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Kommunalråd 

Rickard Malmström (MP)  

2020-02-19  

 

Svar på interpellation gällande elsparkcyklar i Uppsala 

 
Frågor: 1) Avser du vidta några åtgärder för att säkerställa att åldersgränsen för el-

sparkcyklar efterlevs? Kommunfullmäktige 200127 beslutade att frågan ej ska 

ställas. 

 

2) Vilka åtgärder är du beredd att vidta för att minska antalet olyckor kopplade till 

elsparkcyklar? 

 

Svar: Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar kontinuerligt med att förbättra trafiksäkerheten för 

alla trafikanter med gångtrafikanter, cyklister och även utifrån användandet av el-sparkcyklar. 

Bland annat separeras gång och cykeltrafik från varandra. Det anläggs särskilda 

cykelöverfarter som förbättrar framkomligheten och säkerheten för cyklister, det anläggs s.k. 

cykelboxar vid trafikljus och på vissa ställen har det provats att lägga röd asfalt för att 

förtydliga prioritet för cykel. 

 

Antalet cykelställ i innerstaden har också ökat genom att flera cykelställ i två plan har satts ut 

och vi har genomfört en allmän hastighetsöversyn där hastighetsbegränsningen har sänkts till 

40 km/h i huvuddelen av vägnätet. 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar även med att ta fram en överenskommelse likt de som 

Stockholm stad och Göteborgs stad har med elsparkcykelföretagen. Syftet med den är att 

komma tillrätta med de utmaningar som finns med koppling till elsparkcyklar. I 

överenskommelsen är avsikten att utmaningarna ska hanteras genom:  

 

- Åtaganden från elsparkcykelaktörernas sida gällande var elsparkcyklar får och inte får 

parkeras.  

- Åtaganden från elsparkcykelaktörernas sida gällande reglering av hastighet på 

elsparkcyklarna till 6 km/h på tex. Dragarbrunnsgatan. 

- Åtaganden från elsparkcykelaktörernas och kommunens sida att informera och 

uppmana användarna att följa gällande lagstiftning.  

 

Detaljerna kring utformningen av överenskommelsen med el-sparkcykelföretagen har nu 

arbetats fram och avtal kommer inom kort att ingås. 

 

Rickard Malmström (MP), ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden 
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