. Trampcykel utan el. 

● Elcykel | Fordon med två hjul, vevanordning, assisterande elmotor på max 250 W upp till 25 
km/h.  

● Ellastcykel | Fordon med två eller fler hjul, vevanordning, assisterande elmotor på max 250 W 
upp till 25 km/h, dedikerad funktion för större mängd last.  

● Elsparkcykel | Fordon med två hjul, elmotor på max 250 W, maxhastighet 20 km/h, saknar sits, 
saknar vevanordning.  

● Elmoped | Fordon med två eller fler hjul, med eller utan vevanordning, elmotor på 250—1000 
W, maxhastighet 25km/h (klass II) 45km/h (klass I) 

Introduktion 
Välkommen att ta del av vårt material om nya elfordon. Det händer mycket i nya beteenden och behov 
med ökat cyklande, med fler typer av elfordon på cykelvägar och ändrade beteenden som vi berör i vår 
rapport här. Vi gör en utblick i världen och i Sverige. Vårt fokus är Stockholm när det gäller intervjuer 
och studier av cyklister för vi verkar här som gör det effektivt att studera lokalt. Utveckling av nya 
beteenden, produkter, regler etc är mycket snabb. Frustrerande att skriva om ämnet som uppdateras så 
snabbt att det lätt blir daterat. 

Stockholm 2019.11.15 
- Johan Larsvall och Björn Fjaestad, Idesign 
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Sammanfattning av projektet 
Med ökad cykling blir det ökat tryck på cykelvägarna. I Stockholm har andelen cyklister ökat från 5 % 
till 10 % de senaste tio åren enligt Stockholms Stads Miljöbarometer. Olyckorna ökar dessvärre med 
ökad cykling. Antalet olyckor har ökat med 17 % under första halvåret 2018 jämfört med samma tid året 
innan. Samtidigt ser vi hur nya typer av fordon trafikerar cykelbanorna. Allt från lätta eldrivna cyklar 
till mindre elfordon som sparkcyklar och skateboards. Många av dem kan enkelt hyras, till exempel 
genom olika appar.  

Större fordon, t.ex. lastcyklar, mopeder, fatbikes blir fler, dels numerärt och dels i nya fordonstyper 

Nya fordon och beteenden ger nya möjligheter, men skapar också problem och utmaningar. För att hålla 
utvecklingen positiv ser vi ett behov av att agera proaktivt vad det gäller regelverk. Syftet med detta 
projekt är att beskriva situationen som den ser ut just nu, och delvis vad vi kan  förvänta oss av 
framtiden. Informationen kan sen bli en delmängd för att skapa förståelse och belysa de utmaningar och 
möjligheter som vår cykelinfrastruktur står inför. Att öka andelen cyklande är ju också en målbild från 
samhället, i Sverige och globalt. 

En grundtes i projektet är att ha en bred ansats i ämnet och att vara konkret. Vårt fokus har varit att 
samla in information, härleda mönster och identifiera konkreta problem och möjligheter. Här är en 
sammanfattning av de utmaningar och möjligheter som vi har identifierat i vårt arbete.  

Komplicerat regelverk för olika elfordon 

● Dagens klassificeringssystem bygger i huvudsak på fordonens motoreffekt och topphastighet. 
Aspekter som storlek, vikt, antal hjul etc. ignoreras. Hur ett fordon uppfattas kan bli abstrakt 
när ett sexhjuligt containerfordon klassificeras som cykel i lagens ögon.  

Svårt att ha koll på regler för vilka som får vara på cykelvägar 

● Visuellt kan fordon se likadana ut men ändå skilja mycket i prestanda och egenskaper. Detta gör 
det svårt för polis att kontrollera prestanda. 

● Klass II mopeder går fort och kör ibland på cykelvägar. 

● Trimmade elcyklar skapar nya risker. Det är lätt att trimma fordon med hjälp av information 
och komponenter från nätet. 

Det blir allt vanligare att använda olika elfordon för kommersiell transport av gods på 
cykelbanorna 

● Cykelbanorna är inte dimensionerade för ellastcyklar som är breda och svåra att cykla om.  

● Lastcyklar används i ökande grad av företag — även andelen familjer som skaffar lastcykel ökar. 
Vois plan att hyra ut lastcyklar i Stockholm är ett exempel på nya inslag i trafiken som bör 
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beaktas. Lastcyklar tar stor plats i gaturummet, väger mycket och med eldrift kan de gå fort. Det 
ökar i sig olycksriskerna. 

● Det är positivt att transporter kan göras fossilfritt med ellastcyklar och att det ökar. 

Det finns problematik kring uthyrningen av elsparkcyklar 

● Ofta kombineras ett antal riskbeteenden med varandra kring användandet av dessa fordon — 
bruk under alkoholpåverkan, avsaknad av hjälm, samt att flera personer färdas på samma 
fordon.  

● Vandalism är vanligt och skapar ett onödigt högt svinn av  elsparkcyklar, vilket i sig resulterar i 
resursslöseri och miljöförstörelse.  

● Elsparkcyklarna parkeras ofta på ett nonchalant sätt där de kan utgöra trafikfara. Dels på 
cykelbanor, dels på gångytor där slängda eller välta elsparkcyklar blir dolda hinder. Detta har 
blivit ett problem för synskadade.  

Den stora spridningen av hyrbara elektriska fordon möjliggör insamling av precis olycksstatistik 

● I och med att hyrfordonen är både elektriska och uppkopplade  bör det inte vara ett problem att 
installera sensorer som känner av när fordonen är involverade i en olycka. På så sätt kan 
problemområden och tider identifieras och bemötas.  

Elcyklar skapar problem samtidigt som de ökar cyklandet, vilket är positivt 

● Elcyklar går fort, de väger i regel mer än vanliga cyklar, och ellastcyklarna blir fler. Detta bidrar 
till ökade konflikter och olycksrisker. En del hävdar att man tappar träningseffekten med 
elcykling. Fler typer av cyklar och olika beteenden fordrar bredare cykelvägar för att minska 
problemen med trängsel. Det är förstås en utmärkt utveckling att fler cyklar. Och även om det 
är en begränsad mängd än så länge med elcyklister tror vi  den  gruppen bör växa avsevärt mer än 
idag av miljö- och hälsoskäl. Detta förutsatt att gruppen tas bland bilister. 

● Vi kan alla önska att vi kan se in i framtiden för att undvika problem. Elsparkcyklarnas 
utveckling var svår att förutse. Å andra sidan kunde vi se boomen komma i USA, främst från 
västkusten. Den företeelsen har sen slagit Europa och hela världen. Vilka kommande tendenser 
kan vi se framöver? Ja nu närmast är just att nya typer av elcyklar blir vanligare, att tex 
ellastcyklar behöver mer utrymme, att olika hastigheter behöver differentiering av körfält. Det 
bör planeras för så snart som möjligt för att möta behov, undvika konflikter och olycksrisker. 

● Tendenser bortom denna horisont är svår att se, det fordrar i sig en analys av vad som kan 
komma. Vi vet att världen står för en stor omställning av miljöskäl. Det kommer påverka all 
planering och samordning.  Det är lätt att säga att planeringen kunde varit mer proaktiv när det 
gäller boomen med elsparkcyklar.  
Med god framförhållning kan man lättare kunna planera för nya beteenden. 
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Erhållen trafiksäkerhetsnytta 
Utvecklingen av nya fordonskoncept går fort, särskilt genom integrering av eldrift. En konsekvens av 
detta blir nya potentiella risk- och konfliktytor, dels genom ökad belastning på cykelvägarna, dels genom 
framväxandet av nya behov och beteenden i takt med att allt fler fordonstyper ska dela på samma yta. 

Främsta trafiksäkerhetsnyttan med projektet är utfallet från våra studier där vi konstaterar att 
användning av cykelhjälm är hög bland cyklister, men bland elsparkcyklister som hyr sina fordon är det i 
stort sett ingen som använder hjälm. Vi ser också att det är vanligt med högriskbeteenden bland 
elsparkcyklister, särskilt i samband med krogmiljön då berusning, skjutsning och/eller att samtidig 
användning av mobil är vanligt. Detta är en insikt, men vad man kan göra åt det är svårare att veta. Krav 
på givna parkeringshubbar, tillgång till hjälmar för användare och geofencing är några lösningar man 
bör titta på. 

Nya fordonstyper som inte är klassade eller tillåtna skapar nya olycksrisker. Vi ser konflikter mellan ett 
ökande antal elfordonstyper med olika fart, vikt, och beteenden som kommer att ställa allt högre krav på 
stadsplanering och regelverk. Att det finns ett behov av att skapa fler cykelvägar, kanske för olika 
fartregister och ökad bredd med nya snabba elfordon och breda lastcyklar. Lösningarna är däremot inte 
enkla med begränsat gatuutrymme och resurser. 

Vi har några konkreta lösningar som inte är unika, men som bör verkställas snarast: skapa hubbar för 
elsparkcyklar där man kan samla dem på ett säkert sätt, ladda dem och helst tillhandahålla hjälmar på ett 
lättillgängligt sätt.. 

Vi tror att dialogen måste bli både djupare och bredare för att nå lösningar där olika trafikintressen kan 
mötas. Med intressekonflikter blir det lätt fortsatta låsningar som inte gynnar breda lösningar. 

Trafiksäkerhetsnyttan är inte enkel att nå kring de frågor vi tar upp i rapporten, men vi hoppas att den 
bidrar till kunskap och delvis några förslag till lösningar. 

Bakgrund 
Stockholm stad har som mål att 15 % av alla resor i rusningstrafik ska ske med cykel år 2030 
(https://cykla.stockholm/sa-utvecklar-vi-stockholm-som-cykelstad/). En del av målet kan säkert nås 
genom att fler väljer att cykla. En annan potential finns i nya typer av elfordon. Det solklara exemplet är 
elsparkcyklarna som man kan hyra genom en app och lämna var som helst. Man kan ha många åsikter 
om systemet i sig, det har oavsett visat sig attrahera många användare. Vi har sett en andel på cirka 6 % 
vid mätningar i rusningstrafik. 

Cykelbanorna i Stockholm är redan trånga, framförallt vid under sommarhalvåret  och i rusningstid. 
Med en ökad mängd cyklister och nya typer av fordon blir det ännu trängre på cykelbanorna, med ökad 
olycksrisk som följd. Vi får en större blandning av fordonstyper med olika beteenden och attribut i form 
av storlek, hastighet o.s.v. Samtidigt ser vi att nya fordonstyper och teknologier ger nya möjligheter, t.ex. 
kring olycksrapportering eller att i större utsträckning ersätta funktionen av bilar och lastbilar, för att 
nämna några få. 

 

https://cykla.stockholm/sa-utvecklar-vi-stockholm-som-cykelstad/
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Syfte med projektet 
En utgångspunkt för projektet har varit antagandet att etableringen av nya fordonstyper på våra 
cykelvägar kommer att innebära ökade risker och konflikter, och påverka hur olika trafikantgrupper 
reagerar. Redan nu finns det laddningar mellan fotgängare, cyklister och bilister.  Introduktionen av 
ännu fler fordonstyper riskerar att späda på detta.  

Syftet med projektet är att skapa djupare förståelse för, och insikter i, den nuvarande situationen. Delvis 
för att identifiera risker och hitta sätt att tidigt motarbeta eller kringgå dem, och delvis för att identifiera 
positiva trender som kan bejakas.  

Process - metod & resultat 
I det här projektet har vi använt en researchprocess som är baserad på vår arbetsmetodik som designers. 
När vi har gjort efterforskningar med målet att identifiera konkreta problem, se på utmaningar och 
möjligheter.  

 

I designprocessen står användaren i fokus, så även i det här projektet. Genom iakttagelser och intervjuer 
har vi fått en bild av gruppernas olika perspektiv, utmaningar och behov. De deltagare som vi har valt att 
fokusera på är polisen, fordonsdistributörer (uthyrare, återförsäljare, tillverkare), användare (av nya 
fordonstyper), och gängse medtrafikanter (fotgängare, cyklister, bilister). 

 

 

 

Vi har avgränsat oss genom att fokusera på Stockholm i våra undersökningar. Det är en utmaning att 
skapa en översikt av situationen då den påverkas av många olika faktorer och aspekter. För att förenkla 
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och göra ämnet mer hanterbart har vi valt att dela upp projektet i ett antal frågeställningar och försöker 
besvara en delfråga åt gången. Frågeställningarna rör det nuvarande läget, men också vad vi kan förvänta 
oss i framtiden.  

Frågeställningar 

1. Beskrivning av nya fordonskategorier. Vilka fördelar, faror och olycksrisker finns det med 

dem? 

2. Vad är kunskapsläget gällande lagar och regler kring dessa nya fordonstyper? 

3. Hur stor är spridningen av dessa nya fordonstyper och i vilken utsträckning används 

skyddsutrustning?  

4. Hur funkar samspelet mellan gamla och nya trafiktyper? 

5. Hur ofta och i vilken typ av olyckor är dessa fordon involverade i? 

6. Utblick: Hur ser det ut  här och i andra delar av världen? 

 

Frågeställning 1: Beskrivning av nya fordonskategorier. Vilka fördelar, 
faror och olycksrisker finns det med dem? 

1.1 Kategorisering av elektriska fordonskoncept  

Vårt urval är baserat på typer av fordon som vi själva ser ute på gatorna, samt på de typer av fordon vi 
sett till försäljning online och i fysiska butiker. Information om motorstyrka, egenvikt och andra 
faktorer har vi samlat in från källor på internet.  

Elcykel 

     

Crescent Kraft  Monark, Karin  Rawbike 

Cykel  Cykel  Cykel 

Vikt: 20—25 kg | Hastighet: max 25 km/h | Räckvidd: 30— 70 km 250 W 
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Elcykeln är en av de första typerna av elassisterade fordonen som fått brett genomslag. På många sätt 
liknar elcyklarna vanliga cyklar, med skillnaden att de generellt sett väger mer. I en undersökning som 
utfördes 2017 visade det sig att en elcykel färdas 9 % snabbare än en konventionell cykel (Koucky, Michael. 

2017. Elcyklar i trafiken — Jämförande studie mellan elcyklar och konventionella cyklar i vardagstrafik.). Då 
topphastigheten med elassistans är 25 km/h, vilket även vanliga cyklar ganska lätt kommer upp i på plan 
mark, så kan vi anta att den högre farten i huvudsak beror på snabbare acceleration och högre 
hastigheter där det är motstånd, som i motvind eller uppförsbackar.  

Överlag uppfattar vi inte olycksrisken  som markant hög, eftersom storlek, vikten och hastighet  ligger 
nära konventionella cyklar. Vi har sett att elassistansen ger ökat riskbeteende hos vissa cyklister som 
tycker att medtrafikanter kör för långsamt som leder till ibland störande och farliga omkörningar.  

Ellastcykel 

 

 

 

 

 

Babboe Cargo Bike  Bullitt Cargo Bike  Crescent 

Cykel  Cykel  Cykel 

Vikt: 20—25 kg | Hastighet:max 25 km/h | Räckvidd: 30—70 km | 250 W 

 

Lastcykeln har fått nyrenässans. Populärt kallas de Christianiacyklar och fick en boom  på 1970-talet 
från alternativkulturen i Köpenhamn. Innan var de vanliga på 50-talet som distributionscyklar innan 
bilismens genomslag.  På senare år har det kommit allt fler varianter på lastcyklar med eldrift som når 
nya målgrupper.  

Ellastcykeln har fördelen att kunna ta mycket last. Totalvikten kan komma upp till 200 kg. Det  ger 
cykeln stor rörelseenergi, vilket blir en säkerhetsrisk, särskilt i högre farter.  

Många ellastcyklar har tre hjul — oftast två fram och ett bak. Det ger fordonet förmågan att hålla sig 
upprätt även i stillastående. Det skapar även utmaningar. Man får “burka” den i kurvor eftersom den 
inte kan lutas som en konventionell cykel (det finns lutningsbara trehjulingar, de är ovanliga idag men 
andelen ökar). Hjulparet fram gör cykeln bred, 85—90 cm. På trånga cykelbanor det bli problematiskt, 
dels vid möten av liknande fordon, dels när andra cyklister ska köra om. Från vår egen erfarenhet finns 
det många platser i Stockholm där två lastcyklar inte kan köra förbi varandra på ett säkert sätt. Det finns 
inte några begränsningar eller riktlinjer för maxstorlek idag.  
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Elsparkcykel 

     

Ninebot Segway  (Egret, Ten V3)    Alfas  

Cykel    Moped klass I    Moped klass II 

Vikt: 9—13 kg (versioner med sits: 45 kg) | Hastighet med eldrift: 20—55 km/h  

 

Elsparkcykel finns i klasserna cykel, moped II och moped I. Trots deras visuella likheter (se bilderna på 
den översta raden) skiljer de sig åt i hastighet och effekt.  

Elsparkcykeln har framförallt blivit populär genom olika hyrtjänster som Voi, Lime, Bird etc. Bara i 
Stockholm finns elva aktörer som hyr ut dem. Elsparkcyklarna står parkerade runt om i stan och kan 
enkelt låsas upp med hjälp av en app. Efter användning kan de lämnas där användaren önskar. Många 
som använder tjänsten tycker att det är ett lättillgängligt, spontant och roligt sätt att färdas genom 
staden.  

Det finns  problem med konceptet. Elsparkcyklarna är överrepresenterade i olycksstatistiken, med 
största sannolikhet på grund av kombinerade riskfaktorer som alkoholpåverkan, bristande 
trafikkunskap, avsaknad av hjälm, och flera passagerare på ett och samma fordon. Parkeringen av 
fordonen är också ett problem, där de tenderar att lämnas på ett nonchalant sätt. Dels ser det skräpigt ut 
med elsparkcyklar som ligger på trottoarer och cykelbanor, dels skapar de trafikfaror för andra 
trafikanter och inte minst  personer med synnedsättningar.  

Idag finns det begränsade möjligheter i svenska städer att reglera verksamheten p.g.a. lagar och 
förordningar. 
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Elmoped 

     

Niu  Gobyel  Rawbike  

 Klass II, 25 km/h  Klass I, 45 km/h   Klass II, 25 km/h 

 
Den här kategorin mopeder består av två klasser:  Klass I (EU-moped) med maxhastighet 45 km/h och 
som ska registreras. Klass II har en maxhastighet på 25 km/h. De får köra på cykelvägarna, men det krävs 
att man har försäkring och hjälm. Båda typerna kräver en viss typ av körkort. 

En elmoped klass II får ha en effekt upp till 1000 W, alltså fyra gånger mer än en vanlig elcykel. 
Rawbiken har man till exempel man valt att utrusta med betydligt bredare och grövre hjul vilket gör att 
den blir mer praktisk på vintern.  

Det är intressant med fordon som ser har cykelliknande estetik, men med motorstyrka som gör att de 
inte klassas som cykel. Ett exempel är Rawbike 2. Sen 2016 klassas den här typen av fordon, med 
trampor och maxeffekt på 1000 W, som moped klass II. För denna typ av fordon räcker det med vanlig 
cykelhjälm. 
(https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/Fordonsregler/Moped/Moped-klass-II/) En 
problematik med den här typen av fordon är att det ibland kan vara svårt att visuellt särskilja dem från 
elcyklar, trots att det i lagens ögon finns markanta skillnader. Till exempel får man inte köra en Rawbike 
som berusad, medan det är lagligt om det skulle vara en elcykel (förutsatt att det inte händer en olycka). 
Likheten mellan fordonen gör det svårt för användarna att ha full koll på vad det är som gäller för just 
deras fordon, men det gör det också svårt för polisen att kolla fordonen/föraren. 

   

 

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/Fordonsregler/Moped/Moped-klass-II/
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Elskateboard 

 

 

   

Evolve skateboards  Andersson   Evolve Skateboard 

Klass I    Klass I  Klass I 

Vikt: 5—10 kg | Hastighet med eldrift: 30—45 km/h | Räckvidd: 10—30 km 

 
De är ovanliga, men används av en ökande grupp, särskilt män, och befinner sig  utanför regelverket. 
Avsaknad av hjälm, samt bruk i blandtrafik vittnar om riskbeteenden hos användarna. Kör man på en 
sten eller ett hinder så kan det bli drastiskt stopp mot hjulen som är extremt små jämfört med andra 
cykelfordon. 

Övriga 

 
     

Segway    Denver  Ninebot Segway  Ninebot Segway  Onewheel  

Cykel  Cykel    Cykel    Cykel    Moped I 

Vikt: 7—48 kg | Hastighet med eldrift:12—30 km/h | Räckvidd: 15—38 km 

 
Tvåhjuliga “Segways” ses ibland användas av turister och polisen. Den med ett hjul är lätt att ta med på 
buss eller in på jobbet. Farterna gör dem mindre riskfyllda än de större elfordonen. En sten på vägen kan 
orsaka tvärstopp. 
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Frågeställning 2: Hur ser kunskapsläget när det gäller lagar och regler 
av de här nya fordonstyperna? 

För traditionella fordonskategorierna som bil, cykel, moped, motorcykel etc. finns det tydligt etablerade 
regler, både skrivna och oskrivna, för hur man ska bete sig i trafiken. Den snabba spridningen av nya 
elfordon, särskilt elsparkcyklar, har fått en tillströmning av nya förare i trafiken och för många kan det 
vara svårt att veta vilka regler som gäller.  

2.1 Kartläggning av regler och klassning  

Vi ser ett behov av att tydliggöra regler som gäller för olika typer av elfordon. Regelverket är svårt att 
förstå för gemene man. Även polisen har svårt att skilja på elfordon, de kan se lika ut, men ha olika 
motoreffekt. Här är en guide vi sammanställt för skillnader mellan vissa typer av cyklar/mopeder. 

 

1. https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/Fordonsregler/Cykel/ 
2. https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/Fordonsregler/Moped/Moped-klass-II/ 

2.2 Vad vet allmänheten? (intervju + kunskapstest) 

Vi har gjort intervjuer i Stockholm där vi har frågat om allmänhetens kunskapsnivå om regler för 
elfordon. Vi har fokuserat på fem elfordon som skiljer sig praktiskt och visuellt från varandra, i syfte att 
förstå vilka egenskaper som påverkar hur fordon uppfattas. Användare fick även klassificera och ange 
begränsningar för olika fordonstyper. I testet hade vi dels med de verkliga parametrarna för 
klassificering, som motorstyrka och maxhastighet, men också faktorer som idag inte är relevanta — vikt, 
bredd och längd. Testprotokoll, resultat och iakttagelser finns i sin helhet i appendix 2.2. 

 

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/Fordonsregler/Cykel/
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/Fordonsregler/Moped/Moped-klass-II/
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1  2  3  4  5 

Cykel  Moped klass II 
(max 25 km/h) 

Moped klass I 
(max 45 km/h) 

Moped klass I 
(max 45 km/h) 

Cykel 

 

Sammanfattningsvis ser vi några mönster i svaren som är värda att lyfta fram: 

- Svårt att se skillnad. Det finns inga visuella indikatorer för hur ett fordon ska klassas. Ett 
eldrivet fordon kan ha vitt varierande effekt, men ändå se i stort sett likadant ut. (Se även 1.1 
Kategorisering av elektriska fordonskoncept - elsparkcykel) 

- Klassificering baserat på igenkänning. De flesta i studien trodde att  fordon nr. 2 var en 
elcykel, när den i verkligheten är klassad som moped.  

- Dålig kunskap om vad som gäller kring motoreffekt. Man vet i regel lite om en av de 
grundläggande aspekterna som styr klassificeringen av elfordon, nämligen motoreffekten. 

2.3 Efterföljande och upprätthållande av lagar och regler (intervju) 

Vi har gjort en intervju med Johan Sundström, gruppchef hos Trafikpolisen. Fler typer av fordon på 
cykelvägarna betyder också fler fordon som polisen ska ha koll på (se intervjuanteckningar i sin helhet i 
appendix 2.3). 

Sammanfattning av svaren: 

● Fokus på elsparkcyklar, då olycksstatistiken för dessa ser dålig ut. Enligt Johan Sundström 
är elsparkcyklarna överrepresenterade i olycksstatistiken och den snabba ökningen av olyckor är 
oroväckande. Därför ser Trafikpolisen ett värde i att lägga resurser på att jobba med just 
elsparkcyklar.  

● Kombinerade riskbeteenden vid användning av elsparkcyklar. Förmodligen beror den 
allvarliga olycksstatistiken på hur vanligt det är att riskbeteenden kombineras. Vanliga 
riskbeteenden är körning under alkoholpåverkan, avsaknad av hjälm, paråkning och körning 
mot rött.  

● Svårt att se och identifiera fordon. Johan Sundström bekräftade vår hypotes om att det är 
svårt att identifiera motorstyrka på elektriska fordon, och svårt att avgöra vilka trafikregler som 
gäller. Detta är besvärligt då det gör regleringen av fordonen mer resurskrävande. 

 



Risker och möjligheter med nya elfordonskoncept | sida 16 

 

● Brister i klassificeringen. Johan Sundström ser behov av större tydlighet när det gäller 
klassificeringen av elfordon. Idag finns det t.ex. en juridisk begränsning  som gör det lagligt att 
framföra elsparkcyklar på trottoarerna.   

● Högre hastigheter och större skillnader i hastigheter på cykelvägarna. Johan Sundström 
liknar det med en bilväg där vissa kör 40 och andra kör 110. Detta ligger i linje med vår hypotes 
om att fordonen som ska samsas om cykelbanorna börjar bli så pass olika att det skapar 
konfliktytor och olycksrisker.  
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Frågeställning 3: Hur ser fördelningen av fordonstyper ut och i vilken 
utsträckning används hjälm?  

Vi har gjort två kvantitativa undersökningar — en före sommaren (del 1, juni) och en efter (del 2, 
september). Undersökningarna gjordes på olika platser och tidpunkter i Stockholms innerstad. Vi har 
samlat in data på tre  platser — Långholmsgatan, Tegelbacken och Strandvägen. Totalt registrerades 
1015 och 1054 stycken fordon vid respektive delstudie. Utöver fordonstyp dokumenterade vi 
uppskattad ålder och användning av hjälm eller inte. 

3.1 Alla fordon 

 

Graf 3.1.1 Skattad ålder  Graf 3.1.2 Fordonstyper 

 

En reflektion från graf 3.1.2 är att vanliga cyklar är i klar majoritet. Det blev lite större andel elcyklar i 
andra undersökningen. Elsparkcykeln är uppenbart ett pendlarfordon att räkna med baserat på att 
studien är gjord i rusningstid och lunchtid. 

 

Graf 3.1.3 Hjälmanvändning (utan hjälm | med hjälm) 
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Hjälmanvändningen är rätt hög i Stockholm; Det har ökar något här i vår undersökning del 2  efter 
sommaren mot innan, del 1 

3.2 Cykel 

   

Hjälmanvändning bland män  Hjälmanvändning bland kvinnor 
 

   

Män utan hjälm uppdelat i ålder  Kvinnor utan hjälm uppdelat i ålder 

 
Anmärkningsvärt är att kvinnor under 20 är högst representerade när det gäller att inte använda hjälm 
(50 %, 5 av 10). Män under 20 (42 %, 6 av 14) och män över 60 (39 %, 13 av 33) ligger också statistiskt 
över det totala genomsnittet på 29,4 %. 

 

 

   

 



Risker och möjligheter med nya elfordonskoncept | sida 19 

 

3.3 Elcykel 

Användning av elcyklar fördelat på kön: Män 41,1 % (37) | kvinnor 58,9 % (53)  

   

Hjälmanvändning bland män  Hjälmanvändning bland kvinnor 

   

Män utan hjälm uppdelat i ålder  Kvinnor utan hjälm uppdelat i ålder 

 

Överlag är statistiken för hjälmanvändning bland elcyklister klart bättre än för vanliga cyklister. 
Framförallt bland kvinnor ser vi en högre användning, där nästan alla (93,4 %, 50 av 53) använder hjälm. 
En förklaring till det kan vara att elcyklar används för längre pendelavstånd, och att man ser sin cykel 
som ett pendlarfordon med längre sträckor och med dagliga rutiner i sitt pendlande. 
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3.4 Elsparkcykel 

Män 73 % (54) | kvinnor 27 % (20) 

   

Hjälmanvändning bland män  Hjälmanvändning bland kvinnor 

   

Män utan hjälm uppdelat i ålder  Kvinnor utan hjälm uppdelat i ålder 

 

Graferna illustrerar det låga användandet av hjälm för användare av elsparkcyklar. Hjälmanvändning 
bland elsparkcykelanvändarna är extremt låg. Det styrks av våra egna observationer, och från våra 
intervjuer. Skälet är sannolikt att de hyrs ut, till exempel av Voi, Lime, Bird etc. Uppsidan är förstås att 
spontant kunna hyra och lämna sparkcyklarna var man vill. Att användarna tar med egen hjälm när de 
ska hyra en sparkcykel är osannolikt.  

Uthyrarna uppmanar användarna att använda hjälm, men verkligheten ser inte ut så. Eftersom det inte 
efterlevs kommer vi att se ökat antal skador framöver såvida inte förutsättningarna ändras radikalt. 

Den frivilliga användningen av hjälm hos cyklister i Stockholm är i allmänhet god, så där fungerar 
systemet. Förhoppningsvis kan det beteendet nå även elsparkcykelanvändarna utan att lagkrav behöver 
införas. Detta skulle ha uppenbara fördelar då nya lagar också skulle kräva resurser för att säkerställa 
efterlevnad. Någon form av lättillgänglig hjälm kan bidra till ökad användning om de finns i anslutning 
till uthyrningsplatserna. 
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Frågeställning 4: Hur funkar samspelet mellan gamla och nya 
fordonstyper? 
Uppenbart är att behovet av särskiljning mellan trafikantgrupper är önskvärt för att minska konflikter 
och ge förutsättningar för de olika grupperna att röra sig i eget utrymme i egen takt. Men, vi har 
begränsat utrymme i städerna. Och visst, vi måste prioritera en överflyttning av bilister till 
kollektivtrafik för att nå klimatmål och få gaturummet att fungera för olika behov. 

Våra intervjuer speglar detta svåra läge som accentueras av nya beteenden, och skilda preferenser för sin 
sak. Elsparkcyklister har förstås urkul och de kommer fram fort. Elcyklister kan köra fort och effektivt i 
ett nytt sätt att pendla på. Lastcyklar gör att vissa familjer eller hantverkare kan avstå bilen. 

Oavsett lösning på de skilda  behoven så  finns en faktor som vi ser är viktig: att få igång dialogen mellan 
de olika intressegrupperna. Det kan skapa mer förståelse och respekt för varandra. Det kan låta som “nu 
ska alla sjunga tillsammans”. Men detta är också en faktor man tillämpar på organisationen BYCS och 
(se  utblick från Amsterdam — att samrådet är viktigt. 

Vi har gjort intervjuer i några av Stockholms gaturum, med olika kategorier av trafikanter, från cyklister 
till fotgängare och bilister. Resultaten kan verka enkla och självklara. Vi hör från de intervjuade att finns 
starka känslor, ofta upprörda, särskilt gällande cykling på trottoarer där äldre kan bli rädda och otrygga. 

Vi ser också konflikter mellan olika cyklistkategorier, där fart är en faktor. Tonen som kan bli aggressiv. 
Det här är som sagt i Stockholm, men inte ett lokalt fenomen. Vi har en liknande bild i storstäder 
globalt. Taxichaufförer i Amsterdam svär över cyklister. Där finns också ett tempo som är mycket högt 
bland cyklister, och som gående kan man inte alltid hävda sin plats på ett övergångsställe. Där gäller det 
att se upp! 

Så hur kan vi arbeta för att få ihop alla viljor och särintressen? Den givna regeln borde vara  att svagast 
får företräde. Det låter bra, men vi ser att framfarten inte blir mer försiktig eller mer ödmjuk mellan 
olika trafikslag. Här ser vi att polisen har fått nya uppgifter att se efter att lagar följs för att lugna ned 
tempo, och begränsa konflikter. 

4.1 Hur uppfattas elsparkcykeln av andra trafikanter? (intervju) 

Elsparkcykeln har blivit ett fenomen, framförallt som ett hyrbart fordon. Vi upplever elsparkcykeln som 
särskilt intressant för dess mängd, spridning och konfliktfaktorer. Därför har vi gjort intervjuer där vi 
specifikt fokuserat på den (materialet finns i sin helhet i appendix 4.2)  
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Separata ringklockor 
lossnar. 

Foliering 
(användnings- 
instruktion) lossnar. 

Elsparkcyklarna 
parkeras ofta på fel 
platser. 

Omkullfallna 
sparkcyklar blir hinder 
för fotgängare. 

 

Sammanfattning 

● De parkeras överallt, ofta på fel ställen. Som vi har hört och sett från andra håll är 
parkeringen av sparkcyklarna ett problem där de blir hinder för fotgängare, ställs i cykelbanor 
och ser allmänt stökiga ut.  

● De körs överallt. Ofta på trottoar. Återkommande är att fotgängare uttrycker obehag runt 
elsparkcyklar som framförs i hög hastighet på trottoarer.  

● Framförs oansvarigt. Det är inte ovanligt att elsparkcyklar framförs under alkoholpåverkan 
och av barn som upplevs använda elsparkcykeln som en leksak. 

● Avsaknad av hjälm. Användandet av elsparkcyklar är i stor utsträckning spontant och således 
används sällan hjälm då det kräver framförhållning.  

Attityden för eller emot elsparkcyklar  delvis  en generationsfråga. I intervjuerna är de yngsta personerna 
positiva till elsparkcyklar (Johanna, 21 år, och Jakob, 23 år). Resterande personer är negativa. En del 
verkar ändå lite nyfikna, som Björn, 61 år: “Jag skulle vilja prova elscooter, men jag vågar inte. Det finns 
ju ingen bra broms”, eller som Daniel, 35 år: “Osäker på kvalitéen”. Den mest negativa var Ulla, 77 år: 
“Elscootrar är vidriga, de har inget trafikvett!” De kör i hög hastighet på trottoaren, vilket enligt Ulla 
(med dålig hörsel) är skrämmande. 

Baserat på svaren från intervjuerna har vi sammanställt ett antal trender som var återkommande: 

● Svårt att läsa elfordonet/cyklistens nästa steg. 

● Olika fordon med olika hastigheter konkurrerar om ytan i cykelbanan. 

● Cykelvägnätet är osammanhängande, vilket tvingar cyklisten att ta onödiga risker. 
Cykelbanor tar ibland plötsligt slut, vilket gör att elfordonet/cykeln tvingas ut på bilvägen. 

● Bilister parkerar och genar över cykelbanor, på samma sätt som elfordon/cyklar genar över 
gångfiler. 
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Frågeställning 5: Hur ofta och i vilken typ av olyckor är dessa fordon 
involverade i? 

Det finns ett mörkertal i olycksstatistiken för elfordon eftersom man inte anmäler alla olyckor, eller till 
samma källa. Olycksstatistiken samlas i ett system som heter Strada. Strada bygger på information från 
två källor – sjukvården och polisen. De flesta av oss har nog trillat på en cykel någon gång och vet att det 
finns många olycksscenarier som faller utanför behovet att söka sjukvård eller göra en polisanmälan. 
Ändå går det att se trender och mönster genom relativa jämförelser i statistiken. 

Det fordon som står ut är elsparkcykeln som har en extremt stor ökning av olyckor bara under 2019 (se 
högra blå stapeln nedan), med 4 olyckor i Stockholm under 2018 och 150 redan i september 2019. 
Enligt Kristina Hunter Nilsson på Voi har de cirka en rapporterad olycka per 15 000 resor. (se Appendix 
6.2).  

Olyckor, Stockholms län 

  2019  (19 september)  2018  2017 

Cyklar  647  1824  2037 

Moped  137  328  326 

Elsparkcyklar  150  4  3 

 

   

Olyckor - 3 fordonstyper  Olyckor - elsparkcykel 

(https://mitti.se/nyheter/olyckorna-elsparkcyklar-stockholm/?omrade=hela-stockholm) 
(https://www.svt.se/nyheter/inrikes/olyckor-med-elsparkcyklar-okar-kraftigt) 
(Dagens Nyheter. 2019-10-04. Herold, Lovisa. ”Extrem ökning av antalet olyckor med elsparkcyklar”) 

Från sjukvården finns det rapporter om att olyckor med elsparkcyklar tenderar att resultera i allvarligare 
skador än olyckor med cyklar. 

 

https://mitti.se/nyheter/olyckorna-elsparkcyklar-stockholm/?omrade=hela-stockholm
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/olyckor-med-elsparkcyklar-okar-kraftigt
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(https://www.mestmotor.se/automotorsport/artiklar/nyheter/20190610/elscootern-leder-till-allt-fler-olyckor-i-staderna-11-doda-

i-usa/) 

Frågeställning 6: Utblick: Hur ser det ut här och i andra delar av 
världen? 

6.1 Utblick Sverige 

Elcykel 
Andelen elcyklar ökade dramatiskt  när man som privatperson fick 25% i bidrag vid köp av ny elcykel. 
Totalt utbetalt bidrag 2018 för eldrivna cykelfordon.  Bidraget upphörde efter 2018 och efterfrågan 
mattades av efter att bidraget togs bort. Källa Naturvårdsverket.se/Stod-i 
miljoarbetet/Bidrag/bidrag-elcykel/Statistik/  

Nya typer av elfordon kommer titt som tätt. El-vespor, fatbikes, elskateboards, eldrivna enhjulingar, 
hoverboards, elsparkcyklar, lastcyklar m.m. De här nya typerna har lockat nya användare som skapar nya 
beteenden, risker och behov. 

Lastmopeder var vanliga på sextiotalet, men ersattes av större fordon med förbränningsmotorer. Nu har 
lastcykeln fått renässans och är ett allt vanligare inslag i urbana miljöer. Eldriften gör att den kan 
användas av föräldrar för att skjutsa barn och av hantverkare i arbetet. Man slipper parkeringsproblem 
och kan profilera sig med miljövänlighet. De barn som får åka i flaket har fått status, vi har sett hur barn 
vill ta med kompisar för att det är ett roligt sätt att transportera sig på. Vi ser också hur skolor försöker 
få föräldrar att undvika att köra sina barn i bil eftersom det skapar olycksrisker. Så lastcykeln kan 
uppenbart bidra till miljönytta, lust och ökad säkerhet. Problemen med att de är skrymmande bör tas 
med i stadsplanering och arkitektur. Det är svårt att passera en 90-dörr med en trehjuling, och de tar stor 
plats på cykelvägarna. 

 

Hyrcykelföretaget Voi´s plan på att ha 500 lastcyklar i Stockholm från år 2020 riskerar att gå om intet 
p.g.a. fel i upphandlingen. Annars skulle planen kunna bidra till att en del väljer bort bilen. Oavsett så 

 

https://www.mestmotor.se/automotorsport/artiklar/nyheter/20190610/elscootern-leder-till-allt-fler-olyckor-i-staderna-11-doda-i-usa/
https://www.mestmotor.se/automotorsport/artiklar/nyheter/20190610/elscootern-leder-till-allt-fler-olyckor-i-staderna-11-doda-i-usa/
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ser vi ser det här som ett tidstecken, särskilt i kombination med det nya intresset för delningsekonomi, 
det vill säga att hyra istället för att äga.  

Elsparkcyklar 
Spridningen av elsparkcyklar har gått rasande fort. Beteenden hos användare har påverkat mottagandet 
negativt. Men fordonen skänker också lust hos de som använder dem. En negativ effekt av den stora 
spridningen är att sparkcyklarna slängs i gaturummet efter användning. De slängs också i vattendrag, 
förmodligen av andra än brukarna, enligt uthyrare.  

 

● Malmö har forslat bort 100 stycken elsparkcykel för att de har varit felparkerade. 

● 50 elsparkcyklar plockades upp ur vatten utmed kajer i Stockholm sommaren 2019. 

● Stockholm börjar forsla bort elsparkcyklar som står trafikfarligt eller hindrar. På drygt tre 
veckor har man samlat in 77 elsparkcyklar och kört dem till stadens uppställningsplats. 
Uthyrningsföretagen får lösa ut dem mot en avgift på 500 kronor. “Den viktigaste effekten är 
att företagen själva börjat se till att cyklarna parkeras rätt, säger Erik Söderberg, pressansvarig på 
Stockholms Stad”. DN den 17 oktober 2019. 

● Stölder av tillbehör på cyklar har ökat i Stockholm med 23 % under tre kvartal 2019. 
Framförallt är det elbatterier som stjäls. SVT Rapport 2019-10-23. 

(https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=7169281) 
(https://www.breakit.se/artikel/19731/problem-for-voi-i-uppsala-hamnar-i-fyrisan) 

Voi — elsparkcykeluthyrare (intervju) 

Situationen på cykelbanorna påverkas inte bara av de personer som befinner sig där. Företagen som 
utvecklar och distribuerar nya typer av fordon är också en viktig faktor. Hur ser de på sin roll när det 
gäller den hållbara utvecklingen på cykelbanorna? Vad är deras planer för framtiden? Vilka hinder och 
möjligheter ser de?  

Voi var först i Europa med att lansera hyrbara elsparkcyklar och är idag en av de största aktörerna i 
världen på marknaden. Vi har intervjuat Kristina Hunter Nilsson, VP of Marketing på Voi. Vi ville få 
Vois perspektiv på cykelbanorna idag och vetat vad deras framtidsplaner är och vad de gör för att 

 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=7169281
https://www.breakit.se/artikel/19731/problem-for-voi-i-uppsala-hamnar-i-fyrisan
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hantera befintliga problem som t.ex. låg hjälmanvändning. (Frågor och diskussionen finns i sin helhet i 
appendix 6.1.1).  

● Bristande kunskap och beteende hos vissa användare. Voi ser själva ett problem med att 
vissa användare kör på ett oansvarigt och farligt sätt. En åtgärd som de implementerat är en 
körskola som de kallar Voila. Om en användare deltar i körskolan får de fribiljetter som kan 
användas för att hyra elsparkcyklarna gratis.   

● Hjälmfrågan. Kristina håller med om att den låga hjälmanvändning är ett problem. Hon 
framhåller att hjälmanvändning är ett krav för att hyra en elsparkcykel från Voi, men att de idag 
inte har ett bra sätt att se till att det efterlevs. Det spontana användandet av deras tjänst står i 
kontrast med det planerade beteendet att ha med sig en hjälm. En lösning skulle kunna vara att 
designa en hjälm som man alltid har med sig, t.ex. genom att den är hopfällbar eller som en del 
av en väska. 

● Parkering av elsparkcyklarna. Voi har idag prototyper för parkeringsställ, men ser inte att det 
kommer att ersätta möjligheten att ställa fordonen var som helst, utan snarare som ett 
komplement där användaren kan få en bonus. Enligt dem kan man parkera 20 elsparkcyklar på 
en enda parkeringsplats för bilar. En idé skulle kunna vara att man gör mobila parkeringsställ 
som är dimensionerade efter en bilparkering och som kan flyttas runt efter behov.  

● Sensorer för olycksstatistik på elsparkcyklarna. Från vår efterforskning runt olycksstatistik 
vet vi att det finns ett stort mörkertal, där många olyckor inte rapporteras (källa?). Att 
elsparkcyklarna redan är både eldrivna och uppkopplade gör dem till en plattform för att 
implementera sensorer som identifierar och dokumenterar när olyckor sker. Informationen kan 
sen användas för att identifiera problematiska områden och tider som behöver åtgärdas. Något 
sånt här hade behövt samordnas med t.ex. Stockholm stad. Voi har uttalat att de föredrar att ha 
avtal med städerna där de opererar, så det borde inte vara en svårighet.  

Velove — fraktcykeltillverkare  

Velove är ett svenskt företag som tillverkar och säljer fraktcyklar för kommersiellt bruk. Cykeln har en 
elmotor på 250 W, upp till 6 hjul (i förlängda versionen), är 4,6 meter lång (i förlängda versionen) och 
kan lastas upp till 500 kg . Än så länge finns det inte många exemplar ute på marknaden, men om 
mängden bilar i våra städer ska minska blir den här typen av fordon relevanta. Marknaden beräknas växa 
från ett hundratal fordon till 10 000 på årsbasis, enligt svar på våra frågor till Veloves VD (se appendix 
6.1.2). 
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Nya beteenden med andra typer av elcyklar 

De nya typerna av elfordon, som hoverboards och fatbikes, gör att många struntar i regler och skydd. Å 
andra sidan är de tystare och renare i drift än t. ex. en 1000-kubikare. På webben finns ett digert utbud 
av den här typen av elfordon med helt andra motoreffekter än de som gäller för elcyklar. Vi har ännu 
inte sett såna här fordon med registreringsskyltar vilket gör dem till lite av outlaws. Dessa utgör dock en 
liten grupp, vilket vi sett i vår studie. Det blir knappt utslag på mätaren när vi räknar ihop kategorierna.  

Den här elscootern säljs på nätet som Chopper X1. Man skriver att 
det är en klass II-moped, 1000 W, 35—45 km/h, möjlig att begränsa 
till 25 km/h. Den är EU-klassad, man bör använda hjälm. Man 
behöver inte förarbevis om man fyllt 15 år före den 1 oktober 2009. 
Enligt regelverket innebär klass II  max 25 km/h, vilket gör att man 
måste begränsa farten och använda hjälm, samt ha trafikförsäkring 
och förarbevis eller körkort. 

Reglering kan verka tillbakahållande för utveckling. Den kan också 
tolkas som proaktivt, ett sätt att inte bli offer för omständigheter. Att skapa regler kan också vara 
riskfyllt, som när Sverige införde förbud mot vattenskotrar. EU krävde att marknaden skulle vara öppen 
i alla EU-länder, så man fick backa och öppna upp vilket har lett till intressekonflikter mellan 
skärgårdsbor, friluftsmänniskor och de som kör vattenskotrar/branschen. Utvecklingen kring flygande 
drönare är lite lik med först hårda restriktioner som sedan lättas, vilket lett till frihet att använda 
drönarna, men också till risker för flyg och risker för intrång och attentat. Det här är frågor vi kommer 
att tampas med — elsparkcyklar har accentuerat frågan om behov av regelverk. 

6.2 Utblick Europa 

Paris 

● Artikel nr. 6, 15 juni 2019. Precis som i Sverige har elsparkcykeln slagit igenom 2019. 

● Det finns fler än 20 000 elsparkcyklar på Paris gator, från tolv olika operatörer. Dubbelt så 
många operatörer än vad det finns i Stockholm. 

● Resultat från en användarstudie, där 4300 intervjuats visar att 33% av användarna är utländska 
turister och 9% franska turister. 

● Bolagen lyfter fram att elsparkcykeln är miljövänligare än bilar. Men denna studie visar att 
endast 8% skulle köra bil om inte elsparkcykeln fanns. Nära hälften skulle promenera, 29% hade 
åkt kollektivt och 9% hade cyklat. 

● Olyckorna ökar - Den 27 maj 2019, registrerades det första dödsfallet. 25-årig man på 
elsparkcykel omkom efter att ha krockat med en lastbil 

● Paris borgmästare, Anne Hidalgo, beskriver situationen som “anarkistisk”. 
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● Nya åtgärder och lagar 

○ Ny maxhastighet på 20 km/h för elsparkcyklar, 8 km/h på gågator. 
○ Förbud i parker och grönområden. 
○ Antalet operatörer kommer bantas från dagens 12 till tre. 
○ Nationell lag förbereds där hjälmkrav för barn mellan 8-12 år kommer träda i kraft i 

höst. 
○ De som är yngre än 8 år ska inte få använda elsparkcykel. 

Köpenhamn 

● Har klart färre elsparkcyklar än Stockholm, delvis för att man cyklar mer,  som minskar behov 
av att hyra sparkcyklar. 

● Däremot har “leasing” av det holländska Swapfiets etablerats som en del av stadsbilden 

Amsterdam 

● Elsparkcyklar har inte fått godkännande i Holland, regelverket är inte klart än, men ska kunna 
öppna upp för att bli lagligt. 

● Swapfiets har startat en ny affärsidé; att hyra ut cyklar där underhåll ingår. Har man problem 
med cykeln kommer en mobil service som åtgärdar problemet eller byter ut cykeln. De har 
börjat komplettera vanliga cyklar med elcyklar som förväntas växa i omfattning. Konceptet 
kommer spridas i Europa. Kännetecknande är det blåa framhjulets däck som ger en stark 
igenkänning. Det problemfria cyklande har blivit en spridd affärsidén. De har uthyrning i 25 
städer i Holland och några städer i Belgien, Tyskland och Danmark  

● I Amsterdam har vi sett laddstationer i staden, dels för bilar, men också en egen station för 
cyklar och skotrar 

● Bycs är en organisation som arbetar med att öka cyklandet i världen. Deras bas är i Amsterdam 
och hjälper städer worldwide att utveckla cyklandet i städer. De utgår från världens bästa 
cykelstad, Amsterdam, och drivs av två amerikaner och finansierade av investerare i Amsterdam. 
De arbetar med “Bicycle Mayors som språkrör i ett tiotal städer i världen. Deras mål är att nå: 
50% of all trips by bicycle by 2030” Bycs grundtanke är att vanliga cyklar ger mest fördelar, 
enkelt, miljövänligt, sladdlöst, rent, och ger mest uppväxling på hälsan med att vi behöver arbeta 
med kroppen. (www.bycs.org) 

● Cykelparkeringarna i Amsterdam är enorma, 1000-tals 
cyklar ska hanteras vid centralstationen, vid knutpunkter, 
skolor etc. De förläggs på pråmar eller i flera våningsplan. 
Maxtid för att parkera är 14 dagar. Om man inte flyttar efter 
ha fått en röd lapp riskerar man att cykeln får lösas ut på 
annan plats. 
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● Vid Centralstationens cykelparkering finns en automat där man 
kan köpa cykelbelysning. Lättillgängligt och svårt att skylla på 
om man blir stoppad. 

● DHL använder vattenvägarna för att sprida sina transporter i 
staden, deras lastcyklar tar över transporten på land. Vi blev 
förvånade att de inte var elcyklar. Deras cykelbud såg ingen 
fördel med det, trots tung last. Det var så enkelt med att trampa 
och slippa ladda enligt personalen. De var verkligen cyklister 
som gillade att trampa. En intressant kombo med att utnyttja 
vatten och vägar. Kanalerna i Amsterdam är en lite unik 
tillgång. Stockholm har vissa likheter. 

● Det har startat ett projekt att utnyttja stadens vattenvägar till 
distribution  av gods eftersom vägnätet i innerstaden inte räcker 
till. Det kan bli som självkörande enheter som tar sig till målet 
med varor. Distributionsbilar är ett av stadens stora flaskhalsar 
eftersom de måste stanna på vägarna för att lasta och lossa. 
Dagens system fordrar stort tålamod för bilister och cyklister. 

6.3 Utblick världen 

Los Angeles 

● Har begränsat antalet elsparkcyklar till max 3000 per 
uthyrningsföretag. 

● Elsparkcykel som stått på samma plats i 5 dagar fraktas bort. 

● Parkeringszoner har införts i staden. 

(https://ladot.lacity.org/what-we-do/dockless-mobility) 
(https://ladot.io/programs/dockless/) 

Singapore 

● Fordonen måste vara registrerade och ha registreringsnummer. 
○ Från 2021 så måste fordonen ha en sk “UL2272” 

säkerhetsstandard för att kunna registreras. 
● Enkla illustrationer om hur man ska både registrera och hur 

man får köra elfordonen finns på Singapores “Land Transport 
Authority” webbsida. 
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(https://www.lta.gov.sg/content/dam/ltaweb/corp/GreenTransport/2019/Escooter_Registration_Brochure.pdf)  
(https://www.lta.gov.sg/content/ltaweb/en/walk-cycle-ride/rules-and-code-of-conduct.html)  

Allmän utblick - elsparkcyklar 

Regelverk i världen som reaktion på “elsparkcyklarna” Vi kan konstatera att elsparkcyklarna genererat 
problem globalt, och att de lyder under olika regelverk.  

- I Paris får elsparkcyklar framföras på vägen, men inte på trottoarerna. Där riskerar användaren 
böter på 135€ . Om fordonet lämnas på olämplig plats, såsom trappuppgångar, på gångbanor 
eller dylikt, så kan användaren bötfällas med 35€.  

- Elsparkcyklarna brukade vara olagliga i New York City, men en ny lag från 2019 innebär att det 
är lagligt att använda sin egenägda elsparkcykel. Däremot så är uthyrning av elsparkcyklar, som 
t.ex. Voi, fortfarande olagligt.  

- Även i Spanien så har lagen kring dessa fordon ändrats. Elsparkcyklar får inte längre framföras 
på trottoarer. Dessutom är de helt förbjudna i Barcelona. I oktober så vägrade myndigheterna i 
Madrid att ge etableringstillstånd till uthyrarna Bird, Lime och Voi. 

(Julia Buckley, CNN • Published 22nd November 2019) 

 

   

 

https://www.lta.gov.sg/content/dam/ltaweb/corp/GreenTransport/2019/Escooter_Registration_Brochure.pdf
https://www.lta.gov.sg/content/ltaweb/en/walk-cycle-ride/rules-and-code-of-conduct.html


Risker och möjligheter med nya elfordonskoncept | sida 31 

 

Slutsats 
Komplicerat regelverk för olika elfordon 

● Dagens klassificeringssystem bygger i huvudsak på fordonens motoreffekt och topphastighet. 
Aspekter som storlek, vikt, antal hjul etc. ignoreras. Hur ett fordon uppfattas kan bli abstrakt 
när ett sexhjuligt containerfordon klassificeras som cykel i lagens ögon.  

○ Förenkla och förtydliga lagstiftningen och hur den kommuniceras. Nuvarande 
lagstiftning bygger på definitioner som “moped” och “cykel” De nya typerna av 
elfordon kan behöva nya begrepp så de kan få egna lagkrav.  

○ Slängda elsparkcyklar är idag tillåtet, om de inte utgör en fara, det borde naturligtvis 
kunna förhindras lagmässigt 

○ Omvärdera vilka faktorer som borde ligga till grund för klassificeringen av fordon, som 
t.ex. vikt, storlek ifall de skapar nya säkerhetsproblem på dagens cykelvägar. 

Svårt att ha koll på regler för vilka som får vara på cykelvägar 

● Visuellt kan fordon se likadana ut men ändå skilja mycket i prestanda och egenskaper. Detta gör 
det svårt för polis att kontrollera prestanda. 

○ Visuella indikeringar på fordonen som hänvisar till vilken klass de hör hemma i? 

● Klass II mopeder går fort och kör ibland på cykelvägar. 

● Trimmade elcyklar skapar nya risker. Det är lätt att trimma fordon med hjälp av information 
och komponenter från nätet. Polisen har begränsade resurser och verktyg för att bemöta detta.  

○ T.ex. utveckla en kompakt dymo för test av elfordon 

Det blir allt vanligare att använda olika elfordon för kommersiell transport av gods på 
cykelbanorna 

● Cykelbanorna är inte dimensionerade för ellastcyklar som är breda och svåra att cykla om.  

○ Kan denna grupp som behöver mer utrymme och högre fart få egen fil så är nog alla 
överens om att det löser en hel del av risker och konflikter 

○ Eller så införs begränsningar i maxbredd, och att elfordon som klass 1 mopeder 
(45km/h) tydliggörs så både användare och medtrafikanter ser att de ska köra på annat 
än cykelvägar. 

● Lastcyklar används i ökande grad av företag — även andelen familjer som skaffar lastcykel ökar. 
Vois plan att hyra ut lastcyklar i Stockholm är ett exempel på nya inslag i trafiken som bör 
beaktas. Lastcyklar tar stor plats i gaturummet, väger mycket och med eldrift kan de gå fort. Det 
ökar i sig olycksriskerna. 
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○ En specifik klassning för kommersiella lastfordon skulle skapa möjligheten att reglera 
dessa bättre, t.ex. så att de inte är ute i trafiken och tar plats under rusningstrafiken. 

Det finns problematik kring uthyrningen av elsparkcyklar 

● Ofta kombineras ett antal riskbeteenden med varandra kring användandet av dessa fordon — 
bruk under alkoholpåverkan, avsaknad av hjälm, samt att flera personer färdas på samma 
fordon.  

○ Förbättra hjälmanvändning vid spontan användning där användaren i dagsläget inte 
har en hjälm med sig. 

○ Förbättra kunskapsläget med ett universellt körkort med RFID som krävs för att låsa 
upp fordonen man har utbildningen för. 

● Vandalism är vanligt och skapar ett onödigt högt svinn på elsparkcyklarna, vilket i sig resulterar 
i resursslöseri.  

● Elsparkcyklarna parkeras ofta på ett nonchalant sätt där de kan utgöra trafikfara. Dels på 
cykelbanor, dels på gångytor där slängda eller välta elsparkcyklar blir dolda hinder. Detta har 
blivit ett problem för synskadade. 

○ Ett dockningssystem liknande Citybikes löser sannolikt detta problem, och visst,  på 
bekostnad av komforten i att kunna lämna sparkcyklarna var som helst.  

○ Vi har lyft fram regelverket/klassificering som ett problem med elfordon. Det ger i sin 
tur konflikt för städer att reglera hur elsparkscyklar ska hanteras. Det finns inga hinder 
för en uthyrare att användarna ställer cyklarna var som helst, om det inte är 
trafikfarligt. Ska man få in uthyrarna i ett regelsystem fordras en överenskommelse där 
stad och uthyrare gör upp om formerna för hur det ska skötas. Det är långt från givet 
att uthyrarna vill eftersom det kommer innebära pålagor som kostsamma avtal, regler 
som ska följas. Å andra sida är uthyrare intresserade av att under ordnade former få sin 
verksamhet att följa en struktur och på så sätt få konkurrensfördelar med tillstånd som 
gäller några få utvalda aktörer. 

Den stora spridningen av hyrbara elektriska fordon möjliggör insamling av precis olycksstatistik 

● I och med att hyrfordonen är både elektriska och uppkopplade mot nät och GPS,  bör det inte 
vara ett problem att installera sensorer som känner av när fordonen är involverade i en olycka. 
På så sätt kan problemområden och tider identifieras och bemötas.  

○ Detta skulle t.ex. kunna implementeras som ett krav från stadens sida för att uthyraren 
ska få en etableringsrätt. Vissa städer har krav på tillstånd för att få etablera uthyrning 
av elsparkcyklar.  
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Elcyklar skapar problem samtidigt som de ökar cyklandet, vilket är positivt 

● Elcyklar går fort, de väger mer än vanliga cyklar, och ellastcyklarna blir fler. Detta bidrar till 
ökade konflikter och olycksrisker. En del hävdar att man tappar träningseffekten med elcykling. 
Fler typer av cyklar och olika beteenden fordrar bredare cykelvägar för att minska problemen 
med trängsel. Det är förstås en utmärkt utveckling att fler cyklar. Och även om det är en 
begränsad mängd än så länge bör den växa avsevärt mer än idag av miljö och hälsoskäl. 

● Vi kan alla önska att vi kan se in i framtiden för att undvika problem. Elsparkcyklarna var svåra 
att förutse. Å andra sidan kunde vi se boomen komma i USA, främst från västkusten. Den 
företeelsen har sen slagit Europa och hela världen. Vilka kommande tendenser kan vi se 
framöver? Ja nu närmast är just att nya typer av elcyklar blir vanligare, att tex ellastcyklar 
behöver mer utrymme, att olika hastigheter behöver differentiering av körfält. Det bör planeras 
för så snart som möjligt för att möta behov, undvika konflikter och olycksrisker. 

● Tendenser bortom denna horisont är svår att se, det fordrar i sig en analys av vad som kan 
komma. Vi vet att världen står för en stor omställning av miljöskäl. Det kommer påverka all 
planering och samordning.  Det är lätt att säga att planeringen kunde varit mer proaktiv när det 
gäller boomen med elsparkcyklar.  
Med god framförhållning kan man lättare kunna planera för nya beteenden.   
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Spridning och implementering av 
resultatet 
Vi har i rapporten belyst de problem som har uppkommit eller accentueras i och med ökningen av nya 
typer av elfordon. I viss mån har vi försökt ange lösningar. Några är självklara och enkla. Störningar med 
elsparkcyklar fordrar tydliga regler och lösningar som parkeringsmöjlighet. Det är mest att göra ut. Vi 
har stor respekt för hinder att anpassa lagar, men avsikten med vårt resultat är just att belysa problem 
och påtala möjliga lösningar. 

Mer komplexa frågor rör hur man planerar städer för att klara ökad cykling och mer differentierade 
behov rörande fart, utrymme, trygghet etc. Ska cykling växa måste cykelvägarna bli fler, bli bredare och 
vara lättillgängliga. Där kommer elfordonen in som en faktor; de större lastcyklarna och de snabbare 
elcyklarna blir fler. De måste ges plats för säker cykling generellt. Upplevs cykling säkert så lockar det 
fler! 

Vi tror på dialog med de aktörer som ska samsas i gaturummet. Vi är ännu bara i början av en 
omställning till mer hållbara transporter. Det kommer att krävas nya lösningar, nya konstellationer och 
ny teknik. 

Dialoger kan anordnas genom att t.ex. samla kompetenser, gärna internationella, för ett kunskapsutbyte 
om lyckade exempel, om risker och möjligheter för framtida transportbehov. Det finns förstås stort 
kunnande i våra städer i Sverige. Också de kompetenserna är viktiga att samla för att lära av varandra och 
planera för nya och hållbara, urbana transporter. 

Den här rapporten är en spegling av nuet och dess problem, men också av dess möjligheter. Men allt 
detta är färskvara. Vi vet inte hur länge vi tycker att det är coolt med elsparkcyklar. Eller hur blir det om 
Velove får rätt i att de ska producera 10 000 lastcyklar som ska samsas med övrig trafik. 

I bästa fall kan det här materialet bli en påminnelse om behovet av att se nya trender, att vara proaktiv, 
att samspela med olika intressen. Det är stort nog. Eftersom vi är designers jobbar vi gärna med konkreta 
dellösningar, som till exempel hubbar för elsparkcyklar, laddstationer för elcyklar, eller robotar som 
håller cykel- och gångvägar fria från halka, grus och snö. Man kan också leda cykelvägar så att 
konfliktytorna blir färre, eller göra vägarna så släta att man inte behöver kryssa mellan störande 
brunnslock. 

Att utnyttja vägnätet nattetid för transporter är en annan lösning som presenteras i rapporten, då gärna 
kombinerat med självkörande robotar som kan utnyttja ledigt utrymme för distribution. En lokal hyper 
loop-lösning och en blandning av rörpost-princip kan behövas för att minska störningar från 
distributionsbilar. Den typen av problem ser vi här, men även i Amsterdam. De har t.ex. påbörjat en 
plan för att utnyttja sina vattenvägar som alternativ till vägtransporter. 
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Det görs också en hel del för att samordna kollektivtrafik med cyklar för att göra resan mer sömlös. Den 
typer av lösningar bör spridas. 

Så, kortfattat: Mer kommunikation med olika intressegrupper. Lära över gränser (se www.bycs.org). 
Proaktivitet i regelverk för att inte lappa och laga senare, som i problemen med elsparkcyklar. Eldrivna 
fordon gör sig bäst i låga egenvikter. En Tesla S väger drygt två ton, en elcykel cirka 30 kg. Det talar för 
eldrift på cyklar. Ska vi sikta på hälsoeffekter ger eldrift mindre effekt jämfört med cykling. Men eldrift 
kan locka fler att cykla istället för att ta bilen, då är miljönyttan uppenbar. 

Detta material kan med fördel ingå i ett underlag inför kommande seminarier, möten och diskussioner 
om hur vi bör planera våra städer, skapa regelverk och inspirera till nya hållbara lösningar där cykling är 
en viktig hörnsten i en mer hållbar utveckling. 
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Appendix  

2.2 Vad vet allmänheten? (intervju) 
Undersökning i Stockholm 
Syftet var att undersöka invånares kunskap om olika elcykelfordon och regelverk 

 

Fordon/klass  Elcykel: 9 / 
Cykel (ej 
eldriven): 1 

 Elcykel: 7 / 
elmoped + 
elcykel: 2  / 
Mountainbike: 1 

Elmoped: 10  Elsparkcykel: 10   Elcykel: 7 
Cykel (m. låda + 
ej eldriven): 3 

Motorstyrka  Vet ej: 9 / 
250-500 W: 1 st 

Vet ej: 9 / 
500-750 W: 1 

Vet ej: 9 /  
750 W: 1 st 

Vet ej: 8 /  
300 W: 1 /  
100 W: 1 st 

Vet ej: 9/ 1000 
W: 1 st 

Hastighet  Vet ej: 2  25 
km/h: 2 /  
30 km/h: 5 /  
50 km/h: 1 st 

Vet ej: 2st  / 25 
km/h: 1 / 30 
km/h: 5 / 35 
km/h: 1 / 50 
km/h: 1 st 

30 km/h: 5 / 
40 km/h: 1 /  
45 km/h: 1 /  
50 km/h: 1 /  
60 km/h: 1 /  
80 km/h: 1  

Vet ej: 1  /  
20 km/h: 4  /  
25 km/h: 2 /  
30 km/h: 3  

20 km/h: 1 /  
25 km/h: 1 /  
Vet ej: 2 /   
30 km/h: 6  

Hjälm  JA: 5 /  
NEJ: 2  /  

 JA: 6 /  
NEJ: 2  /  

JA: 10 st  JA: 5 /  
NEJ: 3 /  

JA: 5 /  
NEJ: 3 / 
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“Barn under 15 
år”: 2  /  
Vet ej: 1  

“Barn under 15 
år”: 2 st 

Vet ej: 1 st   “Barn under 15 
år”: 1 /  
Vet ej: 1 st 

Max antal hjul  Vet ej: 3 / 2 hjul: 
4 / 3 hjul: 3 st 

Vet ej: 3 / 2 hjul: 
4 / 3 hjul: 3 st 

 Vet ej: 3 / 2 hjul: 
5 / 3 hjul: 2 st 

Vet ej: 3 / 2 hjul: 
5 / 3 hjul: 2 st 

Vet ej: 2 / 3 hjul: 
7 / 4 hjul: 1 st 

Åldersgräns  Vet ej: 1 / 
16 år: 1 /  
NEJ: 8 st 

Vet ej: 2 /  
16 år: 2 /  
NEJ: 6 st 

 15 år: 7 /  
16 år: 2 /  
18 år: 1 st 

15 år: 1 /  
18 år: 1 /  
Vet ej: 2 /  
NEJ: 6 st 

Vet ej: 1 /  
16 år: 2 /  
NEJ: 7  

Max bredd  Vet ej: 6 /  
JA: 4 
(200/30/80/60 
cm) 

Vet ej: 6 / 
 JA: 4 
(200/30/80/60 
cm) 

Vet ej: 6 /   
JA: 4 
(200/40/80/60 
cm) 

Vet ej: 6 /  
 JA: 4 
(200/20/80/50 
cm) 

Vet ej: 5 /  
 JA: 6 
(200/50/150/15
0/80 cm) 

Försäkring  NEJ: 8 /  
Vet ej: 2 st 

JA: 1 /  
NEJ: 7 /  
Vet ej: 2 st 

JA: 9 /  
Vet ej: 1 st 

NEJ: 7 /  
Vet ej: 3 st 

NEJ: 7 /  
Vet ej: 3 st 

Cykelbana  JA: 9 /  
NEJ: 1 st 

JA: 9 /  
NEJ: 1 st 

JA: 5 /  
NEJ: 5 st 

 JA: 9 /  
Vet ej: 1 st 

JA: 9 /  
Vet ej: 1 st 

Max vikt  Vet ej: 9 / 
 JA: 1 (25 kg) 

Vet ej: 9 / 
 JA: 1 (30 kg) 

et ej: 9 / 
 JA: 1 (150 kg) 

Vet ej: 9 / 
 JA: 1 (20 kg) 

Vet ej: 9 / 
 JA: 1 (100 kg) 

Körkort   NEJ: 10   NEJ: 10    JA: 8 /  
NEJ: 2  

 NEJ: 10   NEJ: 9 /  
Vet ej: 1  

 

Hastighet 
● Deltagarna hade relativt bra koll på maxhastigheten för elcykel nr. 1, elcykel nr. 5 och 

elmoped nr. 2. Majoriteten av svaren låg +/- nära den korrekta maxhastigheten. 
● Majoriteten gissade på att maxhastigheten låg mellan 25—30 km/h (elcykel m. trampor), 

vilket är nära sanningen, dock något högre än den korrekta maxhastigheten som är 25 km/h. 
Detta gäller även för nr. 2 (max 25 km/h) där majoriteten gissade på: 25—35 km/h. 

● Elmoped, nr. 3 (Moped II, 25 km/h). Hälften av deltagarna trodde att maxhastigheten låg på 
30 km/h (vilket är nära). 

● Resterande gissade på 40—80 km/h, d.v.s. mycket högre hastigheter i förhållande till vad som 
är lagligt. 

● Elsparkcykel (nr. 4) var svår för deltagarna. Majoriteten gissade på hastigheter mellan 20—30 
km/h. Vilket är lägre än vad som gäller för både fordonet och fordonsklassen (Moped I, 45 
km/h / Egret Ten V3, 35 km/h). 

● Då deltagarna inte hade någon uppfattning om varken fordonsklass eller motorstyrka, utgick 
de ifrån (vad de antog är) fordonets kapacitet och rimlig maxhastighet för detta typ av 
fordon. En del refererade även till uthyrningsbolaget Voi, vars elsparkcyklar har en 
maxhastighet på 20 km/h.  

● De blev förvånade när de fick se den korrekta maxhastigheten (45 km/h) för fordonsklassen, 
samt maxhastigheten som gäller för denna elsparkcykel (35 km/h). 

● Det var lättare att ange maxhastighet för (visuellt) traditionella fordon (som elcykel med 
trampor), nya/moderna fordon (som elsparkcykel) var svårare.  
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● Även elmopeden var klurig. Hälften av deltagarna gav svar som var nära den korrekta 
maxhastigheten, hälften trodde att maxhastigheten var mycket högre. (Mer än dubbelt den 
korrekta maxhastigheten 40—80 km/h.)  

Hjälm 
● Frågan om hjälmkrav är inte helt enkel. Hälften av deltagarna trodde att alla fordon har 

hjälmkrav — den andra halvan svarade antingen nej eller att de inte vet. Det råder delade 
meningar gällande alla fordon, bortsett från elmoped nr. 3. 

● För elmoped nr. 3 var alla deltagare säkra på att det är hjälmkrav som gäller. Fordonets 
traditionella mopedattribut indikerar hjälmkrav, resterande fordon var svårare att tolka i 
denna fråga. Som till exempel Rawbiken (moped II), som är svår att identifiera som elmoped. 
Detta påverkar såklart deltagarna i frågan om hjälmkrav. Det sker en slags misstolkning, två 
personer trodde nämligen att det är hjälmkrav för barn under 15 år, medan fordonet (enligt 
lag) inte får framföras av barn under 15 år. 

Hjälmkrav för barn under 15 år 
● Gällande elcykel med trampor (nr. 1 och nr. 5) var det endast två tre personer som svarade att 

det är hjälmkrav för barn under 15 år. 

Åldersgräns 
● Tydligt. Majoriteten av deltagarna hade bra koll på åldersgräns för elcykel (nr. 1 och nr. 5) 

med trampor (ingen) och elmoped (15 år). 

Oklart 
● Elmopeden (moped II, Rawbike) var klurig. Då fordonet är svårt att identifiera som elmoped, 

var frågan om åldersgräns svår. Drygt hälften av deltagarna trodde att det inte är någon 
åldersgräns, resterande visste inte eller trodde minimum 16 år. 

● Även elsparkcykel var lite klurig. Deltagarna refererar till uthyrningsbolaget Voi, som har 18 
år minimum på sina elsparkcyklar. Därför trodde två personer att det är 18 års åldersgräns, 
två personer trodde att det är 16 års åldersgräns. Resterande (majoriteten) trodde att det inte 
är någon åldersgräns alls. 

Körkort 
● I frågan om körkort var majoriteten överens om att det inte behövs något körkort för fordon 

nr. 1, nr. 2, nr. 4 och nr. 5. 
● Detta är korrekt för fordon nr. 1 och nr. 5. Men då nr. 2 och nr. 4 klassas som moped II och I, 

krävs körkort för framförande. 
● Även här sker det en misstolkning av fordonets form/konstruktion, som visuellt påminner 

om cykelns estetik och egenskaper. 
● Elmoped nr. 3 (moped II), majoriteten tror att det krävs körkort, vilket är korrekt. 

Försäkring 
● Lite osäkerhet gällande försäkring. Ett fåtal svarade att det inte vet, men majoriteten trodde 

ändå att det inte behövs någon försäkring för någon av fordonen. Förutom elmoped nr. 3 
(Moped II), där majoriteten var överens om att det behövs. 
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Cykelbana 
● Majoriteten trodde att alla fordon får framföras på cykelbana. Bortsett från elmoped nr.3, där 

deltagarna var osäkra: Hälften svarade ja och hälften nej. 

 

2.3 Efterföljande av lagar och regler (intervju) 

Intervju med Johan Sundström, gruppchef hos Trafikpolisen. 

Frågor 

● Hur ser ni på den nuvarande situationen på cykelvägarna? Har det blivit sämre? Har ni gjort 
något för att utvärdera och följa upp, t.ex. olycksstatistik? 

● Är det någon specifik ny fordonstyp som ni tittar extra på? Varför? 

● Tror ni att beteenden på cykelbanorna har/håller på att förändras? 

● Vad skulle ni vilja se för förändringar — lagar, stadsplanering, beteenden, fordonen etc.? 

● Hur jobbar ni med efterföljning av regler? Skulle ni vilja göra på något annat sätt? Vilka är de 
största utmaningarna i ert arbete? 

● Har ni några planerade åtgärder på gång? 

Sammanfattning från intervjun 

● Trafikpolisen fokuserar framförallt på elsparkcyklar, då olycksstatistiken ser så dålig ut. 
○ Stort intresse från media vilket de försöker utnyttja. 

● Att framföra elsparkcykel under alkoholpåverkan är ett vanligt riskbeteende.  
● Bilden är att elsparkcyklarna är ett symptom, snarare än problemet.  
● Trafikpolisen har begränsade resurser för att bemöta detta, och i den utsträckning att de gör 

det är med fokus på paråkning och efterföljande av rött ljus. 
○ Resurser tas från andra saker för att bemöta detta, då faran ökar. 

● Paråkning ökar risken för personskador markant. 
● Farligt att släppa ena handen för att t.ex. indikera vart man ska åka. 
● Märkligt att staden upplåter mark för näringsidkare på detta sätt. 
● För polisen är det viktigt att fordonen är klassade på ett bra sätt — idag är det väldigt svårt att 

veta vad som är vad, vilket är viktigt  t.ex. när det gäller alkoholpåverkan.  
○ Svårt att bedöma motorstyrka. 

● Märkligt att elsparkcyklar får framföras på trottoar.  
● Om trafikpolisen gör framtida insatser kommer det att vara i krogmiljön, då alkohol är en 

stark riskfaktor. 
● Sundströmser elsparkcyklar överlag som en negativ trend. Han anser att de för det mesta 

ersätter vanlig cykling eller promenad, och ofta framförs i onyktert tillstånd, där faran 
överväger ev. fördelar. 
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● Trafikpolisen ser en trend med högre hastigheter och större skillnader i hastigheter på 
cykelvägarna — liknar det med en bilväg där vissa kör i 40 och andra i 110. 

● Bristen på användning av hjälm är ett stort problem. Sundström tycker inte att det är 
konstigt att folk inte vill dela hjälm med andra. Svår nöt att knäcka när det gäller hyrfordon.  

● Utbyggnaden av infrastrukturen matchar inte tillväxten av cyklister och nya fordonstyper.  

Idéer 

● Dymo för att jämföra motorstyrka? Verkar dock inte vara ett prioriterat problem idag. 
● Individuella dockningslösningar som kan monters vid fasader? Skulle kunna göras som en 

skoj installation. 
● Förenkla regler så visuellt liknande fordon får liknande regler, t.ex. genom att förbjuda 

alkoholpåverkan hos scooterförare? 

 

 
 

4.1 En första inblick (intervju) 

Frågor 

● Namn 

● Ålder 

● Kön 

● Bor 

● Jobb/skola 

1. Primärt färdmedel? 

a. Varför? 

b. Hur länge? 

2. Vad påverkar dig i ditt val av färdmedel? 

3. Skulle du vilja prova ett annat typ av färdmedel? Varför/varför inte? 

4. Var kör du i trafiken? 

a. Cykelbana/gångväg/bilväg 

5. Märker du speciella reaktioner från din omgivning när du använder X-väg? 

a. Gång/cyklister/bilister/hundägare, etc. 

6. Hur tycker du att samspelet med andra trafikanter fungerar? 
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a. Fotgängare 

b. Cyklister 

c. Bilister 

d. Elfordon 

e. Övrigt, ex. turister/hundägare/barn 

f. Kan du ge exempel?  

7. Vilka problem stöter du på i trafiken? Socialt/vägnätet. 

8. På en skala från 1 till 5, hur trygg känner du dig i trafiken? 

a. Vad påverkar detta? (ex. val av färdmedel, medtrafikanter, vägnätet, kommunikation, 
väder, specifik plats, tid, etc.) 

 

Summering av intervju  
2019.08.07, Södermalm, Stockholm 
Totalt 12 st. deltog 

Primärt färdmedel (till vardags) 
 

● Cykel: 3 st. 
● Bil: 1 st. 
● Elfordon: 1 st. 
● Fotgängare (kollektivtrafik): 7 st. 

På skala 1 till 5, hur trygg känner du dig i trafiken? 

● Johanna, 21 år, fotgängare: 4/5  
●  Jakob, 23 år, fotgängare: 4/5  
● Ulla, 77 år, fotgängare: 2/5  
● Linnea, 32 år, fotgängare: 3/5  
● Daniel, 35 år, fotgängare: 3/5  
● Susanne, 37 år, fotgängare: 3/5  

● Lotta, 47 år, fotgängare: 3/5  
● Liam, 31 år, cyklist: 2/5  
● Michel, 61 år, cyklist: 2/5  
● Oscar, 35 år, cyklist: 5/5  
● Björn, 61 år, elcyklist: 3/5  
● Karl, 43 år, bilist: 4/5 

 

Oscar, 35 år, cyklist (5/5) 
● “Det bildas cykelköer där fotgängare behöver komma fram till busskuren.” 
● “På Södermalmstorg finns det inga regler — där är det lite anarki.“ 
● “Som van cyklist är det ok att gena över gångfilerna.“ 

Ulla, 77 år, fotgängare (2/5) 
● “Cyklisterna har tagit över fotgängarnas yta.“ 
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Karl, 43 år, bilist (4/5) 
● “Alla bilister hatar väl cyklister?“ 
● “Cyklisterna gör fel, men de tycker att de gör rätt.“ 

Michel, 61 år, cyklist (2/5) 
● “Cyklar jag från södertull till norrtull känner jag mig väldigt otrygg.” 
● “Jag utgår alltid från att bilister inte ser mig.” 

Björn, 61 år, elcyklist (3/5) 
● “Det är läskigt att köra på cykelfiler som tar slut mitt i bilvägen, som Kungsgatan t.ex.“ 
● “Jag kör omvägar som är säkrare.“ 

Liam, 31 år, cyklist (2/5) 
● “Som cyklist är man inte likvärdig bilen, man räknas inte som ett fordon.“ 
● “Det är trångt i bilfilerna. Det körs om på alldeles för trånga ytor.“ 

Lotta, 47 år, fotgängare (3/5) 
● “Bara män  i femtioårsåldern i tajts som cyklar. Inga barn och kvinnor — patriarkalt system.” 

Linnea, 32 år, fotgängare (3/5) 
● “Barn i trafiken är irrationella, det i kombination med snabba cyklister är läskigt.” 

Susanne, 37 år, fotgängare (3/5) 
● “Jag följer alla regler och svär åt dem som inte gör det.” 
● “Att ge mer plats för cyklister skapar längre bilköer, där har Stockholm skjutit sig själv i 

foten.“ 

● “Elscootrar är som nya cyklister — förstår inte att de ska hålla till höger.“  
- Oscar, 35 år, cyklist (5/5) 

● “Elscootrarna är vidriga, de har inget trafikvett.“ 
 - Ulla, 77 år, fotgängare (2/5) 

● “Jag känner mig säker i trafiken, men är orolig att köra på en cyklist. Man ser dem inte.” 
 - Karl, 43 år, bilist (4/5) 

● “Som cyklist uppfattas jag endast som ett fordon om jag stör, annars är jag inte det.” 
- Michel, 61 år, cyklist (2/5) 

● “Jag har en backspegel på min elcykel, för att se fordon som kommer bakom mig.”  
- Björn, 61 år, elcyklist (3/5) 

● “Elscooter går snabbt, det är smidigt.”  
- Johanna, 21 år, fotgängare (4/5) 

● “Elscootrar är läskiga. De kör som om de vore fotgängare — överallt.”  
- Liam, 31 år, cyklist (2/5) 

● “Jag kör elscooter. Det är roligt, det går fort.” 
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 - Jakob, 23 år, fotgängare (4/5) 

● “Det är för farligt att cykla i stan, folk kör som galningar.”  
- Lotta, 47 år, fotgängare (3/5) 

 

4.2 Hur uppfattas elsparkcykeln av andra trafikanter? 
(intervju) 

Frågor 

● Namn 

● Ålder 

● Kön 

● Bor 

● Jobb/skola 
 

1. Varför använder du elsparkcykeln? 

2. När/vid vilka tillfällen använder du den? 

3. Var kör du i trafiken? 

4. Cykelbana/gångväg/bilväg 

5. Var det svårt att lära sig att använda/vänja sig vid? 

6. Hur tycker du att samspelet fungerar med andra trafikanter? 

a. Fotgängare 

b. Cyklister 

c. Bilister 

d. Elfordon 

e. Övrigt, ex. turister/hundägare/barn 

7. Märker du speciella reaktioner från din omgivning när du använder elsparkcykel? 

8. Gång/cyklister/bilister, etc. 

9. Vilka problem stöter du på? 

a. Ex. vägskick (gropar/gupp/skarpa svängar),vägnät, elsparkcykeln. 

10. På en skala från 1 till 5, hur trygg känner du dig i trafiken? 

a. Vad påverkar detta? Ex. val av färdmedel, medtrafikanter, vägnätet, kommunikation, 

 



Risker och möjligheter med nya elfordonskoncept | sida 44 

 

väder, specifik plats, tid, etc. 

 

 

Summering av intervju  
2019.08.09, Strandvägen, Stockholm.  
Totalt 8 deltog, varav 7 har provat elsparkcykel. 

Primärt färdmedel (till vardags) 
 

● Cykel: 1 
● Bil: 1 
● Elfordon: 1 
● Fotgängare/kollektivtrafik: 5 

På skala 1 till 5, hur trygg känner du dig i trafiken? 

● Josh, 25 år, turist: 4/5 
● Anja, 30 år, turist: 3/5 
● Jesper, 27 år, fotgängare: 5/5 
● Latifah, 23 år, fotgängare: 3/5  

● Jonas, 32 år, fotgängare: 4/5 
● Michel, 25 år, cyklist: 5/5 
● Peter, 64 år, elmopedist: 2/5 
● David, 33 år, bilist: 4/5 

 

● Latifah, 23 år, fotgängare: 3/5 
● “Ibland är elscooter snabbare än kollektivtrafik.“ 
● “Elscooter är smidigt, men känns lite farligt.“ 
● “Det är många som skadar sig på här på Strandvägen.“ 
● “Voi-sparkcyklarna är mer aggressiva — snabb acceleration och tvära bromsar.“ 
● “Jag kör Tier-sparkcyklar. De är lugnare, mjukare acceleration och bromsar. Mer känsla av 

kontroll.“ 
● “Folk brukar reagera positivt, WOW. Men ibland får man lite sura blickar.“ 
● “På elscootern känner jag mig oskyddad“ 
● “Jag planerar aldrig att använda elscooter, det är alltid spontant.“ 

Jesper, 27 år, fotgängare: 5/5 
● “Jag har aldrig provat elscooter och vill inte det heller.“ 
● “Det är dåligt för miljön och förstör stadsbilden.“ 
● “Folk på elscootrar beter sig inte, de kör och parkerar dem överallt.“ 
● “Åka elscooter är töntigt och fult.“ 

Anja, 30 år, turist: 3/5 
● “Det är roligt och smidigt att köra elscooter.“ 
● “Man kan köra lite här och där på vägen.“ 
● “Jag känner mig inte helt säker i trafiken när jag kör elscooter. 
● Har inte fullkontroll, så jag kör extra försiktig.“ 
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● “Det tog bara några minuter att lära sig köra den.“ 
● “Samspelet med omgivande trafikanter fungerar bra. Jag varnar med ringklockan.“ 
● “Det är svårt att komma upp och ner från trottoarer. Måster kliva av scootern.“ 

Peter, 64 år, elmoped: 2/5 
● “Då jag jobbar på Strandvägen ser jag många elscooterolyckor.“ 
● “Barn använder elscootern som en leksak.“ 
● “Elscootrarna parkeras  överallt.“ 
● “De som kör elscooter är irrationella i trafiken. Man kan inte läsa deras nästa steg.“ 
● “Elscootrarna är tysta och förarna använder inte ringklockan.“ 
● “Jag känner mig instabil på el-scootern. Man vinglar till lätt.“ 
● “Jag har provat Voi med hastighetsmätare och kom upp i 25/h.“ 
● “Det är väldigt tvära bromsar, man kan flyga över styret.“ 
● “De tvära bromsarna och små hjulen är farliga på grusvägar, lätt att slira.“ 

Josh, 25 år, turist: 4/5 
● “Roligare och smidigare än kollektivtrafik.“ 
● “Jag kör på cykelvägen, på bilvägen kan man dö.“ 
● “Jag har kontroll och känner mig trygg på elscootern.” 

Michel, 25 år, cyklist: 5/5 
● “Jag kör elscooter på fyllan. När tuben inte går, på vardagar.” 
● “Jag kör alltid elscooter på småvägar, inte på tungt trafikerade vägar.“ 
● “Har mindre kontroll i nedförsbackar. Det går fort, så jag bromsar lite hela tiden.“ 
● “Bilister har mindre respekt mot de som cyklar och kör elscooter.“ 
● “Jag kör bara Voi. De har rätt dålig broms och accelererar fort.“ 

Jonas, 32 år, fotgängare: 4/5 
● “Jag har aldrig provat elscooter. Har ingen lust att testa heller.“ 
● “De kör överallt, man måste se upp.“ 
● “Cyklar har ju en startsträcka, men inte elscootrar. De kommer upp i hög hastighet snabbt.“ 
● “De står parkerade överallt. De borde ha en parkeringsplats.“ 

 

6.1.1 Voi — elsparkcykeluthyrare (intervju) 
Intervju med Kristina Hunter Nilsson, VP Kommunikation, Voi 

Frågor 

● Vad ser ni som era största utmaningar? Vad har ni för planer för att lösa de nuvarande 
utmaningarna — parkering, användning av skyddsutrustning, efterföljande av regler, 
utveckling av fordonet, begränsning av maxhastighet (geofencing) etc.? 

● Hur ser ni på framtiden? Vad är er vision?  

● Vad skulle ni vilja se för förändringar — regler, stadsplanering, beteenden etc.? 
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● Hur många Voi-elsparkcyklar finns på vägarna (från start till) idag? Planeras fler? Vad blir 
effekten? Hur ofta byts de ut? Vanliga reparationer? Livslängd? 

● Fordon- och trafikregler — hur förhåller ni er till dem? Dialog med Stockholm stad/polisen? 
Vad kommuniceras till användarna? Efterföljs reglerna? Vad kan förbättras? 

● Olycksstatistik. Färdade kilometer, årstid, ålder, kön. 

● Användarstatistik, vilka använder? Ålder/kön etc. 

● Underhåll/reparation av fordonen?  

Sammanfattning från intervjun 

● Voi finns i 11 länder och är störst i Europa. Lime är störst i världen.  
● Vois approach är att vara lite mjukare och vara mer skandinaviska, t.ex. har de alltid tillstånd 

innan de lanserar i en stad.  
● I Stockholm finns det idag 9 operatörer av elsparkcykelflottor. 
● Voi fokuserar primärt på städer där de kan få en licens från staden och antalet operatörer är 

begränsat till 3 eller färre. I dessa scenarier upphandlar staden tjänsten, och på sätt kan de få 
en bättre dialog.  

● 1 bilplats = 20 sparkcyklar, där varje sparkcykel kan användas upp till 10 gånger per dag. 
● Voi ska lansera en ny tjänst i samarbete med Stockholm stad där de hyr ut cyklar och 

lastcyklar, dessa kommer förmodligen att stå på dedikerade platser.  
● I Tyskland har de en dedikerad klassificering för elsparkcyklar. 
● Voi ser att sparkcyklar ökar användandet av kollektivtrafik. De tror att det beror på att 

sparkcyklarna ger en plan B om det blir problem med bussen etc. 
● Bristande cykelbanor.  
● Voi tillhandahåller vad de kallar “mikromobilitet”. De ser att varje stad kräver specifika 

lösningar, beroende på förutsättningar, krav och beteenden.  
● 3,7 miljoner resor i 2018, 1 olycka per 15 000 resor. 
● En viktig fråga för Voi är att få upp hållbarheten på fordonen till 12 månader. Vandalism 

kommer alltid att vara en svår utmaning. 
● Voi vill fördjupa samarbeten med t.ex. partners som SL. 
● Säkerhet: 

○ Voila — deras körskola där man kan få extra credits för elsparkcyklarna. 
○ Safety pop-ups. 
○ Vet att hjälmen är ett problem, men har ingen lösning för det idag. 

● Voi har idag prototyper för t.ex. parkeringsställ, men ser inte att det kommer ersätta 
möjligheten att ställa fordonen var som helst, utan snarare som ett komplement där man kan 
få en bonus. 

● Nordic mobility association (intressegrupp tillsammans med Lime) 
● Vinteranvändning — möjlighet att pausa elsparkcyklarna om det är dåligt väder. Vinterdäck? 

(Elsparkcyklarna är på ett sätt mer tacksamma än en cykel på vintern.) 
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Idéer 

● Voi inne i bussen?  
● Ett allmänt körkort som kan låsa upp olika fordon? (Kristinas idé.) 
● Sensorer som skulle kunna användas för att notera när cyklarna är involverade i olyckor, som 

ett sätt att kartlägga problemområden och tider. 
● Kan man designa en hjälm som man alltid har med sig? Typ ihopfälld eller som ett armband?  
● AER 557 som referens. 

 

6.1.2 Velove — fraktcykeltillverkare (översikt + mejlintervju) 
Mejldialog med Johan Erlandsson, VD, Velove 

Vilken är er största marknad geografiskt — vilka länder/städer?  
Beneluxländerna, DACH-länderna och Norden. Storbritannien näst på tur. 

Vad tror ni det beror på?  
Mogenhet eller intresse för cykel och ultralätta fordon.  

Vilka är era kunder? (Kön, ålder, företag)  
Än så länge mest gamla (typ DHL) och nya (typ Airmee) paketleveransföretag. 

Hur kommer det sig att de väljer Velove? 
Fokus på produktivitet, genom att: 1. cykeln är specifikt utvecklad för cykelbanor (endast 86 cm bred, 
begränsad höjd); 2. har fantastiska köregenskaper och ergonomi; 3. har hög upptid; 4. har möjlighet 
till containeriserad logistikprocess. 

Hur ser era framtidsplaner ut? Ex. utveckling av fordon, expansion in i nya länder, nya 
produkter, nya samarbeten (om ni kan säga något). 
Ge kunderna tillgång till vår utrustning via prenumeration. Driva city hubs. 

Vilka utmaningar möter användarna av Velove i trafiken? Ex. situationer där det uppstår 
missförstånd med omgivande trafikanter, vägplanering, trafikregler, etc. 
Vi har inga direkta utmaningar idag, men ser att det i vissa städer (t.ex. New York) kan bli en fråga om 
var man ska stanna med cykeln när man levererar. 

Vad skulle ni vilja se för förändring gällande regler, stadsplanering, trafikbeteenden? 
Cykelinfrastruktur som i Nederländerna och att städer stöder privata city hub-initiativ både 
finansiellt och med rådgivning. 

Varför?  
Fler cyklar kräver bättre cykelinfra. Bra cykelinfra ger fler cyklar. Bra cykelinfra ger bättre 
produktivitet. City hubs behövs för bra citylogistiklösningar. Städer ska stödja de som behöver 
infrastruktur för det men inte hitta på egna logistiklösningar — finns många dåliga erfarenheter av 
det. 

Vad har ni fått för respons från Veloves användare? Ex. angående fordonets egenskaper eller 
hur fordonet fungerar i sin kontext? 
Vi har världens bästa lastcykel med hög kapacitet, och responsen är därefter. 

Har ni fått någon respons (positiv/negativ) från Veloves medtrafikanter? 
Ständiga tummar upp och intresserade frågor.  
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Om ja — vad har det handlat om?  
Om någon som är nybörjare på cykeln gör ett stopp för att t.ex. kolla GPS:en, utan att se till att hen är 
ur vägen, så kan det komma en kommentar att man är i vägen. 

Vad är era största utmaningar?  
Skaffa kapital så att vi kan skala upp. 

Hur många av era fordon finns på vägarna idag? Hur många tror ni det kommer att finnas i 
framtiden, om 5 år?  
200. Vårt mål är 10 000-tals om 5 år. 

 
 

 


