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stadsbyggnadskontoret@Stadsbyggnadskontoret.goteborg.se  

 

Remissvar angående förslag till Riktlinjer för mobilitets- och parkeringsplanering i Göteborg 

Riksorganisationen Sveriges MotorCyklister, SMC, och distriktet SMC Västra Götaland har 

fått möjlighet att besvara remissen som rör en fråga berör oss tvåhjulstrafikanter, nämligen 

säker parkering av tvåhjuliga motorfordon. Vi konstaterar med viss förvåning att varken 

motorcyklar eller moped klass I nämns någonstans i underlaget.  Målet att staden ska vara 

tillgänglig för alla klingar därför falskt. SMC Väst förutsätter att Göteborgs stad inkluderar 

alla fordon, även motorcyklar och moped klass I i stads- och trafikplanering. 

 

MC och moped klass I i trafik 

I hela Västra Götaland fanns vid årsskiftet 2015/16 51 101 motorcyklar och 15 676 moped 

klass I i trafik. Motsvarande siffra för personbilar var 756 139.  I Göteborgs stad fanns 

samtidigt 9 255 motorcyklar och 3 488 moped klass I i trafik, antalet personbilar var 183 333.  

I kommunerna med pendlingsavstånd för motorcykel till Göteborg (Mölndal, Kungälv, 

Härryda, Partille, Öckerö, Stenungsund, Tjörn, Orust, Ale, Lerum, Vårgårda, Bollebygd, Lilla 

Edet, Mark, Herrljunga, Uddevalla, Vänersborg, Trollhättan, Alingsås och Borås) fanns totalt 

24 712 motorcyklar i trafik. Ägare av alla dessa fordon är beroende av att kunna parkera sitt 

fordon tryggt, säkert och på ett rimligt avstånd till hem och arbetsplats. I remissen finns 

ingenting som beskriver parkeringar hur detta ska lösas.  

 

Uppdraget i remissen 

Uppdraget lyder: ”Vägledning för parkeringstal ska ses över så att den bättre stöder 

trafikstrategins inriktning för minskat bilåkande och medverkar till att säkerställa 

utbyggnadsplaneringens mål. Till exempel ska flexibla parkeringstal kunna prövas i 

detaljplaneskedet och vid ungdoms- och studentbostäder ska parkeringstalen hållas nära 

noll.”  

Förslag: För SMC är motorcykel och moped klass I självklara alternativ till bilåkande och 

ökad MC- och mopedanvändning medverkar till att säkerställa utbyggnadsplaneringens mål. 

Utredningen måste kompletteras med riktlinjer för ökad parkering för MC- och moped klass 

I för att minska bilåkande. På en P-ruta för bil ryms normalt fyra mc. 

 

 



En stad tillgänglig för alla 

På hemsidan beskrivs att parkeringspolicy ska uppmuntra fler till att välja kollektivtrafiken 

eller cykeln framför bilen.  Motorcyklar och mopeder, oavsett drivmedel, nämns inte. Det 

finns mängder av fossilfria MC och mopeder som är mycket lämpliga att använda i 

stadstrafik. Utbudet av sådana ökar.  

Förslag: Komplettera utredningen och målbild med MC och moped klass I.  

 

På hemsidan beskrivs vad kommunen vill uppnå med parkeringspolicyn. Det finns inte 

någon som helst viljeinriktning avseende MC och moped.  ”Parkeringspolicyn ska stödja en 

hållbar stadsutveckling, skapa en gemensam syn på parkering för bil och cykel, vara ett stöd 

för avvägningar av plats för parkering mot stadsmiljökvaliteter, medverka till att resande 

med kollektivtrafik och cykel ökar, ge vägledning för kommunala aktörer, sprida kunskap om 

parkering inom och mellan berörda organisationer samt utgöra underlag för ett separat 

åtgärdsprogram.” 

Förslag: Komplettera utredningen med en parkeringspolicy med parkeringstal för MC och 

moped klass I. Det går inte att utesluta alla tvåhjuliga motorfordon i någon form av 

transport- och trafikplanering.  

 

Dokument i underlaget 

Det finns mängder av underlag till beslutet. Tyvärr saknas motorcyklar och moped klass I i 

detta. Det är en stor brist.  

Förslag: SMC förutsätter att staden kompletterar utredningen snarast innan beslut ska 

fattas om parkeringspolicy och riktlinjer för parkeringstal.   

 

Kommunens underlag är följande:  

1. Remissrapport riktlinjer parkeringstal Göteborg 2017 – motorcyklar och moped klass I 

nämns inte.  

2. Missiv remiss riktlinjer parkeringstal 2017 - motorcyklar och moped klass I nämns inte. 

3. Tjänsteutlåtande remiss riktlinjer parkeringstal 2017- motorcyklar och moped klass I 

nämns inte. 

4. Tilläggsyrkande (S) (MP) (V) remiss riktlinjer parkeringstal 2017- motorcyklar och moped 

klass I nämns inte. 

5. Tilläggsyrkande (M) (KD) remiss riktlinjer parkeringstal 2017 - motorcyklar och moped 

klass I nämns inte.  

6. Tilläggsyrkande (L) remiss riktlinjer parkeringstal 2017 -  motorcyklar och moped klass I 

nämns inte. 



7. Parkering vs bilanvändning, underlagsrapport- motorcyklar och moped klass I nämns inte 

8. Mobilitetstjänster istället för krav på subventionerad bilparkering i Göteborg, 

underlagsrapport - motorcyklar och moped klass I nämns inte. 

9. Parkeringspolicy 2009 - motorcyklar och moped klass I nämns inte. 

10. Översiktlig planering - Parkeringspolicy 2009- motorcyklar och moped klass I nämns 

inte. 

 

Mobilitetsmötet 

I förslaget finns ett förslag till mobilitetsmöten som ska införas där antalet parkeringsplatser 

för bil och trampcykel ska fastställas. Göteborgs stad  anser i utredningen att som fordon 

räknas bilar och trampcyklar. Men Plan- och bygglagen 4 kap § 13 har inte uteslutit 

motorcyklar och moped klass I från parkera i kommunen;  

13 § I en detaljplan får kommunen bestämma 

 1. de krav i fråga om att ordna utrymme för parkering, lastning och lossning som behövs med 

hänsyn till 8 kap. 9 § första stycket 4, 

 2. placeringen och utformningen av parkeringsplatser, och 

 3. att viss mark eller vissa byggnader inte får användas för parkering. 

 

Avsikten med Plan- och bygglagen är att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, 

främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god 

och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande 

generationer (1 kap. 1 §). Det gäller även dem som bor, arbetar och reser med motorcykel och 

moped klass I i Göteborg.  

Förslag: Förtydliga delen med hänvisning till Plan- och bygglagen kap 4 § 13 med att även 

MC och moped klass I är fordon som omfattas av parkeringsregler.  

Mobilitetsmötet är enligt utredningen: ett förvaltningsövergripande startmöte för hantering 

av mobilitets- och parkeringsfrågor i projekt. Syftet är att säkerställa att mobilitets- och 

parkeringsfrågor tas upp tillräckligt tidigt i planeringsprocessen så att: 

- lösningar går att påverka vad gäller parkeringsutbud, kostnader och mobilitetstjänster. 

- styrkor, svagheter, möjligheter och hot med planering för minskat bilberoende redovisas. 

- utredningsbehov och ansvarsfördelning klargörs.  

Detta är ett utmärkt sätt att arbeta kring parkeringar men tyvärr fortsätter utredaren och 

Göteborgs stad att exkludera motorcyklar och moped klass I från att planera 

parkeringsplatser i hela kapitlet.   

 

Förslag: Komplettera kapitlet om mobilitetsmötet med parkering för motorcykel och moped 

klass I  



 

Normal hantering 

Normal hantering är att genomföra en projektspecifik bedömning i detaljplaneskedet. Det 

innebär att en mobilitets- och parkeringsutredning tas fram. Utredningens syfte är att 

analysera, kvantifiera och konsekvensbedöma mobilitets- och parkeringsefterfrågan samt 

behandla de faktorer som påverkar bilberoende i berört projekt. 

Förslag: Komplettera kapitlet om normal hantering med parkering för motorcykel och 

moped klass I.  

 

Förenklad hantering 

Förenklad hantering används för att underlätta stadsmässig exploatering för bostäder på 

tomter med förväntat låg parkeringsefterfrågan. Fastigheter där parkeringskrav innebär t.ex. 

negativ påverkan på friytor eller försämrade gårdsmiljöer. Förenklad hantering innebär att 

planeringsprocessen för mobilitet och parkering görs enklare och kortas. 

Förslag: Komplettera kapitlet om normal hantering med parkering för motorcykel och 

moped klass I.  

 

Parkeringstal för bil och trampcykel  

Citat ur utredningen: Utgångsvärden för bilparkeringstal i de projektspecifika 

bedömningarna är kopplade till Göteborgs strategi för utbyggnadsplanering. Utgångsvärden 

för cykelparkeringstal är kopplade till trafikstrategins mål om en kraftigt ökad andel resor 

med cykel. För att cyklingen ska kunna öka i denna omfattning är tillräcklig kapacitet och 

tydligare krav på cykelparkeringars kvalitet vad gäller stöldsäkerhet, komfort och utrymme 

för lådcyklar och cykelkärror liksom enkel laddning av elcyklar viktig.  

Här har utredaren totalt förbisett parkering för motorcykel och moped klass I. Även MC- och 

mopedägare har behov av stöldsäkerhet, utrymme och på sikt ökat behov av laddning av 

elfordon.  

Förslag: komplettera med ett nytt kapitel om parkeringstal alternativt en P-strategi för MC 

och moped klass I.  

 

Uppföljning 

Även detta kapitel har utredaren förbisett att det finns MC och moped klass I i trafik som 

behöver parkeras.  

Förslag: komplettera kapitlet med uppföljning av parkering av MC och moped klass I.  

 



Samarbeta med SMC Västra Götaland 

Utredningen visar tydligt att det finns ett stort behov av samarbete mellan SMC och 

Göteborgs stad. Vi föreslår följande:  

- att Göteborgs stad tillsammans med oss tar går igenom utredningen och kompletterar 

den med vad som saknas, 

- vi tar fram en strategi för parkering av MC och moped klass I.  

- Vi inventerar gatumiljön och söker döda ytor där bilar inte kan stå men som kan vara 

lämpliga för MC och moped klass I.  

- Vi gör en liknande inventering av döda ytor i P-hus och inför avgiftsfrihet för MC och 

moped klass I att parkera på dessa döda ytor.  

- SMC Väst åtar sig att kommunicera beslut som fattas i fråga om parkering och 

liknande utan kostnad för Göteborgs stad. Våra kanaler är medlemstidningen MC-

Folket (100 000 läsare), hemsida, Facebook, Twitter och nyhetsbrev.  

 

Vi måste slutligen påpeka att SMC Västra Götaland haft ett mycket bra samarbete med 

Göteborgs stad, Trafikkontoret, när det gäller utveckling av parkeringsmöjligheter för MC. 

Det har blivit ett mycket bra resultat. Låt oss fortsätta på den inslagna vägen. 

 

 

För Sveriges MotorCyklister  För SMC Västra Götaland 

 

Maria Nordqvist   Jan Rickardsson 

Politisk sekreterare   Ordförande 

Tel: 070-5383938   Tel: 0705-255231 

E-post: maria.nordqvist@svmc.se  E-post: ordforande@smcvast.se 

 


