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Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, TRF, arbetar med regional utveckling i Stockholms län.  

TRF är en del av Region Stockholm, och arbetar på uppdrag av tillväxt- och regionplanenämnden, TRN. 

Vi möjliggör en hållbar utveckling i Stockholmsregionen genom ett regionalt utvecklingsarbete som 

grundas på kvalificerat underlag och analys. Genom samverkan och kommunikation bidrar vi till att  

regionens aktörer når en samsyn gällande regionens utveckling. Vi tar initiativ till, skapar förutsättningar 

och bidrar till att visioner, mål, strategier och åtaganden i den regionala utvecklingsplanen för  

Stockholmsregionen, RUFS, kan förverkligas. 

Vi bevakar systematiskt utvecklingen i regionen och omvärlden. I vår rapportserie presenteras  

kunskapsunderlag, analyser, scenarion, kartläggningar, utvärderingar, statistik och rekommendationer 

för regionens utveckling. De flesta rapporterna har tagits fram av forskare, utredare, analytiker och  

konsulter på uppdrag av TRF. 

Citera gärna innehållet i rapporten men uppge alltid källan. Även kopiering av sidor i rapporten  

är tillåtet, förutsatt att källan anges och att spridning inte sker i kommersiellt syfte. Att återge bilder, 

foto, figurer och tabeller (digitalt eller analogt) är inte tillåtet utan särskilt medgivande.  

TRF är miljöcertifierade enligt ISO 14001 i likhet med Region Stockholms samtliga förvaltningar.  

Region Stockholms upphandlade konsulter möter särskilt ställda miljökrav. Denna trycksak är tryckt  

enligt Region Stockholms miljökrav.  
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Förord 

Utvecklingen gällande cyklar och eldrivna fordon inom delningsekonomin går snabbt 

och det senaste året har speciellt frågan om elsparkcyklarnas framfart diskuterats. Det 

saknas dock kunskap om fordonen och vad deras roll i trafiken är samt vilka användare 

som nyttjar systemet och i vilket syfte. Detta projekt syftar till att öka kunskapen om 

elsparkcyklar genom en grundläggande kunskapsöversikt om fordonen och deras roll  

i trafiken, med särskilt fokus på regional utveckling. Projektet har utförts hösten 2019.  

Projektet har genomförts av Anna-Klara Ahlmer, Christian Fredricsson, Emeli Adell 

och Christer Ljungberg, samtliga på Trivector Traffic AB. Anna-Klara har varit  

projektledare och Emeli kvalitetsgranskare. Kontaktpersoner och beställare på  

Region Stockholm har varit Ulf Eriksson och Agnes Landefjord, båda på regionala  

cykelkansliet.  
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Sammanfattning 

Elsparkcyklarna som färdmedel har vuxit oerhört fort och har i Stockholm gått från 

1000 elsparkcyklar i april 2019 till närmare 9000 i oktober. I Stockholms län före- 

kommer de delade elsparkcyklarna nästan uteslutande i de centrala delarna av 

Stockholm stad, samt i Barkabystaden i Järfälla där VOIs elsparkcyklar är en del  

av mobilitetstjänsten TRAVIS. Elsparkcyklarna har generellt fått kritik när det gäller  

hållbarhet, trafiksäkerhet och hur de parkeras. I Sverige finns inga regleringar över  

antal aktörer eller antal elsparkcyklar vilket gör att de privata operatörerna styr hur  

utvecklingen ser ut. 

De studier som finns är alla nya och mycket kunskap och erfarenheter saknas än så 

länge. Vilket gör det svårt för städerna att veta vad de ska förvänta sig, hur de bör  

förhålla sig till detta nya färdmedel och hur eventuella regleringar bör se ut.  

Av de studier som har genomförts går det att se att det är en större andel män som  

använder elsparkcyklarna och att majoriteten är under 35 år. Elsparkcykeln ersätter i 

första hand gång- och cykelresor samt kollektivtrafikresor. Studier från Europa visar att 

ungefär 10 procent av resorna med elsparkcykel annars hade genomförts med bil. Att 

elsparkcyklarna till stor del ersätter gång- och cykelresor är negativt för folkhälsan och 

kan få långvariga effekter.  

Elsparkcykeln har potential att även användas i ett regionalt perspektiv som komple-

ment till kollektivtrafiken. I dagsläget finns elsparkcyklarna enbart utplacerade i och  

är geografiskt begränsade till centrala Stockholm samt Barkabystaden. Men en sprid-

ning mot ytterområdena kan förväntas om användningen ökar ytterligare. Studier 

gjorda av operatören Lime visar att 20 procent av alla elsparkcykelresor kombinerar 

färdmedlet med kollektivtrafiken. Studier från Oslo visar att 11 procent av elsparkcykel-

resorna används i samband med en kollektivtrafikresa och i Paris sker 23 procent av  

resorna i kombination med ett annat färdmedel. Detta indikerar att elsparkcyklarna 

kan vara ett komplement till kollektivtrafiken och att de kan lösa last mileproblema- 

tiken samt förbättra restidskvoten jämfört med bilresor.  

För resor till och från arbetet så uppger operatören Lime att hälften av alla deras  

användare globalt har använt elsparkcykel för pendling till eller från arbete och skola. 

Studierna från Oslo visar att närmare 30 procent har gjort det och i Paris närmare 20 

procent. Vilket också tyder på elsparkcykelns potential och eventuella roll i arbets-

pendlingen.  

Trafiksäkerheten är en stor utmaning och studier från Austin som har studerat när-

mare 1 miljon elsparkcykelresor visar att det är 20 skadade per 100 000 elsparkcykel-

resor. Detta kan relateras till ett uttag på olyckor i Sverige för cyklister och fotgängare 

som gjordes i november 2019. Det visar på 1,7 skadade cyklister per 100 000 cykelresor 

och 0,8 skadade fotgängare per 100 000 gångresor. Vilket tyder på att elsparkcykel- 

relaterade olyckor är vanligare, dock innefattar detta endast inrapporterade olyckor, 

olika länder, olika förutsättningar och datainsamlingsmetoder så resultatet bör beaktas 

med försiktighet.  

Om utvecklingen fortsätter i samma takt och fortsätter att vara oreglerad finns potenti-

ella problem. Staden behöver aktivt styra utvecklingen, eventuellt genom att utforma 
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en färdplan för hur utvecklingen ska ske eller ta fram en handbok eller plattform kring 

hur elsparkcyklar och annan mikromobilitet ska hanteras.  

För den regionala utvecklingen och arbetspendlingen krävs att tillgängligheten utvid-

gas till att innefatta mer än centrum. Att placera ut elsparkcyklar vid kollektivtrafik- 

noder och aktivt utjämna var de finns tillgängliga är en viktig del i utvecklingen av  

färd-medlet till att få en roll i arbetspendlingen. Med ett större användningsområde 

krävs det att operatörerna också arbetar med att säkerhetsställa en hållbar insamling 

och laddningsprocess för att inte miljöbelastningen ska bli större.  

Arbete med ett plattformstänk kan appliceras där kommunen och regionen har en  

vik-tig roll i att definiera hur elsparkcyklarna bidrar till övergripande mål och värde-

ringar, vilket operatörerna sedan har att förhålla sig till. I plattformen skulle också  

vägledande principer och indikatorer för uppföljning kunna användas i målstyrningen 

mot hållbarare städer. Även samverkan mellan alla aktörer är viktig där ett flexibelt  

förhållningssätt eftersträvas mellan operatörerna och kommunerna för att kunna 

komma fram till gemensamma lösningar.  
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Inledning 

Det sker en snabb utveckling vad gäller fordon inom delningsekonomin. På bara något 

år har detta blivit ett självklart inslag på Stockholms gator, och det finns flera aktörer 

som står på tur för att etablera sig i staden. Det saknas dock kunskap om fordonen och 

deras roll i trafiken samt vilka användare som nyttjar systemet och i vilket syfte. 

Det regionala cykelkansliet har i uppdrag att öka kunskapen om systemen och verka  

för att hitta en samlad regional syn på hanteringen av cyklar och eldrivna fordon  

inom delningsekonomin. Som ett första steg vill cykelkansliet genomföra en grundläg-

gande kunskapsöversikt om fordonen och deras roll i trafiken. Dels genom att studera 

användningen och utvecklingen i andra länder där systemet har funnits längre, och  

dels genom att följa upp användningen av de system som redan finns i Stockholm. 

Syfte med utredningen 

Syftet med den här utredningen är att öka kunskapen om cyklar och eldrivna fordon 

inom delningsekonomin och deras roll i den regionala planeringen. Generellt sett  

ligger fokus i utredningen på elsparkcyklar och hur fordonen och användningen av  

dem påverkar cykelinfrastruktur inklusive bytespunkter till kollektivtrafik. Exempel  

på frågeställningar: 

• Hur ser utvecklingen ut i andra städer och regioner där systemet har införts?  

• Vilka är de främsta användarna och för vilka resor används de nya fordonen?  

• Vilken potential finns för regional arbetspendling och hur kan systemen kombineras 

med andra trafikslag?  

• Vilka möjligheter finns för en regional samordning och hantering av systemen?  

Metod 

Rapporten är främst baserad på litteraturstudier från olika delar av världen där elspark-

cyklar förekommer. Förutsättningarna i olika länder är dock olika, vilket gör att resultat 

från tidigare studier inte kan jämföras rakt av och inte heller implementeras på samma 

sätt.  

Som komplement till litteraturstudien har en intern workshop med experter inom  

om-rådet genomförts där elsparkcyklarnas nyttor, deras roll lokalt och regionalt  

samt hur potentialen kan tas tillvara diskuterades. Dessutom har tre kortfattade  

intervjuer med representanter från Stockholms Stad, Malmö Stad och Göteborgs Stad 

genomförts. 
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Trendspaning och utblick 

I detta avsnitt presenteras en bild över utveckling och nuläge för lätta delade fordon. 

Exemplen består av både städer och regioner, nationellt och internationellt. Fokus  

har varit på städer och regioner som har likartade förutsättningar som Stockholm i  

den mån det har varit möjligt. Detta arbetsmoment genomförs framförallt genom  

skrivbordsstudie.  

Generella frågeställningar som ska besvaras i detta avsnitt är:  

• Hur ser utvecklingen ut i andra städer och regioner där systemet har införts?  

• Vilka är de främsta användarna och för vilka resor används de nya fordonen? 

• Hur ser regleringen ut i olika städer och vilken roll har städerna? 

• Vilka effekter vad gäller miljö- och klimataspekter, trafiksäkerhet och folkhälsa  

medför elsparkcyklarna? 

Utvecklingen av mikromobilitetslösningar har gått väldigt fort och har haft en snabb 

tillväxt i städerna. Detta har ofta skett utan samarbete med städerna, vilket har lett till 

utmaningar operationellt och med reglering.  

Nuläge – Var finns systemen idag? 

Globala trender 

2019 finns omkring 20 olika aktörer på elsparkcykelmarknaden runt om i världen  

(Figur 1). Som figuren visar finns elsparkcyklar i alla världsdelar idag. Men eftersom  

utvecklingen går så snabbt är denna bild från maj 2019 redan gammal. 
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Figur 1. Översikt över friflytande elsparkcykelaktörer i maj 20191 

I USA fanns elsparkcyklar i 65 städer inom ett år efter att de introducerades i  

september 2017. Dock skedde flera introduktioner i städer utan regeringens tillstånd 

eller medgivande av elsparkcyklarna (Bird och Lime började lansera i 43 städer utan 

tillstånd), vilket resulterade i förbud och/eller böter2.  

Lime är en av de främsta aktörerna inom mikromobilitet, och företaget uppgav i  

september 2019 att de nu passerat 100 miljoner resor globalt med el-scootrar och 

cyklar. Företaget har användare i mer än 120 städer och 30 länder, och sammanlagt  

har över 15 miljoner människor laddat ner appen3. I årsrapporterna från 2017 och 2018 

uppger Lime att den genomsnittliga resan är cirka 1,7 kilometer lång4.  

I Sverige finns elsparkcykel i 7 städer. Stockholm, Malmö, Göteborg, Uppsala,  

Helsingborg, Lund och Västerås5. Voi har uppgett att de planerar en etablering i  

Örebro6, samt i Linköping och Norrköping7.  

  

                                                        
1 6T-Research Office (2019). Uses and users of free-floating electric scooters in France, Publicerad juni 2019 
2 Portland Bureau of Transportation (2018). 2018 E-Scooter Findings Report 
3 Dagens infrastruktur (2019) https://www.dagensinfrastruktur.se/2019/09/17/lime-ar-global-ledare-inom-mikromobili-

tet-passerat-100-miljoner-ak/# Publicerad september 2019 
4 Lime (2018). Year-End Report. https://www.li.me/hubfs/Lime_Year-End%20Report_2018.pdf. 
5 Expressen (2019) https://www.expressen.se/nyheter/klimat/nya-krav-pa-klimatsmarta-elsparkcyklar/, Publicerad 

september 2019 
6 SVT (2019) https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/orebro-kommun-forbereder-sig-for-elsparkcyklarnas-intag-ska-

inte-sta-i-vagen-eller-skrapa-ner, Publicerad juli 2019 
7 SVT (2019)https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/nu-ar-elsparkcyklarna-pa-gang-aven-har, Publicerad september 

2019 

https://www.dagensinfrastruktur.se/2019/09/17/lime-ar-global-ledare-inom-mikromobilitet-passerat-100-miljoner-ak/
https://www.dagensinfrastruktur.se/2019/09/17/lime-ar-global-ledare-inom-mikromobilitet-passerat-100-miljoner-ak/
https://www.li.me/hubfs/Lime_Year-End%20Report_2018.pdf
https://www.expressen.se/nyheter/klimat/nya-krav-pa-klimatsmarta-elsparkcyklar/
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/orebro-kommun-forbereder-sig-for-elsparkcyklarnas-intag-ska-inte-sta-i-vagen-eller-skrapa-ner
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/orebro-kommun-forbereder-sig-for-elsparkcyklarnas-intag-ska-inte-sta-i-vagen-eller-skrapa-ner
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/nu-ar-elsparkcyklarna-pa-gang-aven-har
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Antal aktörer i olika städer 

I detta avsnitt presenterar vi en bild över hur mycket elsparkcyklar det finns i olika  

städer. Man måste komma ihåg att detta är en ögonblicksbild, och det ändras hela  

tiden. 

Elsparkcyklar i Europa 

I Göteborg fanns i september 2019 cirka 3 800 elsparkcyklar och 3 aktörer enligt  

Göteborg Stad och i Malmö uppskattas antalet till cirka 2 000 elsparkcyklar och  

5 aktörer enligt Malmö Stad89.  

I Köpenhamn introducerades en testperiod av den danska regeringen från och med 

17 januari 2019 och sedan dess skedde utvecklingen snabbt till att inkludera 7 aktörer 

och 7000 elsparkcyklar i staden i juli10. Köpenhamns stad har dock skärpt regleringen 

och kräver tillstånd för uthyrning. Uthyrningen är begränsad till vissa platser och end-

ast av de som har tillstånd. Olagligt utplacerade elsparkcyklar beslagtas11. I juni beslu-

tades en övre gräns på 3000 hyrbara elsparkcyklar som träder i kraft under hösten.  

En begräsning på max 200 elsparkcyklar i vissa delar av staden införs också, bland  

annat på stora kommersiella gator och stora kollektivtrafikstationer. Operatörerna 

måste ansöka till kommunen om tillstånd samt ha ett system där de hyrs ut och parke-

ras i specifika zoner som fastställts av kommunen12. Flera kommuner i Danmark har  

infört ”hubbar” där det är billigare att lämna sin elsparkcykel än utanför, som exempel-

vis i Aarhus kommun där 150 elsparkcyklar är tillåtna och det finns 62 hubbar13.  

Det finns flertalet aktörer i Oslo (Voi, Tier, Circ, Libo, Zvipp, Ryde). Voi var först att 

etablera sig i Oslo i mars 2019 och har idag flest elsparkcyklar i staden. Libo har ett 

större användningsområde där elsparkcyklarna även finns i utkanterna av Oslo14.  

Det finns cirka 3 000 elsparkcyklar i staden och resorna är i snitt 2,75 km långa15.  

I Oslo är det inget krav på tillstånd eller registreringsplikt, men sammanlagt har minst 

11 aktörer anmält intresse för etablering. Kommunerna i Norge har inte rådighet över 

elsparkcykelmarknaden16.  

I Norge är Ruter trafikhuvudman och ansvarar för kollektivtrafiken. De gjorde i  

augusti 2019 klart med att de väljer Tier som samarbetspartner efter en anbudsprocess 

där målet var att hitta en samarbetspartner för att introducera elsparkcyklar i Oslo och 

Akershus. När anbudsprocessen började fanns inga elsparkcykelaktörer i Oslo. I avtalet 

ingår att elsparkcyklarna ska ha Ruters logo och att tjänsten ska ingå i 

                                                        
8 Intervjuer med Göteborg Stad och Malmö Stad, utförda i november 2019 
9 SVD (2019) https://www.svd.se/elsparkcyklarnas-intag--pa-tre-minuter, Publicerad september 2019 
10 The Guardian (2019) https://www.theguardian.com/cities/2019/jul/15/invasion-electric-scooter-backlash, Publicerad 

juli 2019 
11 Ny Teknik (2019) https://www.nyteknik.se/fordon/uthyrningsforbud-mot-elsparkcyklar-i-kopenhamn-6950915,Publi-

cerad mars 2019 
12 DR (2019) https://www.dr.dk/nyheder/indland/undgaa-kaos-i-koebenhavn-politikere-vedtager-loft-over-el-loebehjul, 

Publicerad juni 2019 
13 DR (2019) https://www.dr.dk/nyheder/indland/elloebehjul-breder-sig-provinsen-laerer-af-lovloese-tilstande-i-

koebenhavn, Publicerad oktober 2019 
14 Elbil24 (2019) https://www.elbil24.no/nyheter/slik-leier-du-el-sparkesykkel-i-oslo/70869996, Publicerad september 

2019 
15 Prosjekt Elektriske Sparkesykler, Ruter och Sprint, 2019 
16 Aftenposten (2019) https://www.aftenposten.no/osloby/i/Xg4j5g/oslo-kan-oversvoemmes-av-elsparkesykler-hvem-

som-helst-kan-leie-ut-syklene, Publicerad maj 2019 

https://www.svd.se/elsparkcyklarnas-intag--pa-tre-minuter
https://www.theguardian.com/cities/2019/jul/15/invasion-electric-scooter-backlash
https://www.nyteknik.se/fordon/uthyrningsforbud-mot-elsparkcyklar-i-kopenhamn-6950915
https://www.dr.dk/nyheder/indland/undgaa-kaos-i-koebenhavn-politikere-vedtager-loft-over-el-loebehjul
https://www.dr.dk/nyheder/indland/elloebehjul-breder-sig-provinsen-laerer-af-lovloese-tilstande-i-koebenhavn
https://www.dr.dk/nyheder/indland/elloebehjul-breder-sig-provinsen-laerer-af-lovloese-tilstande-i-koebenhavn
https://www.elbil24.no/nyheter/slik-leier-du-el-sparkesykkel-i-oslo/70869996
https://www.aftenposten.no/osloby/i/Xg4j5g/oslo-kan-oversvoemmes-av-elsparkesykler-hvem-som-helst-kan-leie-ut-syklene
https://www.aftenposten.no/osloby/i/Xg4j5g/oslo-kan-oversvoemmes-av-elsparkesykler-hvem-som-helst-kan-leie-ut-syklene
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kollektivtrafikens månadskort samt att det bör övervägas hur detta kan skapa mer  

rörelsefrihet för användarna. Ett krav i anbudet var att den valda leverantören inte 

skulle placera ut fler elsparkcyklar än det som ingår i avtalet. Detta har dock förändrats 

sedan starten av anbudsprocessen då marknaden i Oslo har expanderat och flera  

aktörer har nu etablerat sig i staden17.  

De första operatörerna kom till Paris sommaren 2018 och har sedan dess utökats till 

12 operatörer med totalt 20 000 elsparkcyklar i juni 201918. Det finns även operatörer i 

Lyon, Marseille, Bordeaux och Angers. I Toulouse och Nantes har de blivit avstängda19. 

I Paris planerar staden att reglera antalet operatörer till 2-3 stycken i samband med att 

regeringen arbetar med en mobilitetslag. Aktörerna kommer att väljas efter deras håll-

barhetsarbete med trasiga elsparkcyklar, lagning och hur de betalar arbetare som lad-

dar fordonen. Paris har redan förbjudit elsparkcyklar på trottoarer och i parker. De tar 

även en avgift av operatörerna på 50 euro per elsparkcykel per år. Parkeringen löses  

genom att elsparkcyklarna parkeras på en vanlig parkeringsplats för bilar eller en  

parkeringsplats för andra motorfordon på två hjul20 21.  

Madrid tog 2018 bort alla elsparkcyklar från gatorna, men 2019 gav staden ut 10 000 

licenser till 21 olika företag för att återigen bedriva verksamhet i staden22.  

Den 15 juni 2019 blev elsparkcyklar tillåtna i Tyskland och ett antal operatörer tog  

sig snabbt in på den tyska marknaden. I augusti fanns elsparkcyklar i över 20 städer i 

Tyskland23. I Berlin tog det 80 dagar att passera 1 miljon gjorda resor enligt operatören 

Lime24. I Köln förväntas antalet elsparkcyklar vara uppe i 40 000 vid årsskiftet 2019/ 

202025.  

Elsparkcyklar i USA 

I oktober 2019 blev det klart att San Francisco endast tillåter 3 aktörer i sitt till-

ståndsprogram. Varje aktör får ha 500 elsparkcyklar (med undantag för 1 aktör som  

redan finns i staden som får ha 1000 stycken), med en ökning till 750 cyklar i december 

och 1000 elsparkcyklar i februari 2020 om de följer programmet26.  

I Portland pågår ett pilotprogram från april 2019 till april 2020 som innefattar 2500 

elsparkcyklar från 3 operatörer, och de är de enda som får bedriva verksamhet i staden. 

                                                        
17 Shifter (2019) https://shifter.no/ruter-har-bestemt-seg-vraker-tre-norske-inngar-sparkesykkel-samarbeid-med-

tyske-tier/, Publicerad augusti 2019 
18 Tech crunch (2019) https://techcrunch.com/2019/06/06/paris-clamps-down-on-scooter-startups/, Publicerad juni 

2019 
19 6T-Research Office (2019). Uses and users of free-floating electric scooters in France, Publicerad juni 2019 
20 Tech crunch (2019) https://techcrunch.com/2019/06/06/paris-clamps-down-on-scooter-startups/, Publicerad juni 

2019 
21 France24 (2019) https://www.france24.com/en/20190606-paris-bans-electric-scooters-parking-pavement,  

Publicerad juni 2019 
22 Muevete en verde https://www.mueveteenverde.es/movilidad-sostenible/vmp-patinete-electrico/ 
23 Agora Verkehrswende (2019). Shared E-scooters: Paving the Road Ahead - Policy Recommendations for Local  

Government 
24 Lime (2019) https://www.li.me/second-street/berlin-sets-record-fastest-1-million-electric-scooter-rides,  

Publicerad september 2019 
25 DW (2019) https://www.dw.com/en/electric-scooters-rollout-off-to-a-bumpy-start-in-germany/a-49500295,  

Publicerad juli 2019 
26 The Verge (2019) https://www.theverge.com/2019/10/15/20916089/uber-jump-spin-lime-skip-scooter-san-franci-

sco, Publicerad oktober 2019 

https://shifter.no/ruter-har-bestemt-seg-vraker-tre-norske-inngar-sparkesykkel-samarbeid-med-tyske-tier/
https://shifter.no/ruter-har-bestemt-seg-vraker-tre-norske-inngar-sparkesykkel-samarbeid-med-tyske-tier/
https://techcrunch.com/2019/06/06/paris-clamps-down-on-scooter-startups/
https://techcrunch.com/2019/06/06/paris-clamps-down-on-scooter-startups/
https://www.france24.com/en/20190606-paris-bans-electric-scooters-parking-pavement
https://www.mueveteenverde.es/movilidad-sostenible/vmp-patinete-electrico/
https://www.li.me/second-street/berlin-sets-record-fastest-1-million-electric-scooter-rides
https://www.dw.com/en/electric-scooters-rollout-off-to-a-bumpy-start-in-germany/a-49500295
https://www.theverge.com/2019/10/15/20916089/uber-jump-spin-lime-skip-scooter-san-francisco
https://www.theverge.com/2019/10/15/20916089/uber-jump-spin-lime-skip-scooter-san-francisco
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Stadens östra delar har problem med brist på säker infrastruktur, olyckor och en  

sämre kollektivtrafik med långa väntetider och få transportalternativ. Staden är således 

intresserad av att se om elsparkcyklar kan bidra till ett mer rättvist transportsystem. 

Operatörerna måste även förse användare med lägre inkomst med ett låginkomstalter-

nativ. Efter pilotstudien bestämmer staden om elsparkcyklarna ska få vara permanenta 

eller inte27. I Juni 2019 adderades två nya operatörer till pilotstudien, Razor och  

Shared, som erbjuder elsparkcyklar med säten som ett komplement för personer med 

funktionshinder. Totalt adderas 725 elsparkcyklar med säten28.  

Washington har ett program för friflytande elsparkcyklar och cyklar för 2019/2020 

som innefattar upp till 10 000 elsparkcyklar och samma antal cyklar. Programmet  

tillåter 4 aktörer med 2500 elsparkcyklar var, varav 1000 elsparkcyklar per aktör är  

tillåtna i centrala distriktet. Utanför stadskärnan ska varje operatör placera ut minst 

400 elsparkcyklar var varje morgon i så kallade Equity emphasis areas (Figur 2). Även 

här finns ett erbjudande för låginkomsttagare som innebär obegränsade resor under  

30 minuter29.  

 

Figur 2. Equity emphasis areas i Washington, USA30 

  

                                                        
27 Portland Bureau of Transportation. https://www.portlandoregon.gov/transportation/article/692208 
28 WWeek (2019) https://www.wweek.com/news/2019/06/14/electric-scooter-with-seats-hit-portland-streets/,  

Publicerad juni 2019 
29 Washington DC, District Department of Transportation (2019). Shared dockless vehicle program – 2020 terms and 

conditions for public comment 

https://www.portlandoregon.gov/transportation/article/692208
https://www.wweek.com/news/2019/06/14/electric-scooter-with-seats-hit-portland-streets/
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I New York (staten) har elsparkcyklar och lånecykelsystem varit förbjudna, men ett 

nytt avtal som häver förbudet är snart politiskt antaget (uppgifter från juni 2019). Detta 

skulle ändra lagen till att elcyklar och elsparkcyklar blir tillåtna, men att städerna själva 

får välja hur fordonen ska regleras. Under den nya lagen skulle fordonen vara tillåta i 

staten, men ett delningssystem måste tillåtas av kommunen före lansering. Det enda 

undantaget är Manhattan där elsparcyklar fortsatt kommer vara förbjudna på grund  

av säkerhetsaspekter, de redan fulla gångbanorna och att elsparkcyklarna kan utgöra 

hinder på gångbanan. Dock skulle privata elsparkcyklar vara tillåtna på Manhattan, 

men alltså inte via lånesystem30,31. Planerad start beräknas vara våren 2020 när den 

nya lagen har trätt i kraft32.  

Nedan finns en sammanställning av antalet aktörer och elsparkcyklar i städerna som  

är nämnda i kapitlet (Tabell 1). 

Tabell 1. Sammanställning av antal aktörer och elsparkcyklar i städerna. 

Stad Antal elsparkcyklar Antal operatörer 

Stockholm, Sverige 9 000 9 

Göteborg, Sverige 3 800 3 

Malmö, Sverige 2 000 5 

Köpenhamn, Danmark 7 000 7 

Oslo, Norge 
3 000 

6 idag 

(11 anmält intresse) 

Paris, Frankrike 20 000 12 

Madrid, Spanien 10 000 21 

Köln, Tyskland 40 000 

(förväntas vid årsskiftet 2019/2020) 
4 

San Francisco, USA 2 000 3 

Portland, USA 2 500 3 

Washington, USA 10 000 4 

 

Utveckling och status i Stockholm 

I Sverige klassificeras elsparkcykeln som cykel och följer således samma förordningar. 

Det finns 9 aktörer i Stockholm och de är: Voi, Lime, Ozon, Tier, Moow, Circ, Bird, 

Aimo, Vosh33. Fler aktörer är på gång, som till exempel polska Blinkee City. 

Utvecklingen av elsparkcyklar har gått snabbt i Stockholm. I april 2019 fanns 1 000 

elsparkcyklar, i augusti samma år cirka 7 000 och i oktober 8 000–9 000 stycken  

(Figur 3)34. I Stockholms län förekommer de delade elsparkcyklarna nästan uteslutande 

                                                        
30 New York Times (2019) https://www.nytimes.com/2019/06/19/nyregion/scooters-nyc.html, Publicerad juni 2019 
31 New York Senate (2019) https://www.nysenate.gov/legislation/bills/2019/s5294/amendment/a, Law text Senate Bill 

S5294A, Publicerad April 2019 
32 The Verge (2019) https://www.theverge.com/2019/6/17/18682056/ny-electric-bike-scooter-bill-legalize, Publicerad 

juni 2019 
33 Expressen (2019) https://www.expressen.se/nyheter/klimat/nya-krav-pa-klimatsmarta-elsparkcyklar/, Publicerad 

september 2019 
34 Johan Sundman, Stockholm Stad. Presentation SKL trafik och gatudagar 14 oktober 2019 

https://www.nytimes.com/2019/06/19/nyregion/scooters-nyc.html
https://www.nysenate.gov/legislation/bills/2019/s5294/amendment/a
https://www.expressen.se/nyheter/klimat/nya-krav-pa-klimatsmarta-elsparkcyklar/
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i de centrala delarna av Stockholm stad, samt i Barkabystaden i Järfälla där VOIs 

elsparkcyklar är en del av mobilitetstjänsten TRAVIS. 

 

Figur 3. Utveckling av antalet elsparkcyklar i Stockholm34 

Stockholm stads trafikrotel har med uppgifter från operatörerna tagit fram siffror på att 

cirka 4 miljoner resor genomfördes med elsparkcyklar i Stockholm mellan januari och 

augusti 2019. Detta inkluderar inte privata elsparkcyklar, utan enbart de som hyrts ut 

via elsparkcykeloperatörerna35.  

En mätning av cykel, elcykel och elsparkcykelpassager över citysnittet visar att 10 pro-

cent av dessa var passager med elsparkcykel. Trafikkontoret har gjort en uppskattning 

att mer än 75 procent av elsparkcyklarna samlas in för laddning under nätterna36.  

I appen Zcooters går det att se var samtliga elsparkcyklar i Stockholm är lokaliserade 

just nu. Där ser man tydligt gränserna för var elsparkcyklarna finns utplacerade  

geografiskt och var citygränsen går (Figur 4) 

I dagsläget är elsparkcyklarna begränsade till centrala Stockholm genom geofencing 

(Figur 5).  

                                                        
35 SVD (2019) https://www.svd.se/4-miljoner-resor-med-elsparkcyklar-pa-8-manader, Publicerad oktober 2019 
36 Stockholm Stad (2019). Olycksanalys Elsparkcyklar i Stockholms Stad. Publicerad oktober 2019 
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Figur 4. Nulägesbild av elsparkcyklar i Stockholm 31 oktober 2019.  

Bild till vänster visar centralen/Gamla stan. Bild till höger visar gränsen mellan  

Vasastan och Solna. Källa: Zcooters 

 

Figur 5. Bild från Vois app med avgränsningsområdet för var elsparkcyklarna kan 

användas. Källa: Voi 
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Regeringen har gett Transportstyrelsen i uppdrag att se över regelverket för elspark-

cyklar med syftet att ge landets kommuner större möjligheter att reglera och hantera 

frågor om tillståndsplikt. Uppdraget presenteras i 3 delar där den första delen om  

regelverk ska redovisas senast mars 2020, den andra om olyckor som redovisas senast  

i november 2020 och slutredovisning i mars 202137. I Sverige är det inte möjligt med 

dagens lagstiftning att reglera antalet elsparkcyklar eller hur många aktörer det får  

finnas38.  

Stockholm Stad tog under 2019 fram en avsiktsförklaring som elsparkcykelopera- 

törerna fick skriva under. Dokumentet innehåller restriktioner för att bland annat  

begränsa parkeringsmöjligheterna till att inte begränsa trafiken eller säkerheten, att 

operatören ska uppmuntra sina användare till att följa parkeringsinstruktionerna och 

använda hjälm samt informera om att vid körning på trottoarer gäller en maxhastighet 

på 6 km/h. Operatören har 120 minuter på sig att flytta en felparkerad elsparkcykeln 

och en trasig ska tas bort inom 24 timmar39. I Bilaga 1 och 2 finns kartor på områdes-

begränsningar från avsiktsförklaringen.  

I september 2019 förbjöds elsparkcyklarna i tunnelbanan, förutom om de var hopvikta 

med en maximal längd på 120 centimeter. Elsparkcyklar från hyroperatörer var helt 

förbjudna. Men i oktober lättades reglerna upp och även elsparkcyklar från hyropera-

törer är nu tillåtna, men de måste fortsatt vara hopfälla i tunnelbanan4041.  

 

 

  

                                                        
37 SVD (2019) https://www.svd.se/regeringen-vill-reglera-elsparkcyklar, Publicerad oktober 2019 
38 SVT (2019)https://www.svt.se/nyheter/inrikes/antalet-elsparkcyklar-kan-inte-begransas, Publicerad juli 2019 
39 Avsiktsförklaring mellan Bolag X och Stockholms stad, april 2019 
40 Mitti (2019) https://mitti.se/nyheter/forbud-elsparkcykeln-tunnelbanan/, Publicerad oktober 2019 
41 SL (2019) https://sl.se/sv/info/nyheter/nya-regler-elsparkcyklar/?date=true, Publicerad oktober 2019 

Utvecklingen av elsparkcyklarna har gått extremt fort och antalet operatörer och antal 

elsparkcyklar fortsätter att öka. I Stockholm ökade antalet elsparkcyklar och aktörer 

drastiskt under sommaren 2019, och staden har relativt många olika aktörer.  

https://www.svd.se/regeringen-vill-reglera-elsparkcyklar
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/antalet-elsparkcyklar-kan-inte-begransas
https://mitti.se/nyheter/forbud-elsparkcykeln-tunnelbanan/
https://sl.se/sv/info/nyheter/nya-regler-elsparkcyklar/?date=true
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Användning 

Vilka använder tjänsten?  

Det finns inte många studier av vilka användarna är. En del fakta kommer från elspark-

cykelaktörerna, några få studier är gjorda av städer. 

En studie från Oslo visar att 67 procent av användarna är under 30 år, och 62 procent 

är män42.  

En studie från Paris visar att omkring 2 av 3 användare är män och att mer än hälften 

av användarna är under 35 år. Den vanligaste åldersgruppen är 25–34 år vilka står för 

28 procent av resorna. Utvärderingen visar också att användarna generellt är mer väl-

betalda än snittet för den franska populationen. Studenter står också för en markant 

del av resorna, närmare en femtedel. Mer än en tredjedel av användarna använder 

tjänsten varje vecka. Studien visar också att 42 procent av användarna är besökare i  

Paris43. 

Aktören Lime säger att snittåldern för deras användare globalt är 32 år. I New York 

har Lime sett i sin utvärdering att 40 procent av användarna av elsparkcyklar är kvin-

nor, jämfört med ungefär 25 procent för cykeldelningstjänsterna. Vilket enligt dem  

visar på potential för mikromobilitet att överbrygga traditionella könsskillnader44.  

I ett pilotprojekt för cykeldelningstjänster följde Seattle upp projektet med resvane-

undersökningar och insamling av resdata och det visade sig att användarna i störst  

utsträckning var män (2 av 3 användare) och i åldern 25–44 år45. 

 

 

  

                                                        
42 Toi (2019). Kickstart for Mikromobilitet – En pilotstudie om elsparksykler. Publicerad september 2019 
43 6T-Research Office (2019). Uses and users of free-floating electric scooters in France, Publicerad juni 2019 
44 Lime (2018). Year-End Report. https://www.li.me/hubfs/Lime_Year-End%20Report_2018.pdf. 
45 Movmi (2018). “5 Smart Moves the City of Seatlle did for their free-floating bikeshare program”,  

Publicerad oktober 2018 

De få studier som redovisas här visar alltså på ungefär liknande resultat när det gäller 

vem användarna är. Män använder elsparkcyklarna mer än kvinnor, och åldersgruppen 

under ca 35 år är den största gruppen användare. 
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Resornas avstånd och syfte 

Vilka resor används de nya fordonen till? 

Man kan konstatera att det inte finns så många studier gjorda av vad elsparkcyklarna 

används till, och vilka färdmedel de ersätter. De studier som finns är ofta gjorda av 

elsparkcykelaktörerna, och ibland av media. Det finns därför anledning att se på data 

med en viss försiktighet.  

Enligt Limes egna undersökningar globalt är den primära anledningen till användning 

av elsparkcyklar att det är bekvämt, 40 procent av resorna under veckodagar genom-

förs när det är rusningstrafik. Undersökningen visar också att hälften av alla användare 

har använt Lime för pendling till och från arbete eller skola. Från Paris går det att se att 

pendlingstiderna har minskat med mer än 10 minuter. 20 procent av Limes användare 

uppger att de har rest till eller från kollektivtrafik vid deras senaste resa46.  

Tabell 2. Sammanställning av vilka ärenden som Limes användare har använt 

elsparkcykel till vid sin senaste resa47 

Stad Arbete/Skola Inköp Restaurang och kultur 

Los Angeles, USA 30 % 23 % 35 % 

New York, USA 23 % 17 %  

Austin, USA 38 % 12 % 42 % 

Seattle, USA 34 %  31 % 

Atlanta, USA 40 % 17 % 35 % 

Kansas City, USA 30 % 15 % 54 % 

Paris, France 45 %  25 % 

Lisabon, Portugal 57 % 9 % 27 % 

Auckland, Nya Zeeland 56 % 18 % 21 % 

 

Över 40 procent av användarna i Oslo använder elsparkcykel minst en gång i veckan. 

De viktigaste anledningarna till användandet av elsparkcykel är flexibiliteten och att 

komma fram i tid, uppger över 90 procent av användarna i Oslo. 89 procent uppger att 

de inte är villiga att leta efter en elsparkcykel längre än 1 minut. Studien visar också på 

att elsparkcykeln är mer tidsbesparande än vad bilen är vid resor upp till 4 kilometer, 

och för gång är elsparkcykeln tidsbesparande vid resor över 0,5 kilometer. Använd-

ningsområdet är i huvudsak för fritidsresor (40 procent av resorna) och resor till arbete 

eller skola (29 procent). 11 procent uppger att de använder elsparkcykeln för att ta sig 

till kollektivtrafiken4849.  

En fransk undersökning visar att det flytande elsparkcykelsystemet gör att använ-

darna slipper ha med sig sitt eget fordon, de kan välja elsparkcykeln spontant och  

                                                        
46 Dagens Infrastruktur (2019) https://www.dagensinfrastruktur.se/2019/09/17/lime-ar-global-ledare-inom-mikromobi-

litet-passerat-100-miljoner-ak/# Publicerad september 2019 
47 Lime (2018). Year-End Report. https://www.li.me/hubfs/Lime_Year-End%20Report_2018.pdf. 
48 Prosjekt Elektriske Sparkesykler, Ruter och Sprint, 2019 
49 Toi (2019). Kickstart for Mikromobilitet – En pilotstudie om elsparksykler. Publicerad september 2019 

https://www.dagensinfrastruktur.se/2019/09/17/lime-ar-global-ledare-inom-mikromobilitet-passerat-100-miljoner-ak/
https://www.dagensinfrastruktur.se/2019/09/17/lime-ar-global-ledare-inom-mikromobilitet-passerat-100-miljoner-ak/
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med flexibilitet samt att de kan göra fler direkta resor från dörr till dörr jämfört  

med stationsbaserade delade färdmedelsalternativ. De främsta anledningarna till  

att använda elsparkcyklarna är att det är ett trevligt transportsätt och att det är  

tidssparande, uppger 7 av 10 användare50.  

I Paris använder 19 procent elsparkcyklarna för pendling, och 10 procent uppger att de 

använder dem utan något egentligt syfte. 39 procent av resorna görs under helgen och 

den vanligaste tiden för resor är mellan klockan 14 och 17. 55 procent av resorna tar 

mindre än 15 minuter och är 1-4 kilometer långa51.  

I San Francisco har resorna med Skip (elsparkcyklar) till två av de mest vanliga desti-

nationerna från olika ställen i staden undersökts under rusningstid. Studien inkluderar 

omkring 10 000 resor och visar att för mer än 70 procent av resorna är elsparkcykel 

snabbare än samma resa med bil52.  

Vilka resor ersätter elsparkcyklarna, vilka färdmedel tas de 

ifrån, och vilka resor skapas? 

Effekterna av elsparkcykelsystemen diskuteras allt mer. Och ofta vill man veta vilka 

färdmedel man annars skulle valt om man inte använt elsparkcykeln. Det finns ännu 

inte så många studier kring detta, och en del siffror kommer från elsparkcykelaktörerna 

själva. Man bör betrakta dessa siffror med en viss försiktighet, när vi inte vet hur beräk-

ningarna är gjorda. 

Vilka resor ersätter elsparkcyklarna? 

Studien från Oslo53 visar att elsparkcyklarna i huvudsak ersätter gångresor (58 pro-

cent) och kollektivtrafikresor (26 procent). En liten andel cykelresor (7 procent) och 

bilresor (5 procent) ersätts av elsparkcykeln. 

Ett försäkringsbolag i Spanien har gjort en undersökning av vilka som använder 

elsparkcyklar i Barcelona och vad de tidigare använde för färdmedel. Resultatet visar 

att 33 procent reste tidigare med kollektivtrafik, 28 procent var fotgängare, 13 procent 

cyklister och 10 procent körde bil eller motorcykel/moped54.  

Utvärderingen i Paris55 tyder på att elsparkcyklarna inte är en direkt konkurrens  

till cykling då endast 9 procent uppgav att de istället hade använt en lånecykel och  

3 procent skulle ha använt sin egen cykel vid sin senaste resa om inte elsparkcyklarna 

funnits. Däremot uppger 44 procent att de skulle ha gått till fots sin senaste resa istället 

för att använda elsparkcykel och 30 procent uppger att de skulle ha använt kollektiv-

trafik. Som ersättning för kollektivtrafikresan uppger användarna att de valde elspark-

cykeln istället för att det är trevligare, snabbare och det finns möjlighet till en dörr- 

till-dörr resa. Dock uppger användarna att de i princip inte har minskat hur mycket de 

går eller åker kollektivt trots användningen av elsparkcyklarna. Uppskattningar visar 

                                                        
50 6T-Research Office (2019). Uses and users of free-floating electric scooters in France, Publicerad juni 2019 
51 6T-Research Office (2019). Uses and users of free-floating electric scooters in France, Publicerad juni 2019 
52 Skip (2019). Study: How San Francisco Skips Traffic, Skip, Publicerad augusti 2019 
53 Prosjekt Elektriske Sparkesykler, Ruter och Sprint, 2019 
54 Retina (2019) https://retina.elpais.com/retina/2019/07/31/innovacion/1564568134_500465.html, Publicerad  

augusti 2019 
55 6T-Research Office (2019). Uses and users of free-floating electric scooters in France, Publicerad juni 2019 

https://retina.elpais.com/retina/2019/07/31/innovacion/1564568134_500465.html
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att användandet av elsparkcyklar representerar 0,8–1,9 procent av resorna inom Paris.  

Cykelandelen år 2010 var 3 procent. Studien tyder på att användandet inte påverkar 

bilinnehavet då de inte representerar samma användning och mobilitetsbehov.  

I Rosslyn, Virginia, har en studie över förändrat resmönster och parkeringsbeteende 

genomförts. Studien visar att elsparkcykeln främst ersätter resor som skulle ha genom-

förts med taxi, Uber eller Lyft (39%), till fots (33 %), cykel (12%), buss (7%) och bil 

(7%)56.  

Tabell 3. Vilka resor som ersätts av elsparkcyklar i några utvalda städer. 

Stad 
Bil (privatbil +  
taxitjänster) 

Kollektivtrafik Cykel Gång 

Oslo, Norge 5 % 26 % 7 % 58 % 

Barcelona, Spanien 10 % 33 % 13 % 28 % 

Paris, Frankrike  30 % 12 % 44 % 

Rosslyn, Virginia, USA 
39 % (taxitjänster) 

+ 7 % bil 
7 % 12 % 33 % 

Portland, USA 
15 % (taxitjänster) 

+ 19 % bil 
 42% gång eller cykel 

 

I Portland genomfördes 2018 ett pilotprojekt med elsparkcyklar. Under projektets  

4 månader genomfördes över 700 000 resor med strax över 2000 elsparkcyklar, vilket 

gjorde att varje elsparkcykel användes cirka 3 gånger per dag och den genomsnittliga 

längden per resa var 1,85 kilometer. 34 procent av resorna skulle annars ha genomförts 

med bil, egen bil (19 procent) och taxitjänster (15 procent). För turister som besöker 

staden var motsvarande siffra 48 procent. 6 procent av användarna i studien uppger att 

de sålt sin bil, och ytterligare 16 procent funderar på det. 42 procent av användarna 

uppger att de skulle ha gått till fots eller cyklat istället57.  

Andel ersatta bilresor 

30 procent av Limes användare globalt uppger att de har ersatt en bilresa (personbil, 

bildelningstjänst eller taxiresa) med en elsparkcykelresa vid sin senaste resa58.  

Voi anger att 25 procent av elsparkcykelresor ersätter en bilresa59. 

  

                                                        
56 James, Swiderski, Hicks, Teoman and Buehler (2019). Pedestrians and E-Scooters: An Initial Look at E-Scooter  

Parking and Perceptions by Riders and Non-Riders. Publicerad oktober 2019 
57 Portland Bureau of Transportation (2018). 2018 E-Scooter Findings Report 
58 Lime (2018). Year-End Report. https://www.li.me/hubfs/Lime_Year-End%20Report_2018.pdf. 
59 Ny Teknik (2019) https://www.nyteknik.se/fordon/vois-grova-raknemiss-en-faktor-1000-fel-pa-miljonyttan-

6975494?source=carma&utm_custom[cm]=302882267,33270&=, Publicerad oktober 2019 

https://www.nyteknik.se/fordon/vois-grova-raknemiss-en-faktor-1000-fel-pa-miljonyttan-6975494?source=carma&utm_custom%5bcm%5d=302882267,33270&=
https://www.nyteknik.se/fordon/vois-grova-raknemiss-en-faktor-1000-fel-pa-miljonyttan-6975494?source=carma&utm_custom%5bcm%5d=302882267,33270&=
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Tabell 4. Utvärdering av hur stor andel bilresor (privat bil, bildelningstjänst eller 

taxi) som ersätts med en elsparkcykelresa. Data från Limes användare uppger  

andelen vid sin senaste resa och är markeras i tabellen60. 

 Stad Andel ersatta bilresor 

L
im

e
s
 a

n
v
ä
n
d
a
re

 

Los Angeles, USA 40 % 

Austin, USA 40 % 

Seattle, USA 30 % 

Atlanta, USA 37 % 

Kansas City, USA 40 % 

Lissabon, Portugal 21 % 

Auckland, Nya Zeeland 22 % 

 Barcelona, Spain 10 % 

 Oslo, Norge 5 % 

 Rosslyn, Virginia, USA 46 % 

 Portland, USA 34 % 

 

Man kan konstatera att detta är mycket höga siffror jämfört med de andra skattningar 

vi sett i olika sammanhang. Det är dock intressant att i (Tabell 4) studera skillnaderna 

mellan städer i USA respektive Europa. De amerikanska städerna med sin bilkultur  

ligger väsentligt högre i dessa skattningar än de europeiska.  

Erfarenheter från och konkurrens med lånecykelsystem 

I USA har stora delar av det flytande lånecykelssystemen försvunnit från många städer 

och blivit ersatta av delade elsparkcykelsystem. Operatörerna för lånecykelsystemen 

har omformat sina flottor till att istället fokusera på elsparkcyklar eller elcyklar som 

också har vuxit i popularitet. Studier från USA visar också att stationsbaserade cykel-

delningssystem mest används under rusningstider, medan användningen av elspark-

cyklarna är mer spridda under dagen med flest resor på fredagar och helger. Vilket  

tyder på att de två olika mobilitetstjänsterna används för olika typer av resor61.  

OBIS-handboken (Optimising Bike-Sharing in Europe, 2011)62 menar att de som  

frekvent använder lånecyklar ersätter kollektivtrafikresor snarare än att bilister lockas 

över till användning av lånecyklarna.  

Trafikanalys (2016) har redogjort för flera tidigare studier från europeiska städer  

sett till cykeldelningssystemens effekter. Studierna visar generellt att lånecykelresor 

inte ersätter resor med bil. En studie från Stockholm visar att 97 procent av lånecykel- 

resorna ersatte kollektivtrafikresor (55 procent) eller gång-och cykelresor (42 procent). 

Resultat från lånecykelsystemet i Lund (Lundahoj) påvisar liknande resultat. Enligt  

utvärderingen från 2015 uppger 2 procent att de ersatt bil med lånecykel, och  

                                                        
60 Lime (2018). Year-End Report. https://www.li.me/hubfs/Lime_Year-End%20Report_2018.pdf. 
61 Intelligent Transport (2019) https://www.intelligenttransport.com/transport-news/78697/shared-micromobility-

doubles-us/, Publicerad april 2019 
62 OBIS - Optimising Bike-Sharing In Europe, Handbok (2011) 
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80 procent ersatte resor med buss eller till fots63.Det finns även studier på hur låne- 

cykel-systemen påverkar kollektivtrafiken och det finns både studier där lånecyklarna 

konkurrerar med kollektivtrafiken men också studier där kollektivtrafiken komplette-

ras. Enligt de underliggande studierna är det flera faktorer som påverkar, bland annat  

uppbyggnaden av lånecykelsystemet och kollektivtrafiksystemet samt även tätheten i 

staden. Studier från två städer i USA visade på att i tätbefolkade stadskärnor minskar 

lånecykelsystem kollektivtrafikanvändandet, medan i förorter som är glesbefolkade 

ökar lånecykelsystemen användandet av kollektivtrafiken64.  

Detta visar på två olika effekter, dels att en ökad användning av lånecykelsystemen medför 

en risk att kollektivtrafiken får minskade intäkter och dels att lånecyklarna har potential  

att vara en förlängning av kollektivtrafiken. Generellt kan ett lånecykelsystem gynna den 

allmänna cykelkulturen och således också bidra till bättre villkor för cyklister65. 

En annan studie från USA visar på liknande resultat där cykeldelningstjänster, både 

elsparkcyklar och cyklar, tenderar att konkurrera med busstrafiken men snarare kom-

plettera spårbunden trafik. Detta kan bero på att bussresor generellt är kortare, och 

mer jämförbara i längd med en cykelresa, vilket gör att cykel och elsparkcykel sannolikt 

utgör ett alternativ till buss66. En annan studie visar att personer med en aktiv livsstil 

samt högt nyttjande av kollektivtrafik i större utsträckning använde cykeldelnings- 

system67.  

 

                                                        
63 Larsson (2015). Lånecykelsystem – Utvärdering av Lunds lånecykelsystem Lundhoj. LTH 2015 
64 Trafikanalys (2016). Nya tjänster för delad mobilitet, PM 2016:15 
65 Petersen (2011). Stockholms hyrcyklar – vad har hänt på 5 år? KTH, ppt 2011 
66 Graehler, Mucci, och Erhardt (2018). Understanding the Recent Transit Ridership Decline in Major US Cities:  

Service Cuts or Emerging Modes? Conference Paper: Transportation Research Board Annual Meeting. 
67 Paulsson (2018) Nya former av delad mobilitet och kollektivtrafik. K2 OUTREACH 2018:2. 

Man kan konstatera att elsparkcyklarna i vissa städer ofta används till last-mile-resor, 

dvs som en komplettering till kollektivtrafiken, men också för hela resan.  

De studier vi summerat i detta avsnitt visar i de flesta fall att elsparkcyklarna ersätter 

få bilresor. Elsparkcyklarna ersätter oftast gång, cykel och kollektivtrafikresor, och i 

Europa ersätter max 10procent bilresor. Resorna är relativt korta och är relativt ofta  

del i arbetspendling. Man är inte beredd att leta mer än ett par minuter efter en 

elsparkcykel.   

Elsparkcyklar verkar både kunna konkurrera med kollektivtrafik men också kom- 

plettera kollektivtrafiken. Det finns inte någon studie (som vi funnit) som tar hänsyn  

till att ett bredare och bättre utbud skulle kunna göra det lättare att leva utan bil,  

vilket kraftigt förändrar resmönster mot kollektivtrafik, cykel och gång.  

De amerikanska städernas trafiksystem är uppbyggt på helt annat sätt än de euro- 

peiska städerna, vilket kan vara en anledning till att fler bilresor och färre kollektiv- 

trafikresor där ersätts av elsparkcyklar. 
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Styrning och reglering 

Hur regleras elsparkcyklarna? Vilket fordon klassas de som? 

I detta avsnitt beskriver vi hur elsparkcyklar regleras i olika länder.  

I Sverige klassificeras elsparkcyklarna som cykel förutsatt att de inte går fortare än  

20 km/tim och det finns ingen särskild reglering för just elsparkcyklar på nationell, 

regional eller lokal nivå. Transportstyrelsen har dock i uppdrag från regeringen att se 

över regelverket för elsparkcyklar, något som presenteras i flera steg med start i mars 

2020 och slutredovisning i mars 2021.   

Det finns elsparkcyklar med en hastighet över 20 km/tim och/eller med kraftigare  

motor än vad som klassificeras som cykel. Det är än så länge oklart vad som gäller då. 

De kan klassificeras som övriga fordon och får då endast köras på inhägnat område,  

eller som moped klass 2, men då måste kravet på bromsar uppnås. Åldersbegräns-

ningen är hos de flesta operatörer 18 år, och barn under 15 år måste använda hjälm68.  

I Oslo klassificerade regeringen elsparkcyklarna som cyklar år 201869. 

Frankrike har nya regleringar från och med september 2019 där elsparkcyklarna  

klassificeras i samma kategori som elcyklar, har en högsta hastighet på 25 km/h, kräver 

hjälm och en åldersgräns på 12 år70. Det är förbjudet att köra på trottoarer och de har 

även böter på 35 euro om man skjutsar någon71.  

I Nederländerna är enbart fordon som blivit godkända av fordonsmyndigheten  

tillåtna, 16 års ålder gäller och alla elsparkcyklar måste vara försäkrade72. Elspark- 

cyklarna är klassificerade i samma kategori som mopeder73. I Amsterdam finns inga 

elsparkcyklar idag då de inte möter kriterierna för motorfordon och får därför inte  

användas på cykelbanor. Amsterdam har redan tvingat mopeder, som tidigare var  

tillåtna på cykelbanor, att endast använda bilvägar på grund av den extrema trängseln 

på cykelbanorna i staden. Införandet av elsparkcyklar bedöms vara långt borta74.  

  

                                                        
68 NTF Säker trafik – Elsparkcykel/Elscooter.  https://ntf.se/konsumentupplysning/cyklar/eldrivna-enpersonsfor-

don/elsparkcykel-elscooter/ 
69 TNP https://www.tnp.no/norway/panorama/oslo-city-council-declares-electric-scooter-experiment-in-norway-as-

chaos,  
70 Bike-EU (2019) https://www.bike-eu.com/laws-regulations/nieuws/2019/07/french-government-regulates-use-of-

electric-step-scooters-by-applying-legislation-10136118?vakmedianet-approve-cook, Publicerad juli 2019 
71 Euro News (2019) https://www.euronews.com/2019/10/26/france-introduces-new-regulations-on-electric-scooters, 

Publicerad oktober 2019 
72 Tech Radar (2019) https://www.techradar.com/news/are-electric-scooters-legal-know-the-law-where-you-live,  

Publicerad juni 2019 
73 Eltis (2019) https://www.eltis.org/discover/news/e-scooter-regulations-germany-and-france, Publicerad juni 2019 
74 Time (2019) https://time.com/5659653/e-scooters-cycles-europe/, Publicerad augusti 2019 

https://ntf.se/konsumentupplysning/cyklar/eldrivna-enpersonsfordon/elsparkcykel-elscooter/
https://ntf.se/konsumentupplysning/cyklar/eldrivna-enpersonsfordon/elsparkcykel-elscooter/
https://www.tnp.no/norway/panorama/oslo-city-council-declares-electric-scooter-experiment-in-norway-as-chaos
https://www.tnp.no/norway/panorama/oslo-city-council-declares-electric-scooter-experiment-in-norway-as-chaos
https://www.bike-eu.com/laws-regulations/nieuws/2019/07/french-government-regulates-use-of-electric-step-scooters-by-applying-legislation-10136118?vakmedianet-approve-cook
https://www.bike-eu.com/laws-regulations/nieuws/2019/07/french-government-regulates-use-of-electric-step-scooters-by-applying-legislation-10136118?vakmedianet-approve-cook
https://www.euronews.com/2019/10/26/france-introduces-new-regulations-on-electric-scooters
https://www.techradar.com/news/are-electric-scooters-legal-know-the-law-where-you-live
https://www.eltis.org/discover/news/e-scooter-regulations-germany-and-france
https://time.com/5659653/e-scooters-cycles-europe/
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I Storbritannien klassificeras elsparkcyklarna som Personal Light Electric Vechicle 

(PLEV), vilket gör att de är förbjudna att använda på vägar och trottoarer, men de får 

framföras på privat mark. Det finns en press på landets regering att uppdatera sin  

Highways Act (trafikförordning) från 1835 till ett nytänk rörande mer hållbara  

alternativ75. 

I Tyskland klassificeras elsparkcyklarna som motorfordon och måste följa dess regle-

ringar, men parkeringsreglerna skiljer sig då elsparkcyklarna där ska följa cykelns  

regleringar. Elsparkcyklarna ska även använda cykelinfrastrukturen när det finns,  

och i annat fall vägar. Gångvägar är förbjudna och körning där straffas med böter76.  

I Tyskland krävs en försäkring, liknande den för elcyklar med hastighet upp till 45 

km/h, och den nya lägsta åldern för förare är 14 år77.  

Några av städerna i Tyskland har utvecklat regler och avtal med företagen för att 

främja en ordnad utveckling. Tysklands nya lag eKFV (Small Electric Vehicles Act) som 

började gälla 15 juni 2019 gäller för hela landet och innefattar tekniska krav, användar-

krav, vilka vägar de får köra på, förarbeteende och parkeringsregleringar (Figur 6).  

Lagen kräver bland annat att elsparkcyklarna ska använda cykelinfrastruktur när det 

finns tillgängligt, vilket inkluderar cykelbanor, delad cykel-och gångväg eller cykel-

boulevarder. Detta skiljer sig något från cyklister som generellt kan välja att köra på  

bilvägar även om cykelbana finns tillgängligt. Om ingen cykelinfrastruktur finns till-

gänglig måste elsparkcyklarna framföras på bilvägen och aldrig på gångbanor. Vid 

större fotgängarområden kan elsparkcyklar vara tillåtna, men det skiljer sig från olika 

kommuner, från fall till fall och en skylt måste finnas uppsatt. Bryts reglerna, till exem-

pel om man kör på en gångbana, är det böter på mellan 15-30 euro beroende på över-

trädelsen. Detta är relativt lågt jämfört med Frankrike som har böter på 135 euro för att 

köra på gångbanan78.   

                                                        
75 Micro Scooters (2019) https://www.micro-scooters.co.uk/community/2019/07/electric-scooters-law-uk/.  

Publicerad juli 2019 
76 Agora Verkehrswende (2019) Shared E-scooters: Paving the Road Ahead – Policy recommendations for local  

government, Publicerad september 2019 
77 Eltis (2019)  https://www.eltis.org/discover/news/e-scooter-regulations-germany-and-france, Publicerad juni 2019 
78 Agora Verkehrswende (2019) Shared E-scooters: Paving the Road Ahead – Policy recommendations for local  

government, Publicerad september 2019 

https://www.micro-scooters.co.uk/community/2019/07/electric-scooters-law-uk/
https://www.eltis.org/discover/news/e-scooter-regulations-germany-and-france
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Figur 6. Krav i Tysklands lag rörande elsparkcyklar83 

I USA är definitionen att ”scooters lacking seats that are operated in a stand-up mode” 

inte klassificeras som motorfordon och är därför inte lagstiftade om på nationell nivå. 

Varje stad kan bestämma om etablering och regler.  

I Kanada varierar regelverket mellan provinser, men elsparkcyklarna är inte klassifi-

cerade som motorfordon i Alberta, British Columbia och Ontario, vilket innebär att de 

bara får köras på privat mark och ibland på trottoarer. Undantaget är Calgary där ett 

pilotprojekt pågår som kan resultera i att elcyklar och elsparkcyklar blir tillåtna på 

vägar.  

I Japan räknas elsparkcyklar med en hastighet på över 9 km/h, vilket är i princip alla, 

som motorfordon och det finns därmed krav på licens, registrering och svängsignal. 

Överträdelse av lagen leder till böter, prick på körkortet och kan leda till fängelse.  
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Kina har precis skärpt reglerna för elcyklar, där ägare nu måste registrera sina cyklar 

och ha registreringsskylt. Dock nämner inte de nya reglerna elsparkcyklar, som är 

bannlysa på vägarna i de flesta städerna.  

I Australien varierar det mellan olika stater. I Brisbane får elsparkcyklar endast fär-

das på trottoarer, inte på cykelbanor eller vägar, och det är hjälmkrav. I Victoria krävs 

motorcykelkörkort och elsparkcykeln måste vara registrerad hos myndigheterna79.  

På Nya Zeeland baseras klassificeringen på storleken på hjulen (max 355 mm) och 

motorstorleken (max 300W). Om elsparkcykeln är mindre än de kraven är det inte ett 

motorfordon och kräver således inte en licens. Elsparkcyklarna är tillåtna på trottoarer 

och vägar, men inte på cykelbanor80.  

 

 

Hur organiseras den delade fordonsflottan? 

Stockholms för närvarande 9 operatörer har liknande pris (Tabell 5) och elspark- 

cyklarna bokas via operatörernas appar. Operatörerna bestämmer själva utbredningen 

av sina elsparkcyklar.  

Tabell 5. Pris per operatör81 

Operatör Etablering i Stockholm Pris 

Voi Augusti 2018 Startpris 10 kr + 1-3 kr/min beroende på dag 

Lime November 2018 Startpris 10 kr + 3 kr/min 

Ozon Februari 2019 Startpris 10 kr + 3 kr/min 

Tier Mars 2019 Startpris 10 kr + 2,25 kr/min 

Moow Maj 2019 Startpris 10 kr + 1,5 kr/min 

Circ Juli 2019 Startpris 10 kr + 3 kr/min 

Bird Augusti 2019 Startpris 10 kr + 3 kr/min 

Aimo Augusti 2019 Inget startpris + 2 kr/min 

Vosh Augusti 2019 Startpris 10 kr + 2,5 kr/min 

                                                        
79 Tech Radar (2019) https://www.techradar.com/news/are-electric-scooters-legal-know-the-law-where-you-live,  

Publicerad juni 2019 
80 Tech radar (2019) https://www.techradar.com/news/are-electric-scooters-legal-know-the-law-where-you-live,  

Publicerad juni 2019 
81 Expressen (2019) https://www.expressen.se/nyheter/klimat/nya-krav-pa-klimatsmarta-elsparkcyklar/,  

Publicerad september 2019 

 

Som denna genomgång visar är det stora skillnader mellan olika länder i hur man regle-

rar och klassificerar eller inte reglerar elsparkcyklar. Det finns allt från länder som inte 

tillåter dem alls, till länder som har nationella regler. Och några som låter städerna sköta 

regleringen själv. I vissa länder betraktas de som motorfordon och i vissa som cyklar. 

Även inom Europa finns stora skillnader. 

https://www.techradar.com/news/are-electric-scooters-legal-know-the-law-where-you-live
https://www.techradar.com/news/are-electric-scooters-legal-know-the-law-where-you-live
https://www.expressen.se/nyheter/klimat/nya-krav-pa-klimatsmarta-elsparkcyklar/
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Insamlingsmetoden av elsparkcyklarna skiljer sig något mellan operatörerna. Voi  

och Lime har så kallade ”hunters” där företag och privatpersoner kan få betalt för  

att på kvällstid samla in elsparkcyklarna för laddning. Voi föredrar fossilfria fordon, 

medan Lime inte har några krav. Voi har förhoppningar framöver om ett eget team 

med lastcyklar för insamling av utbytbara batterier istället för insamling av hela 

elsparkcyklar. Ozons system bygger på att elsparkcyklarna lämnas på bestämda  

parkeringsplatser där företaget byter ut batterierna under natten. Detta ger korta  

bilresor då elsparkcyklarna är samlade86.  

Tier uppger att de inte använder sig av ”hunters” då det enligt dem har en större  

klimatpåverkan. De använder istället skåpbilar i de festa fall, men i Malmö och Lund 

används företaget Move By Bike för att samla in dem och målet är att samma metod  

ska användas i alla städer framöver. Även Circ använder sig till viss del av lastcyklar 

och planerar att det ska vara den huvudsakliga metoden nästa år. Moow har egen  

personal som samlar in elsparkcyklarna med enbart elfordon och både fordonen och 

elsparkcyklarna laddas med miljövänlig el. Bird använder eldrivna skåpbilar till  

75 procent och Vosh använder 100 procent eldrivna fordon86.  

I Oslo har en utrullningsstrategi82 tagits fram där elsparkcyklarna idag finns i de  

centrala stadsområdet och rör sig mot de perifera urbana kärnområdena och områden 

med kollektivtrafiknod.  

Vilken roll har staden och regionen? 

Som visats ovan har i vissa länder regioner och städer makten att styra och reglera 

elsparkcyklarna. I detta avsnitt ser vi mer på vilken roll staden och regionen har. 

Oslo har en utrullningsstrategi som bygger på två mål: Elsparkcyklarna ska leda  

till minskad användning av bil och därmed ha en positiv miljöeffekt, samt att de ska  

avlasta kollektivtrafiken i rusningstid och även bidra till de resandes belåtenhet83.  

München satsar på en kombination av mobilitetstationer och medborgarkontor vid 

etablering av ett nytt bostadsområde. Tanken är att de boende erbjuds ett antal tjänster 

samlade på samma ställe. Bland annat paketutlämning, cykelservice, samt bilpool, 

elsparkcykel och cykelpoolstjänster samlade84.  

Studier från USA85 drar också slutsatserna att det är viktigt att städerna behåller auk-

toriteten över sina gator och att statliga lagstiftare måste säkerställa att städerna har 

möjligheten att planera, reglera och hantera delade mikromobilitetstjänster så att ett 

säkert, hållbart och jämställt resultat kan nås. Det är svårt att skapa bra policys och  

reglerade system när kunskap om användningen är osäker, fordonen är nya och relativt 

otestade i stor skala, marknaden förändras snabbt och med osäkra framtidsutsikter. 

                                                        
82 Prosjekt Elektriske Sparkesykler, Ruter och Sprint, 2019 
83 Prosjekt Elektriske Sparkesykler, Ruter och Sprint, 2019 
84 Miljöbilar i Stockholm, Nyhetsbrev 4/2018 
85 Intelligent Transport (2019), https://www.intelligenttransport.com/transport-news/78697/shared-micromobility-

doubles-us/, Publicerad april 2019 
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Studien visar att de mest lyckade implementeringarna av mikromobilitetssystem är de 

som har planerats hand i hand med städerna där städer, operatörer, intressegrupper 

och samhället arbetar tillsammans.  

För att möta stadens mål om jämställdhet ställdes krav i Portland om att operatörerna 

skulle dela sin data och att de skulle placera ut minst 100 elsparkcyklar i vissa områden 

varje dag samt erbjuda rabatt för låginkomsttagare. När pilotstudien var över rensade 

Portland bort alla elsparkcyklar under tiden de analyserade insamlad data. Portland  

fokuserade på att förbättra tillgängligheten i hela staden samt arbeta med säkerhet och 

parkeringslösningar inför nästa pilotprogram som pågår från april 2019 till april 

202086. 

New York hoppas att de delade mobilitetstjänsterna ska göra stadens tunnelbane- 

system mer tillgänglig. En nylig rapport visar att 24 procent av stadens tunnelbane-

stationer är klassade som otillgängliga för stora delar av stadens invånare. Här hoppas 

staden att de delade mobilitetstjänsterna nu ska kunna få effekt. Någon konkret plan 

för hur detta ska åstadkommas har dock inte ännu publicerats87. 

 

 

Styrs elsparkcykelsystemen på något sätt av staden? 

I detta avsnitt ser vi på hur städer världen över på olika sätt styr elsparkcykelsystemen. 

Som tidigare nämnt har Stockholm stad under 2019 tagit fram en avsiktsförklaring 

som man hoppas att elsparkcykeloperatörerna ska följa. I den ingår restriktioner för 

parkeringsmöjligheter, uppmuntran till hjälmanvändning och information om max-

hastighet vid framförande av elsparkcykeln på trottoarer.  

I Göteborg blev det i oktober 2019 klart med en överenskommelse mellan Göteborg 

Stad och elsparkcykelföretagen efter att trafiknämnden i juni gett staden som uppdrag 

att ta fram en sådan överenskommelse. Hastigheten begränsas till 6 km/h på vissa  

gator med hjälp av geofencing och det går inte att parkera på vissa områden. I överens-

kommelsen måste även företagen informera användarna om att 6 km/h gäller på alla 

                                                        
86 Portland Bureau of Transportation (2018). 2018 E-Scooter Findings Report 
87 The Verge (2019) https://www.theverge.com/2019/6/17/18682056/ny-electric-bike-scooter-bill-legalize, Publicerad 

juni 2019 

Det man kan lära så här långt kring staden och regionens roll är att det verkar viktigt  

för städer/regioner att kunna sätt upp regler som passar den egna staden/regionen. 

Samverkan med aktörer verkar också var en framgångsfaktor. I detta samspel kan  

staden/regionen sätta krav och styra utvecklingen i positiv riktning för större andel  

av medborgarna. Utvärdering och uppföljning för att kontrollera att utvecklingen går i 

önskad riktning och om nödvändigt justera reglerna verkar också vara framgångsrikt. 
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gågator, gångbanor och gångfartsområden även om inte hastigheten begränsas av  

tekniken88.  

I Malmö har ett förslag lagts fram till tekniska nämnden i augusti 2019 där Malmö 

stad vill införa en avgift för elsparkcykeloperatörerna för att de upplåter kommunal 

mark. Ett förslag är att de ska betala för särskilda elsparkcykelställ som placeras ut i 

staden89.  

I utvärderingsstudien90 som Oslo genomfört har de identifierat idealområden för var 

elsparkcyklarna kan få bäst effekt och störst möjlighet att nå sina mål. De har delat in 

staden i 4 områden: Centrala stadsområden, perifera urbana kärnområden, område 

med kollektivtrafiksstation/nod och periferi. Bedömningen är att i centrala stadsom-

råden och periferi så kommer ingen reducering av biltrafiken ske på grund av elspark-

cyklarna. Medan i perifera urbana kärnområden och områden med kollektivtrafiknod 

finns den potentialen. När det gäller potential för avlastning i rusningstrafiken finns 

bra möjligheter i centrala stadsområden och perifera urbana kärnområden, och mindre 

bra i periferi och-kollektivtrafiknods områden. Sammanfattningsvis finns högst effekt 

att nå i perifera urbana kärnområden, snarare än i centrala stadsområden. Det på 

grund av att elsparkcyklarna kan avlasta kollektivtrafiksystemet och bilanvändningen 

då kollektivtrafiknätet är mindre finmaskigt, det är en relativt hög bilandel och det är 

flera resor till och från arbete i centrum som är under 4 km som kan ersättas. I områ-

den med kollektivtrafiknod kan elsparkcyklarna avlasta interna resor på dagtid, turer 

från/till station till arbetsplatsen och kan ge en omfördelning och större kapacitet för 

busstrafiken, vilket kan minska bilanvändningen.  

Parkeringen av elsparkcyklarna är ett problem i Oslo där över 50 procent uppgav att 

de sporadiskt parkerade elsparkcykeln på trottoaren. En observationsstudie av 96 

elsparkcyklar visade att 43 procent utgjorde ett hinder för fotgängare. I utvärderings-

studien nämns att detta kan på sikt leda till regelverk i Oslo, likt de som Paris har. 

Frankrike har en skatt på 50-60 euro per elsparkcykel för användning av offentlig 

mark. Paris har även böter på 35 euro för parkering på trottoar och 135 euro för att 

köra på gångbanan91.  

I utvärderingen som Frankrike genomfört uppger 82 procent att de helst vill använda 

cykelbanan, 9 procent gångväg och 8 procent bilväg. I relation till det följde de även 

upp var användarna faktiskt körde elsparkcykeln senast och det visade att 44 procent 

använde cykelbanan, 35 procent bilvägen och 19 procent använde gångbanan. Frågan 

om vilka regleringar som potentiellt skulle minska användandet ställdes också och  

svaren visade att 71 procent av användarna förutser att lag om hjälmanvändning skulle 

minska användandet, 63 procent tror att parkering i dedikerade rutor skulle minska 

användningen, 58 procent tror att hastighetssänkning till 15 km/h skulle minska 

                                                        
88 Vårt Göteborg (2019) https://vartgoteborg.se/nu-infors-begransningar-for-elsparkcyklarna-i-goteborg/,  

Publicerad oktober 2019 
89 Expressen (2019) https://www.expressen.se/kvallsposten/kommunens-nya-drag-mot-elsparkcyklar-vill-ta-betalt/, 

Publicerad augusti 2019 
90 Prosjekt Elektriske Sparkesykler, Ruter och Sprint, 2019 
91 Agora Verkehrswende (2019). Shared E-scooters: Paving the Road Ahead - Policy Recommendations for Local  

Government, Publicerad september 2019 

https://vartgoteborg.se/nu-infors-begransningar-for-elsparkcyklarna-i-goteborg/
https://www.expressen.se/kvallsposten/kommunens-nya-drag-mot-elsparkcyklar-vill-ta-betalt/
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användandet och 41 procent förutser att förbud mot elsparkcyklar på trottoarer skulle 

minska användandet92.  

I Madrid är elsparkcyklarna likställda med cyklar, då de kan använda samma infra-

struktur och får framföras på vägar med max 30 km/h. Alla användare är skyldiga att 

använda hjälm och att ha ringklocka, bromsar och lyse93. Staden har också auktoriserat 

ett begränsat antal elsparkcyklar per zon i Madrid. Det finns också ett avtal där opera-

törerna och staden operativt delar tillgång till data så att staden kan få tillgång till all 

data om geografisk plats och antal elsparkcyklar när den behöver94. 

Ett flertal städer, bland annat San Francisco och Portland ställer krav på operatö-

rerna vilket ofta innefattar pilotprogram som begränsar antalet elsparkcyklar per  

företag och att de måste förse staden med data över användningen95.  

Seattle har en idé om ett community-driven elsparkcykelprogram som ska lanseras 

2020. Staden har länge varit emot elsparkcykelsystem, och bara haft cykellånesystem. 

Men staden har nu implementerat ett pilotprogram som ska bygga på deras cykel- 

lånesystem och ska fokusera på jämlikhet. Projektet fokuserar på att engagera intres-

sentgrupper för att tillsammans skapa mål, omfattning och skala på elsparkcykel- 

utvecklingen. Bland annat inkluderas gång, cykel och kollektivtrafikstyrelserna, organi-

sationer som fokuserar på funktionshinder och jämlik transport, samt samhälls- och 

stadsdelsgrupper. De frågor som ska diskuteras med alla intressenter är exempelvis om 

de ska tillåtas i specifika stadsdelar eller endast centrum, antal elsparkcyklar, var får de 

köras, definitionen av en elsparkcykel, vad förväntas finnas tillgängligt 2020 och att  

arbeta med samhället för att förstå vilka typer av elsparkcyklar som möter behovet.  

En annan fråga som staden ska diskutera är om elsparkcyklar och cyklar ska hanteras 

tillsammans eller inte. Elsparkcyklar kommer att ha en separat tillståndsprocess.  

 

                                                        
92 6T-Research Office (2019). Uses and users of free-floating electric scooters in France, Publicerad juni 2019 
93 Movele. https://www.movele.es/nueva-ordenanza-para-desplazarse-en-madrid 
94 Muevete en verde. https://www.mueveteenverde.es/movilidad-sostenible/vmp-patinete-electrico/ 
95 The Verge (2019) https://www.theverge.com/2019/1/15/18183786/electric-scooter-portland-data-analysis,  

Publicerad januari 2019 

Man kan konstatera att det skiljer mycket vad gäller vilken roll städer i världen tar när 

det gäller elsparkcykelsystemen. Det finns städer som valt att ta en mycket aktiv roll i 

att styra systemen, och det finns andra som använder nationella regler och inget mer. 

Uppfattningen är att fler och fler städer känner att de behöver sätta upp regelverk och 

liknande för att det ska fungera bra. Bland annat parkeringsfrågan är aktuell. Vi tycker 

oss se en tendens att man i USA är med benägen att arbeta tillsammans med aktörer, 

börja i liten skala och tillåta mer när det fungerar, medan man i Europa oftare sätter  

upp generella regler som ska operatörerna får förhålla sig till. 

https://www.mueveteenverde.es/movilidad-sostenible/vmp-patinete-electrico/
https://www.theverge.com/2019/1/15/18183786/electric-scooter-portland-data-analysis
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Effekter och konsekvenser 

Klimat och miljöaspekter av elsparkcyklarna 

Hållbarhetsfrågorna med klimat- och miljöaspekter av elsparkcyklarna diskuteras  

allt mer. Det mesta som finns att läsa kring dessa frågor grundar sig oftast på tidnings-

artiklar, och inte några regelrätta studier.  

Ofta talas det om korta livslängder på elsparkcyklar vilket skulle innebära en betydande 

resursförbrukning i material, vilket är problematiskt ur ett hållbarhetsperspektiv.  

Likaså visar de flesta (europeiska) studier att elsparkscykeln ersätter bilen i liten  

omfattning.  

Forskare vid ett amerikanskt universitet har gjort en livscykelanalys som visar att en 

elsparkcykel i genomsnitt släpper ut 125 gram koldioxid per kilometer under sin livs-

tid96. Detta beror främst på tillverkningen då majoriteten tillverkas i Kina där energi-

mixen är fossilrik och med höga utsläpp. Elsparkcyklarna transporteras sedan från 

Kina, och i distributionen med att hämta in och ladda elsparkcyklarna används ofta  

fossildrivna fordon.  

Livscykelanalysen har dessutom, utifrån andra studier, räknat givmilt på livslängden 

hos elsparkcyklarna. I studien antas de vara i bruk mellan 6 och 24 månader, men 

andra studier visar att brukstiden är betydligt kortare. Bland annat att Vois elspark-

cyklar har en hållbarhet på i snitt 40 dagar97. Med Stockholms 9000 elsparkcyklar 

skulle det innebära att väldigt många elsparkcyklar skrotas varje år. Voi uppger dock  

att elsparkcyklarna repareras och återanvänds i de flesta fall.  

Även operatören Lime har nyligt gått ut med siffror på reducering av koldioxid- 

utsläppen. I Stockholm har precis 1 miljon resor genomförts med Limes elsparkcyklar  

på mindre än ett år, vilket enligt Lime gav resultatet att 31 ton koldioxid har sparats  

utifrån Sveriges färdmedelsförändring98. 

Enligt operatörerna själva anger Voi att deras elsparkcyklar håller i 2–3 månader, men 

att deras senaste modell klarar ett år och att hållbarhetstiden i slutet av 2020 ska vara  

2 år per elsparkcykel. Tier arbetar på en modell med utbytbara batterier och uppskattar 

då att de ska hålla i över 14 månader. Circ anger att deras elsparkcyklar klarar över 12 

månader i drift och att batteriernas livstid är 2–3 år samt att de har en sluten återvin-

ningscykel. De producerar elsparkcyklarna själva och kan därför återvinna komponen-

terna. Bird anger en livslängd på 18 månader och Vosh mer än 12 månader99. 

  

                                                        
96 Hollingsworth, Copeland, och Johnson (2019). Are e-scooters polluters? The environmental impacts of shared  

dockless electric scooters 
97 DI (2019) https://digital.di.se/artikel/gar-sonder-efter-fem-veckor-bolagen-gar-back-pa-varje-

elscooter?forceScript=1&variantType=DIDIGITAL-LARGE&loggedin=true#receipt-page, Publicerad april 2019 
98 Lime (2019) https://www.li.me/second-street/stockholm-earns-clean-transport-award-lime-scooters-pass-1-million-

rides, Publicerad oktober 2019 
99 Expressen (2019) https://www.expressen.se/nyheter/klimat/nya-krav-pa-klimatsmarta-elsparkcyklar/,  

Publicerat september 2019 

https://digital.di.se/artikel/gar-sonder-efter-fem-veckor-bolagen-gar-back-pa-varje-elscooter?forceScript=1&variantType=DIDIGITAL-LARGE&loggedin=true#receipt-page
https://digital.di.se/artikel/gar-sonder-efter-fem-veckor-bolagen-gar-back-pa-varje-elscooter?forceScript=1&variantType=DIDIGITAL-LARGE&loggedin=true#receipt-page
https://www.li.me/second-street/stockholm-earns-clean-transport-award-lime-scooters-pass-1-million-rides
https://www.li.me/second-street/stockholm-earns-clean-transport-award-lime-scooters-pass-1-million-rides
https://www.expressen.se/nyheter/klimat/nya-krav-pa-klimatsmarta-elsparkcyklar/


32 ELSPARKCYKLAR I DELNINGSEKONOMIN 

Utifrån hållbarhetsdiskussionen kring elsparkcyklarna har Naturskyddsföreningen 

skapat miljömärkningen Bra Miljöval där det innan årsskiftet 2019/2020 ska finnas 

nya kriterier för elsparkcyklar. Kriterierna ska ställa krav på att aktörerna använder  

el som är märkt ”Bra miljöval”, använder miljövänliga servicefordon och aktivt arbetar 

med att elsparkcykelns ska ha så lång livslängd som möjligt.  

Enligt en amerikansk studie minskar utsläppen med över 40 procent om klimatsmarta 

fordon hämtar och ställer ut elsparkcyklarna, och ytterligare 20 procent om livslängden 

ökar. Dock är inte de siffrorna helt jämförbara då Sverige har en nästa helt fossilfri 

energimix till skillnad från USA. I dagsläget har endast aktören Moow fått miljömärk-

ningen från Naturskyddsföreningen. Eftersom elsparkcykeln klassas som cykel enligt 

lagen kan inte kommunerna i dagsläget ställa några krav på aktörerna109.  

Den norska studien har även undersökt miljöeffekterna av elsparkcyklarna och baserat 

på den vetenskapliga artikeln av Hollingsworth (2019)100 har en sammanställning över 

koldioxidutsläppen per personkilometer gjorts (Figur 7). Studien visar att utsläppen 

från elsparkcyklarna främst kommer från materialet, produktionen och distribueringen. 

Utsläppen från kollektivtrafiken och personbil beror på antalet rensade per fordon.  

Författarna uppger att siffrorna har en stor osäkerhet, men att en trend går att se101.  

 

Figur 7. Koldioxidutsläpp per personkilometer för olika färdmedel [g/personkm]110. 

 

I Figur 8 är det sammanställt hur mycket koldioxidutsläppen förändras vid användning 

av elsparkcykel. Figuren visar att när folk väljer elsparkcykel före gång så ökar koldiox-

idutsläppen med 546 ton per säsong. Generellt har elsparkcyklarna en negativ miljö-

effekt med dagens bruksmönster, teknologi och organisering. De positiva effekterna av 

ett minskat bilåkande är minimala.  

                                                        
100 Hollingsworth, J, Copeland, B and Johnson, J,. (2019). Are e-scooters polluters? The environmental impacts of 

shared dockless electric scooters 
101 Prosjekt Elektriske Sparkesykler, Ruter och Sprint, 2019 
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Figur 8. Effekten på koldioxidutsläppen vid användning av elsparkcykel110 

 

 

 

Trafiksäkerhet 

Den explosionsartade utvecklingen av elsparkcykelanvändningen har gjort att frågor 

börjat ställas om trafiksäkerheten. De flesta länder har en åldersgräns omkring 16–18 

år, men exempelvis Frankrike har 12 år. I Sverige är det hjälmkrav för barn under 15 år, 

men det finns ingen lagstadgad åldersgräns. De flesta operatörer har dock 18 års gräns 

för att teckna abonnemang. Det krävs ingen licens eller körkort för att framföra fordo-

net, och det är ett helt nytt fordonsslag, vilket gör att en viss trafikovana finns bland 

elsparkcykelanvändarna. Detta kan påverka kunskapen om regler och trafikvett. 

Samma regler som för cyklar gäller, vilket gör att det finns böter för överträdelser. Det 

finns till exempel lagar och regler för nykterhet och det finns risk att dömas för vårds-

löshet i trafiken, där användaren kan förlora sitt bilkörkort eller försena möjligheten att 

ta körkort102.  

Operatörerna ska informera och ge rekommendationer om att använda hjälm, inte åka 

två personer på en elsparkcykel, köra i högst gångfart på gågator och trottoarer samt att 

inte parkera elsparkcykeln så att den är i vägen för exempelvis personer med rörelse-

hinder eller nedsatt syn. Men affärsmodellerna som operatörerna har uppmuntrar 

                                                        
102 Expressen (2019) https://www.expressen.se/dinapengar/konsument/hyra-elscooter-har-ar-reglerna-du-maste-

folja-/ Publicerad april 2019 

Med dagens användarmönster har inte elsparkcyklarna någon positiv miljöeffekt. De  

positiva effekterna som kommer från ett minskat bilanvändande är små. Ökad brukstid 

för varje elsparkcykel förbättrar miljöeffekterna tillsammans med hållbarare distribution 

samt fler resor per elsparkcykel och dag. Den korta livslängden är inte bara ett miljö-

mässigt hållbarhetsproblem, utan även ett ekonomiskt. 

https://www.expressen.se/dinapengar/konsument/hyra-elscooter-har-ar-reglerna-du-maste-folja-/
https://www.expressen.se/dinapengar/konsument/hyra-elscooter-har-ar-reglerna-du-maste-folja-/
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också till högre hastigheter efterom användarna ofta betalar per minut och inte sträcka, 

vilket kanske bör diskuteras när det rör trafiksäkerhetsfrågan.  

Det finns också en diskussion om hur elsparkcyklarna ska hanteras under vintermåna-

derna. Både sett till olycksrisken med halka och problem med att elsparkcyklarna riske-

rar att blockera snöröjningen. Eftersom uthyrningen är appbaserad kan operatörerna 

välja att stoppa uthyrningen under korta perioder, till exempel en dag när det råder 

vinterväglag. De kan även definiera fler zoner där elsparkcyklarna inte får parkeras,  

vilket kan utökas under vintertid. Voi uppger att däcken på deras senaste modell klarar 

alla väder, medan andra aktörer arbetar med en vintervariant. En del operatörer förut-

ser att batteritiden kommer att vara kortare vid temperaturer under noll103.  

I Oslo är snitthastigheten med elsparkcykel 12 km/h104 och i Berlin är den 8,1 km/h105. 

Vilket är betydligt lägre än maxhastigheten, som är 20 km/h i Sverige.  

Trafikolyckor med elsparkcyklar i Sverige 

I Sverige börjar det finnas en del material att ta del av när det gäller elsparkcykel-

olyckor, men underlaget är fortfarande begränsat. Eftersom det är ett nytt fordonsslag, 

som inte har en egen klassning/kod, kan man anta att alla olyckor med elsparkcyklar 

inte finns med i statistiken eller inte är separerade från exempelvis cykelolyckor. Det 

finns även ett stort mörkertal av olyckor där personen inte sökt vård. 

I hela landet hade från januari fram till augusti i år 307 elsparkcykelolyckor inrappor-

terats. Av dess var 150 i Stockholm, 84 i Göteborg och 73 i Malmö. Hittills har en döds-

olycka skett, i Helsingborg i maj 2019, där elsparkcykeln kolliderade med en bil i en 

korsning106.  

Stockholm stad har genomfört en olycksanalys107 av elsparkcyklar som visar att 132 

olyckor inrapporterats mellan januari till augusti 2019. De flesta är lindriga olyckor  

och det är främst personer i åldrarna 20–35 år som är inblandade. Olyckorna är jämnt 

fördelat mellan könen. Som underkategori är det antingen en krock med en annan  

trafikant eller väjning för annan trafikant som är vanligast. Vid olyckor på grund av 

vägutformningen är det främst fall på grund av kantsten. Ojämnt underlag och sprickor 

är också en olycksorsak.  

Flest olyckor har skett på Södermalm och Norrmalm, och inga registrerade i Gamla 

Stan. Flest olyckor har skett på gång- och cykelbanor (60 stycken), följt av gatu- och 

vägsträcka (45 stycken) och trottoar (19 stycken). Dock är trafikarbetets fördelning över 

de olika trafikmiljöerna okänt, vilket försvårar analysen av olycksrisk i olika typer av 

trafikmiljöer.  

                                                        
103 The Local (2019) https://www.thelocal.de/20191029/what-happens-to-germanys-electric-scooters-in-the-colder-

months, Publicerad oktober 2019 
104 Prosjekt Elektriske Sparkesykler, Ruter och Sprint, 2019 
105 Lime (2019) https://www.li.me/second-street/berlin-sets-record-fastest-1-million-electric-scooter-rides,  

Publicerad sepmteber 2019 
106 Aftonbladet (2019) https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/nanyRJ/kraftig-okning-av-olyckor-med-elsparkcyklar, 

Publicerad oktober 2019 
107 Stockholm Stad (2019). Olycksanalys Elsparkcyklar i Stockholms Stad. Publicerad oktober 2019 

https://www.thelocal.de/20191029/what-happens-to-germanys-electric-scooters-in-the-colder-months
https://www.thelocal.de/20191029/what-happens-to-germanys-electric-scooters-in-the-colder-months
https://www.li.me/second-street/berlin-sets-record-fastest-1-million-electric-scooter-rides
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/nanyRJ/kraftig-okning-av-olyckor-med-elsparkcyklar
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Figur 9. Elsparkcykelolyckor i Stockholm108 

Flest olyckor sker natten till lördag, och generellt sker 22 procent av olyckorna mellan 

klockan 23 till 01, samt att samtliga allvarliga olyckor har skett då. Under dagtid är det 

främst eftermiddagar mellan klockan 14 och 17 som olyckor inträffat.  

 

Figur 10. Antal inrapporterade olyckor fördelat över dygnet118 

  

                                                        
108 Stockholm Stad (2019). Olycksanalys Elsparkcyklar i Stockholms Stad. Publicerad oktober 2019 
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Även Folksam har analyserat data som visar att under 2018 rapporterades 21 olyckor in 

till Transportstyrelsen, medan det fram till augusti i år har rapporterats in 241 olyckor 

till försäkringsbolaget. Majoriteten av olyckorna är singelolyckor och orsakerna till 

olyckorna är främst att bromsarna är dåliga, brister i underlaget eller att personen  

kör in i en trottoarkant. Närmare 10 procent av olyckorna beror på fel på elsparkcykeln 

och i 18 procent är det fler inblandade, oftast en fotgängare. En femtedel av olyckorna 

beror på brister i underlaget så som grus, gropar och halka. Olyckorna resulterar främst 

huvudskador och ansiktsskador, vilket avspeglar sig i att endast 13 procent använde 

hjälm vid olyckan. Under perioden april till augusti 2019 utgjorde elsparkcyklister i 

Stockholm 14 procent av de som uppsökte sjukhus efter en trafikolycka, jämfört med  

16 procent gångtrafikanter. I proportion till andelen elsparkcyklister av den totala  

andelen trafikanter utgör elsparkcyklar fortfarande en liten andel, men antalet olyckor 

är överrepresenterade109.  

Ett STRADA-uttag med cykelolyckor under januari till september 2019 i Stockholm  

visar på totalt 809 cykelolyckor varav 680 är personskadeolyckor. Av dessa var 16 

stycken rena cykel- och elsparkcykelolyckor, vilket motsvarar 2,5 procent. Totalt från 

2015–2019 är det 138 elsparkcykelolyckor. Dessa är identifierade genom en fritext- 

sökning i STRADA, vilket gör att det kan finnas ett stort mörkertal. Av alla person- 

skadeolyckor med elsparkcykeln är över hälften lindriga, och i år har endast 4 olyckor 

klassificerats som allvarliga. 46 procent av elsparkcykelolyckorna sker på en gång- eller 

cykelbana. Under 2019 var 62 procent av patienterna män vid cykelolyckor110.  

Intervjuer med närakuterna i Stockholms innerstad bekräftar att elsparkcykelolyckorna 

främst sker i innerstaden (Figur 11) och under sommaren har närakuterna noterat cirka 

en skada per dag per närakut. Normalt sett är det någon i veckan per närakut och det 

vanligaste är handledsfrakturer. 

                                                        
109 Folksam (2019). Underlag och dåliga bromsar bakom elsparkcykelolyckor. Publicerad september 2019 
110 Region Stockholm (2019). Svar på skrivelse från Victor Harju (s) om sjukvårdskostnader för elsparkcykelföretagen 
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Figur 11. Olycksstatistik från STRADA över elsparkcykelolyckor111 

 

Trafiksäkerhet i andra länder 

I Oslo har en utvärdering av elsparkcykelolyckorna gjorts och mellan april och juni 

2019 har antalet olyckor ökat med 280 procent, samtidigt som antalet elsparkcyklar 

fördubblades. Det sker i snitt 2 olyckor med elsparkcykel per dag i Oslo, och använ-

darna som är med i olyckor är främst under 29 år och mer än dubbelt så många män 

som kvinnor. De flesta olyckor är singelolyckor112.  

I Paris har en studie gjorts över var elsparkcykelolyckorna främst sker i förhållande till 

vilken infrastruktur som använts. Flest olyckor sker på vägbana, 40 procent av olyck-

orna, medan 35 procent av resorna har skett där. Vilket tyder på en hög olycksandel. På 

trottoaren har 34 procent av olyckorna skett, varav 19 procent av resorna har gått där. 

På cykelbana har störst andel av resorna skett, 44 procent, men minst andel av olyck-

orna, 23 procent. Detta tyder på att cykelbana är den mest använda infrastrukturen och 

den säkraste. Trottoar har den största relativa risken (Figur 12). Olycksorsaken i Paris 

                                                        
111 Region Stockholm (2019). Svar på skrivelse från Victor Harju (s) om sjukvårdskostnader för elsparkcykelföretagen 
112 Prosjekt Elektriske Sparkesykler, Ruter och Sprint, 2019 

Källa: Strada, Trafikantkategori:  

Cykel/Elsparkcykel år 2019 (2019) 

Källa: Strada, Trafikantkategori: Samtliga/Elsparkcykel 

år 2015–2019 (2019). Innehåller 1 olycka från 2017 

som kan vara elsparkcykel. Övriga 138 är från 2019.  
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är främst dålig vägkvalitet, interaktion med annan trafikant och dålig kontroll av 

elsparkcykelns skick före färd 113. 

 

Figur 12. Analys över var elsparkcykelolyckorna sker i Paris.  

Källa: Sammanställning från Norska Ruter som är översatt till svenska114 

 

En studie från Austin där närmare 1 miljon resor med elsparkcykel studerades under 

en tremånadersperiod visar att det är 20 skadade per 100 0000 elsparkcykelresor115.  

I studien från Austin var 55 procent av de skadade män och närmare hälften var mellan 

18–29 år. En tredjedel av elsparkcykelolyckorna sker av förstagångsanvändare och av  

de skadade elsparkcykelåkarna är närmare hälften huvudskador. Mer än hälften av  

skadorna hände på bilväg och en tredjedel på trottoaren. 16 procent av olyckorna invol-

verade ett motorfordon. Närmare två tredjedelar av olyckorna skedde på en plan yta,  

24 procent vid färd nerför och 6 procent uppför. 37 procent uppger att hög hastighet  

bidrog till deras skada116.  

Enligt en amerikansk studie från 2019 innebär det högre risk att framföra en elspark-

cykel jämfört med att cykla. Detta baseras på inkommande patienter på två akutmot-

tagningar under ett år. Totalt var det 249 personer som behandlades för elsparkcykel-

olyckor, vilket var betydligt fler än cykelskador. 90 procent hade själva framfört fordo-

net och 10 procent hade blivit påkörda eller ramlat över en elsparkcykel. Av patienterna 

var 10 procent under 18 år och 4,4 procent hade hjälm117. En annan amerikansk studie 

visade liknande resultat. Där konstaterades det även att närmare hälften av de skadade 

                                                        
113 Usage et usagers des trottinettes electriques en free-floating en France, Agence de l'environnement et de la maîtrise 

de l'énergie (2019) 
114 Prosjekt Elektriske Sparkesykler, Ruter och Sprint, 2019 
115 Austin Public Health (2019). Dockless electric scooter-related injuries study, Austin Texas. Publicerad April 2019 
116 Austin Public Health (2019). Dockless electric scooter-related injuries study, Austin Texas. Publicerad April 2019 
117 Trivedi, Liu, Antonio, Wheaton, Kreger, Yap, och Elmore (2019). Injuries Associated With Standing Electric Scooter 

Use. JAMA Network Open. 
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hade framfört fordonen onyktra118. I Oslo skedde 25 procent av olyckorna efter  

alkoholintag, i Austin 29 procent och i Portland 16 procent119. 

Sedan januari 2018 till juli 2019 har åtminstone 11 dödsfall rapporterats från  

Stockholm, Paris, Bryssel, London, Barcelona, San Diego och Singapore120121.  

 

 

Folkhälsa 

De flesta av de studier som vi använt i de tidigare avsnitten visar på att majoriteten  

av de resor som görs med elsparkcyklar annars skulle ha gjorts med gång, cykel eller 

kollektivtrafik. Detta innebär att en del hälsovinster försvinner genom att den fysiska 

aktiviteten minskar.  

I Oslo uppger 65 procent att elsparkcykeln har ersatt en gång- eller cykelresa, vilket  

har tydlig negativ påverkan på den fysiska aktiviteten122. I Paris visar studier att över 

hälften av resorna är kortare än 15 minuter och mellan 1-4 kilometer långa, vilket också 

är avstånd där vardagsmotion inträffar för många människor. Med dagens användar-

mönster har elsparkcyklarna således en negativ effekt för hälsan, något som kan ge  

utslag på längre sikt. 

Sett till övriga hälsoaspekter resulterar en övergång från bil till elsparkcykel i lägre  

nivåer av luftföroreningar och buller, vilket har en positiv effekt på folkhälsan. Men de 

studier som finns tillgängliga tyder på att det är få bilresor som ersätts.  

Sammanfattning av trender och utblick 

Det händer mycket inom området elsparkcykelsystem just nu. Denna rapport visar  

därför en ögonblicksbild av läget just nu.  

Det finns globalt minst ett 20-tal aktörer som levererar denna typ av system. Systemen 

finns i alla världsdelar, och i huvudsak verkar det vara i större städer, men utvecklingen 

                                                        
118 CNBC (2019). The CDC is studying the rise in e-scooter injuries for the first time as start-ups expand to more cities. 

Hämtat från www.cnbc.com: https://www.cnbc.com/2019/03/08/the-cdc-is-investigating-rise-in-e-scooter-inju-

ries.html, Publicerad mars 2019 
119 Prosjekt Elektriske Sparkesykler, Ruter och Sprint, 2019 
120 BBC (2019) https://www.bbc.com/news/world-europe-49248614, Publicerad augusti 2019 
121 Time (2019) https://time.com/5659653/e-scooters-cycles-europe/, Publicerad augusti 2019 
122 Prosjekt Elektriske Sparkesykler, Ruter och Sprint, 2019 

Trafiksäkerhetsfrågorna har börjat diskuteras efter den stora ökningen av anta-let 

elsparkcyklar på gatorma. Antalet olyckor är störst i åldrarna 20-35 år, jämnt fördelat 

mellan könen och det är oftast lindriga olyckor. Enligt studien i Paris sker flest olyckor på 

vägbanan medan den relativa risken är störst på trottoarer då det har skett flest olyckor 

sett till antalet resor som har genomförts där. Cy-kelbanan är den mest använda infra-

strukturen för elsparkcyklar, och den säkr-aste. 

https://www.cnbc.com/2019/03/08/the-cdc-is-investigating-rise-in-e-scooter-injuries.html
https://www.cnbc.com/2019/03/08/the-cdc-is-investigating-rise-in-e-scooter-injuries.html
https://www.bbc.com/news/world-europe-49248614
https://time.com/5659653/e-scooters-cycles-europe/
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går mot att även mindre städer får systemen. Hur många aktörer som finns i en stad  

varierar. I stora städer som Paris finns 12 olika aktörer. Meden det också finns städer 

som San Francisco som bara tillåter 3 olika aktörer. 

När det gäller vem användarna är pekar de få studier som finns mot liknande resultat. 

Män använder elsparkcyklarna mer än kvinnor, och åldersgruppen under ca 35 år är 

den största gruppen användare. 

De få studier som beskriver vad elsparkcyklarna används till, och vilka färdmedel de  

ersätter är ofta gjorda av en av elsparkcykelaktörerna, och ibland av media. Det finns 

därför anledning att se på data med en viss försiktighet. Elsparkcyklarna ersätter  

oftast gång, cykel och kollektivtrafikresor, och i Europa ersätter max 10 procent  

bilresor. I USA tycks de i högre grad ersätta bilresor. 

Det är stora skillnader mellan olika länder i hur man reglerar och klassificerar elspark-

cyklar. Det finns allt från länder som inte tillåter dem alls, till länder som har nationella 

regler. Och några som låter städerna sköta regleringen själv. Det skiljer mycket mellan 

vilken roll olika städer i världen tar när det gäller elsparkcykelsystemen. Det finns stä-

der som valt att ta en mycket aktiv roll i att styra systemen, och det finns andra som 

mer använder nationella regler och inget mer. I Sverige är det inte möjligt med dagens 

lagstiftning att reglera antalet elsparkcyklar eller hur många aktörer det får finnas.  

När det gäller miljömässig hållbarhet talas det om elsparkcyklarnas korta livslängder. 

Operatörerna arbetar för att förlänga hållbarhetstiden och bland annat anger Voi att  

de nästa år ska vara utvecklade till att hålla i 2 år, Tier arbetar med utbytbara batterier 

och Circ arbetar med en sluten återvinningscykel. Studier visar att utsläppen från 

elsparkcyklarna främst kommer från materialet, produktionen och distribueringen.  

En amerikansk studie visar på att utsläppen minskar med över 40 procent om klimat-

smarta fordon används vid distribueringen, och ytterligare 20 procent om livslängden 

ökar. Dock varierar skattningarna på koldioxidbesparingar oerhört mycket och det  

råder stor osäkerhet kring resultaten. Likaså visar de flesta (åtminstone europeiska) 

studier att elsparkscykeln ersätter bilen i relativt liten omfattning, vilket minskar den 

positiva klimateffekten.  
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Potential för regional arbetspendling  

och samordning  

Följande kapitel diskuterar den tidigare informationen utifrån frågeställningarna  

nedan.   

• Vad sker i Stockholm om användningen fortsätter att öka i samma höga takt som 

nu?  

• Vilken potential finns för regional arbetspendling och hur kan systemen kombineras 

med andra trafikslag? 

• Vilka möjligheter finns för en regional samordning och hantering av systemen?  

Vad sker i Stockholm om användningen fortsätter 

att öka i samma höga takt som nu? 

I nuläget finns det cirka 9 000 elsparkcyklar och 9 aktörer i Stockholm. Enligt  

Stockholm Stad förväntas antalet öka ytterligare med fler aktörer som är på väg.  

Det finns inga restriktioner på hur många aktörer och antal elsparkcyklar som staden 

kan ta emot så om marknaden tillåter kan en fortsatt expansion ske. I dagsläget är upp-

fattningen att företagen inte har lönsamhet i fikus i dagsläget, utan att det är något som 

man vill uppnå på sikt.  Om den bedömningen stämmer blir inte marknaden mättad i 

traditionell bemärkelse och en vidare expansion kan komma att ske även om en uthyr-

ningsgraden per elsparkcykel blir låg.   

Det behöver föras en diskussion över hur många elsparkcyklar som är önskvärt att  

ha i det offentliga rummet. Troligtvis kan det inte öka i samma takt som det hittills 

gjort, och krav på aktörerna behöver ställas. Flera andra städer har reglerat antalet  

aktörer och elsparkcyklar och med en fortsatt expansion behöver reglering ses över i 

Stockholm. Problem med en fortsatt ökning rör främst trafiksäkerhet och framkomlig-

het. Men det handlar också om tillgänglighet och rättviseskäl där det handlar om att  

inkludera olika socioekonomiska områden och skapa nytta för flest människor. Att 

styra mot större nyttoeffekter är viktigt för en hållbar expansion. Att styra mot att 

elsparkcyklarna verkligen kan bli ett komplement till kollektivtrafiken gör kanske den 

absolut största nyttan.  

Ett naturligt steg är förmodligen att elsparkcyklarna sprider sig ut från centrum om  

användningen fortsätter att öka. Detta kan också vara något som är önskvärt och något 

att styra mot. När det gäller regional spridning av elsparkcyklarna kan det antingen ske 

genom en flytande utökning av användarområdet från stadskärnan till att inkludera ett 

större område eller genom att tillgängliggöra vissa utvalda områden. Till exempel kol-

lektivtrafiknoder med stort flöde av människor och resor. Då skulle det vara möjligt att 

använda elsparkcyklarna som first/last mile resor och som komplement till kollektiv-

trafiken. I dessa områden skulle då elsparkcyklarna kunna användas för lokala resor, 

till exempel till kollektivtrafiknoder. Styrning mot etablering i andra områden har vi 

sett i exempelvis USA där man arbetat aktivt för ett jämställt transportsystem med 
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tillgänglighet och i vissa fall reducerade priser för socioekonomiskt utsatta områden. 

Om en regional expansion är önskvärd bör en aktiv styrning implementeras för att det 

ska bli verklighet. 

Med allt fler aktörer krävs användarvänlighet och eventuellt ett gemensamt system för 

uthyrning som tvingar operatörerna att samordna sig. Med många olika aktörer kan det 

skapas irritation hos användarna med flera olika appar och ett gemensamt betalnings-

system hade varit att föredra. Användbarheten är viktig.  

Trafiksäkerheten är en fråga som behöver ses över. Det har redan idag uppkommit  

diskussioner och oro kring hur trafiksäkert färdmedlet är och hur det ska hanteras.  

Vad händer med trafiksäkerheten om användandet ökar ytterligare? Vilka krav ska då 

ställas på till exempel hastigheter, trafikregler, parkeringsmöjligheter och antalet hot 

spots? Speciellt vid kollektivtrafiknoder blir parkeringsfrågan viktig, och kanske är det 

också en bra plats för hot spots för att uppmuntra till de resorna. Med en större rabatt 

för parkering i de zonerna kan det vara ett incitament för kontrollerad parkering. 

Kanske är det sådana typer av styrning som krävs för att skapa en hållbar situation 

kring parkeringsfrågan. Specifika parkeringsplatser för elsparkcyklar kommer att  

krävas, och utrymmesmässigt tar de mindre plats än en cykel så parkering för elspark-

cyklar skulle kunna vara mer yteffektiv. Om bilparkeringar skulle ersättas med parke-

ring för elsparkcyklar skulle 20 elsparkcyklar rymmas på en bilparkering123. 

Ökad användning kan också komma att ställa nya krav på utformning av gång- och  

cykelvägar för att garantera ett trafiksäkert transportsystem. En utvecklad elspark- 

cykelanvändning skulle således kunna förbättra villkoren för fotgängare och cyklister, 

samt skapa en medvetenhet om alternativ till bilkulturen.  

Elsparkcyklarna kan ha olika roll för olika personer och för en del har det garanterat 

lett till en förenkling av vardagen med exempelvis kortare restider. Det kan vara avgö-

rande i vardagsresandet att det finns elsparkcyklar tillgängliga för att hinna till ett möte 

eller en läkartid. Det förändrar och förenklar färdmönstret och målet är att de ska göra 

nytta för så många som möjligt. Men det finns många olika aspekter och typer av resor 

att ta hänsyn till när man ser på hur utvecklingen kan komma att ske.  

Det finns potentiella problem om utvecklingen fortsätter i samma takt och fortsätter 

vara oreglerad. Staden behöver aktivt styra utvecklingen, kanske genom att utforma en 

färdplan för hur man vill att utvecklingen ska ske och/eller en handbok/plattform kring 

hur man kommer hantera elsparkcyklar och annan mikromobilitet.  

                                                        
123 POLIS (2019) Macro managing Micro mobility–Taking the long view on short trips. Discussion paper, november 2019 
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Vilken roll kan elsparkcyklar spela för regional 

arbetspendling och utveckling? 

I den litteraturstudie vi genomfört finns endast några få exempel på hur elsparkcykel 

används för regional pendling. Man kan konstatera att elsparkcykeln oftare används för 

last-mile, än för en hel regional pendlingsresa.  

En undersökning gjord av Lime visar att hälften av alla användare har använt Lime  

för pendling till och från arbete eller skola. I Paris går det att se att pendlingstiderna 

har minskat med mer än 10 minuter, när man bytt från kollektivtrafik till elsparkcykel. 

Men det spelar också roll hur stadens kollektivtrafiksystem ser ut och vilken roll den 

har i trafiken. Med ett kollektivtrafiksystem som är mindre heltäckande finns ett större 

behov av anslutningsresor och elsparkcykeln kan öka resandet med kollektivtrafik i 

halvcentrala och yttre delarna av staden. Elsparkcykeln kan även ha en roll i att avlasta 

kollektivtrafiksystemet vid de korta och centrala resorna och ge bättre restider, mindre 

trängsel och högre komfort för de långväga kollektivtrafikresenärer och på så sätt öka 

attraktiviteten för de lite längre resorna med kollektivtrafik. Växelverkande effekter är 

svårbedömda utan ett ordentligt underlag. 

Ser vi till olycksrisken så är den också större på en elsparkcykel än vid en bussresa,  

vilket också kan påverka valet av färdmedel och hur man vill att elsparkcykelns roll  

ska utvecklas.   

I Seattle, som gjort en grundlig undersökning av sitt lånecykelsystem, svarade ungefär 

75 procent att de använde cyklarna till att ansluta till ett annat transportmedel, vilket 

tyder på att cykeldelningstjänster är ett komplement till kollektivtrafik. Det kan således 

också finnas potential för att elsparkcyklarna ska kunna ta en sådan roll.  

För den regionala utvecklingen och arbetspendlingen krävs att tillgängligheten utvidgas 

till att innefatta mer än centrum. Att placera ut elsparkcyklar vid kollektivtrafiknoder 

och aktivt utjämna var de finns tillgängliga är en viktig del i utvecklingen av färdmedlet 

till att få en roll i arbetspendlingen. Men med en regional spridning ökar också riskerna 

att koncentrationen av elsparkcyklar inte blir tillräcklig och att de inte finns tillgängliga 

när någon behöver dem. Ett tillräckligt stort antal elsparkcyklar behöver finnas för att 

systemet ska fungera och vara attraktivt. Elsparkcyklar i områden med kraftigt ensidigt 

åkande är också problematiskt eftersom det finns en risk att elsparkcyklar samlas på 

specifika platser och blir kvar där. Det kräver då att operatörerna mer aktivt samlar in 

och omdistribuerar för att tillgängligheten för användarna ska upprätthållas. Förflytt-

ningen av elsparkcyklarna ska då ske över ett större område och operatörerna behöver 

även säkerhetsställa en hållbar laddningsprocess för att inte ytterligare öka på miljö-

belastningen. Det går också att fundera över om ett regionalt lånecykelsystem skulle 

kunna vara ett alternativ. Ett lånecykelsystem främjar hälsa på ett större plan genom 

fysisk aktivitet, och cyklarna har en längre livstid och är mer funktionella med lastut-

rymme och har en längre räckvidd än elsparkcyklarna. Möjligen är den bästa lösningen 

en kombination av ett regionalt elsparkcykelsystem och ett lånecykelsystem.  

Idag kan användaren använda elsparkcykeln första eller sista biten av sin resa i centrala 

Stockholm som ett komplement till en kollektivtrafikresa, samt i Barkabystaden via 
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mobilitetstjänsten TRAVIS. Men med den nuvarande geografiska begräsningen av 

elsparkcyklarna är det inte möjligt att komplettera kollektivtrafikresan. Det finns  

potential för elsparkcyklarna att verka som ett komplement om de finns utplacerade  

vid kollektivtrafiknoder där de kan användas i båda riktningar av resan. Riktas fokus på 

arbetspendling så blir det mer attraktivt att använda elsparkcyklar i områden som både 

fungerar som start och målpunkt, vilket gör att elsparkcyklarna kan omfördelas lättare. 

Men det går också att resonera att tillgången till elsparkcyklar inte behöver finns i båda 

ändar av resan. Det kan till exempel vara en möjlighet att en person tar sin egen cykel 

till kollektivtrafikstationen i t.ex. Solna, åker kollektivt in till centrala Stockholm och 

använder sedan en elsparkcykel för den sista biten av resan i centrum.  

En annan fundering är elsparkcyklarnas roll som ersättningsresor till gångresor till och 

från kollektivtrafiken. Med elsparkcykel skulle resan dörr till dörr kunna bli snabbare 

vilket skulle ge kollektivtrafiken en bättre restidskvot jämfört mot bil, vilket kan få en 

stor positiv effekt och stärka kollektivtrafiken som färdmedel. För många finns det 

också en också en oro att ställa sin egen cykel vid exempelvis en kollektivtrafikstation 

på grund av stöldrisken, att ersätta den egna cykeln med en lånad elsparkcykel kan då 

vara ett attraktivt alternativ.  

Oslos utrullningsstrategi med olika betalningslösningar för olika geografiska områden 

är något som bör undersökas och föras ett resonemang om. Skulle ett leasingkoncept 

kunna fungera i ytterområden med en kollektivtrafiknod, eller skulle det inte bli eko-

nomiskt lönsamt? Kan elsparkcykel ingå i månadskortet? Hur skulle det påverka resan-

det? Det skulle eventuellt uppmuntra till fler ”onödiga” resor med elsparkcykel då kost-

naden skulle vara noll oavsett om resan gjordes till fots eller med elsparkcykel. Vilket 

ytterligare skulle kunna spä på den negativa effekten på folkhälsan med ersatta gång- 

och cykelresor. Men samtidigt skulle det kunna vara ett incitament för att lämna bilen 

helt och hållet om det skulle finnas en dörr till dörr-lösning som konkurrerade tids-

mässigt med bilen. Det är viktigt att resonemang och utvärdering görs utifrån ett 

systemperspektiv, inte enbart vilken resa som ersätts i den specifika reskedjan, utan för 

att söka förståelse för vilka förändringar det blir i helhetslösningarna för de som har 

möjlighet att använda elsparkcyklar.  

Vilka möjligheter finns för en regional samordning 

och hantering av systemen?  

Eftersom elsparkcyklar är en relativt ny företeelse finns det en stor osäkerhet i hur  

städerna ska hantera dessa nya mikromobilitetsfrågor. Brist på tidigare erfarenheter 

och kunskap om effekter och konsekvenser saknas. Hur utvecklingen kommer att se  

ut är oklart och det gör det svårhanterligt i planeringen.  

Det vore bra med nationella råd eller riktlinjer som kan följas och att kommunerna  

sedan får mandat att hantera det i ett plattformstänk. Möjligheterna till en regional 

samordning finns om kommunerna tillsammans diskuterar hur elsparkcyklarna kan 

användas i ett regionalt perspektiv och med störst nytta för alla. Med gemensamma 

krafter kan kommunerna samarbeta och ta lärdom av varandra. Om ett ramverk finns 

för hela regionen med utrymme för speciallösningar lokalt kan en samordning gynna 
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och effektivisera utvecklingen. Utgångspunkten bör vara att användaren lätt ska kunna 

använda elsparkcyklarna som ett medel som främjar samhällets mål om exempelvis 

ökat kollektivtrafikresande.  

Kommuner utanför city ska ha samma principer och användaren ska känna igen sig. 

Det kan handla om en samordnad appbaserad betallösning för samtliga aktörer eller  

att fordonsflottan anpassas och koordineras av aktörerna tillsammans. Om studier  

visar att det krävs 1000 elsparkcyklar i en kommun för att systemet ska fungera så bör 

aktörerna samordna sig så att det totalt är 1000 elsparkcyklar, och inte att varje aktör 

själv påverkar hur många cyklar som ställs ut i ett visst område.  

Det finns flera städer och organisationer som har kommit längre i frågan och där finns 

vissa kunskaper att hämta. Ett exempel är Seattle och deras handbok124, och Nacto som 

har riktlinjer för reglering av delad mikromobilitet125. Shared Mobility principles126 är 

också principer man kan utgå ifrån.  

En del studier visar att ett begränsat antal aktörer på marknaden gör det lättare att re-

glera och styra. Att det är lättare med en samordning och att dra nytta av varandra om 

antalet olika operatörer är färre.  

Stockholm Stad, Göteborg Stads och Malmö Stads 

syn på utvecklingen av elsparkcyklarna 

Inom detta projekt har även ett antal frågor om utvecklingen och regleringen av 

elsparkcyklarna ställts till tjänstepersoner som arbetar med mikromobilitetsfrågan på 

Stockholm Stad, Göteborg Stad och Malmö Stad. Resultatet från de korta intervjuerna 

presenteras nedan.  

Både Stockholm och Göteborg anger att det är bolagen själva som bestämmer hur anta-

let elsparkcyklar kommer förändras och hur utvecklingen kommer att ske geografiskt.  

I Stockholm tyder det på att det sker en sakta utökning av det aktuella områden till att 

gå från city, till innerstaden och småningom till delar av ytterstaden. Malmö uppger att 

operatörerna i staden har olika strategier där några fokuserar på enbart stadskärnan 

medan andra fokuserar på knytpunkter för kollektivtrafiken.  

På frågan om hur de ser på regleringen av elsparkcyklarna uppger de att staden idag 

inte kan reglera antalet aktörer eller antalet elsparkcyklar, utan det enda sättet att  

påverka är genom frivilliga åtaganden från företagens håll. Vilket kan ses i de överens-

kommelser som både Stockholm och Göteborg har implementerat. Malmö har infört 

parkeringsförbud i vissa parker och på skolområden eftersom det visat sig vara ett  

problem med buskörning inne i skolbyggnader och på skolgårdar. Malmö ska testa  

mobilitetshubbar vid parkeringsgarage där några platser upplåts för elsparkcykelparke-

ring för att stärka bytesmöjligheterna från bil.  

                                                        
124 Seattle Department of Transportation (2017) New Mobility playbook 
125 NACTO (2019) Guidelines for regulating shared micromobility.  
126 Shared Mobility Principle. https://www.sharedmobilityprinciples.org/ 

https://www.sharedmobilityprinciples.org/
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Bilagor 

Bilaga 1 – Restriktioner från Stockholms avsiktsförklaring127 

Följande områden ska geofencas så att en scooter inte kan överskrida hastigheten  

6 km/h:  

1. Drottninggatans gågata i hela sin sträckning  

2. Biblioteksgatans hela sträckning  

3. Götgatans sträckning mellan Sankt Paulsgata och Högbergsgatan  

4. Hela Gamla Stan med undantag för gator och cykelbanor på Munkbroleden och 

Skeppsbron.  

Bilaga 2 – Områden där elsparkcyklar ej kan lämnas enligt 

Stockholms avsiktsförklaring 

Bolaget ska anpassa sin tjänst så att elsparkcykel inte kan återlämnas inom följande 

områden, med undantag för inom eventuella hotspots inom respektive område:  

1. Gamla Stan med undantag av Munkbroleden och Skeppsbron  

2. Odenplan  

3. Stadshuset gård och park  

4. Helgeandsholmen med undantag av längs Norrbro  

5. Sergels Torgs nedre plan  

6. Parkområdet i Rålambshovsparken  

7. Drakenbergsparken  

8. Medborgarplatsen  

 

  

                                                        
127 Avsiktsförklaring mellan Bolag X och Stockholms stad, april 2019 
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1. Gamla Stan med undantag av Munkbroleden och Skeppsbron 

 

2. Odenplan 
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3. Stadshuset gård och park 

 

4. Helgeandsholmen med undantag av längs Norrbro 
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5. Sergels torgs nedre plan 

 

6. Parkområdet i Rålambshovsparken 
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7. Drakenbergsparken 

 

8. Medborgarplatsen 

 

 



 

 


