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Svar på remiss - Motion av Björn Tidland (SD) 
Jörgen Fogelklou (SD) om att tillåta 
motorcyklar i kollektivkörfält  
Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

1. Trafiknämnden avstyrker förslaget utifrån trafikkontorets tjänsteutlåtande.  

2. Trafiknämnden översänder trafikkontorets tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen 
som trafiknämndens eget yttrande. 

Sammanfattning 
Trafiknämnden har ombetts besvara remiss på motion från SD om motorcyklar i 
kollektivkörfält. Trafikkontoret har tidigare tagit fram underlag för beslut i frågan, då i 
samband med ett Göteborgsförslag. Trafiknämnden beslutade då att avslå 
Göteborgsförslaget. SD lyfter i remissen förändrade omständigheter och ett antal 
argument till varför motorcykel nu bör tillåtas i kollektivtrafikkörfält: miljöargumentet, 
trängselargumentet, säkerhetsargumentet och Stockholmsargumentet. Trafikkontoret gör 
bedömningen att förslaget att tillåta motorcykel i kollektivtrafikkörfält inte går i linje med 
Göteborgs Stads trafikstrategi där ett ökat resande med kollektivtrafik, gång och cykel ska 
prioriteras. Ökad motorcykelanvändning ligger inte heller i linje med Göteborgs Stads 
miljö- och klimatprogram och målet om att minska den motorburna vägtrafiken med 25 
procent till 2030. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Att tillåta motorcyklar i kollektivtrafikkörfält innebär små kostnader för genomförande i 
form av reglering och skyltsättning.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Ökad användning av motorcyklar kan göras på olika trafikslags bekostnad. Om fler väljer 
motorcykel framför kollektivtrafik, cykel eller gång är det negativt för miljö och klimat.  

Bedömning ur social dimension 
Att främja framkomlighet och tillgänglighet till kollektivtrafik, cykel och gång är 
fördelaktigt för de som har svårt att på annat sätt ta sig till arbete, skola och fritid. Att 
premiera motorcyklister framför de som reser med ovan trafikslag gynnar de som äger en 
motorcykel. Enligt siffror från Sveriges MotorCyklister, SMC, var, vid halvårsskiftet 
2021, 90 procent av dessa män och medelåldern 54 år.  
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Förhållande till styrande dokument 
Trafikstrategi för en nära storstad  
Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030 

Bilagor 
1. Motion av Björn Tidland (SD) och Jörgen Fogelklou (SD) om att tillåta 

motorcyklar i kollektivkörfält 
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Ärendet  
Trafiknämnden har ombetts besvara remiss på motion från SD om att tillåta motorcyklar i 
kollektivkörfält.  

Remissen ska besvaras senast 2022-09-30. 

Beskrivning av ärendet 
Trafiknämnden har ombetts besvara remiss på motion från SD om motorcyklar i 
kollektivkörfält. Trafikkontoret har tidigare tagit fram underlag för beslut i frågan, då i 
samband med ett Göteborgsförslag. Trafiknämnden fattade då beslut att avslå 
Göteborgsförslaget. SD vill med motionen återigen lyfta frågan med hänvisning till ett 
antal argument och förändrade förutsättningar, särskilt vad gäller miljönyttan med 
motorcyklar, och föreslår att Göteborgs Stad tillåter motorcyklar i kollektivkörfält inom 
Göteborgs Stad samt att kommunfullmäktige hemställer till berörda myndigheter med 
ansvar för statliga och regionala vägar att tillåta MC i kollektivkörfält inom Göteborgs 
Stad. 

Remissens innehåll 
SD lyfter i remissen ett antal argument till varför motorcykel bör tillåtas i 
kollektivtrafikkörfält.  

Miljöargumentet 
Motionen menar att eldrivna motorcyklar kommer att vara dominerande i framtiden vilket 
innebär att koldioxidutsläppen blir obefintliga och att luftkvaliteten därmed förbättras. 

Trängselargumentet 
Motionen menar att en bil tar upp samma yta som fyra motorcyklar och att de, om de 
utnyttjar kollektivkörfälten, bidrar till att minska trängseln.  

Säkerhetsargumentet 
Vid köer och trängsel skulle möjligheten att köra i kollektivtrafikkörfält innebära högre 
säkerhet för motorcyklister. Även filbyten innebär risker om man inte har uppsikt bakåt. 
Om MC tillåts i kollektivkörfälten skulle riskerna med filbyten minska avsevärt.  

Stockholmsargumentet 
Motionärerna menar att motorcykel är tillåten i kollektivtrafikkörfält på många gator i 
Stockholms och Järfälla kommun samt på flera av Trafikverkets vägar och att lämpliga 
myndigheter i Stockholm bör vara remissinstans vid beredning av denna motion. 

Förvaltningens bedömning 
Bedömning utifrån remissens argument 
Miljöargumentet 
Motorcykelbranschen kommunicerar en utveckling av elmotorcyklar men antalet och 
andelen elmotorcyklar är fortfarande låg. Enligt statistik från Power Circle fanns i april 
2022 i Sverige 2424 elmotorcyklar. Statistik från Trafikanalys, som sammanställer 
Sveriges officiella fordonsstatistik, visar att andelen eldrivna motorcyklar vid 2021 års 
slut var 0,7 procent av alla motorcyklar och att 3,7 procent av försäljningen av nya 
motorcyklar utgjordes av eldrivna motorcyklar. Baserat på dessa siffror kommer det att 
dröja innan elmotorcyklar är dominerande.  
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Trängselargumentet 
Motorcyklar tar något mindre plats än bilar vid parkering men vid framförande är 
storleken av mindre betydelse eftersom avstånd krävs mellan motorcykeln och andra 
fordon, såväl motorcyklar, bilar, kollektivtrafik och cykel. Dessutom tar motorcykeln 
vanligtvis endast en resenär, att jämföra med en buss som kan ta långt fler.  

Idag tillåts kollektivtrafik, eller fordon som kan ses som ett komplement till 
kollektivtrafik, i kollektivtrafikkörfält. Att tillåta motorcyklar i kollektivtrafikkörfält 
riskerar sämre framkomlighet för kollektivtrafiken. De flesta av stadens 
kollektivtrafikkörfält är centralt belägna, det är tätt mellan hållplatser, körfälten passerar 
igenom hållplatser och det finns många trafiksignaler med prioritet för kollektivtrafik. 
Sammantaget innebär en ökad trafik i kollektivtrafikkörfält störningar för prioriterad 
kollektivtrafik.  

Att tillåta annan trafik än kollektivtrafik i dessa körfält skulle också medföra sämre 
framkomlighet för övrig trafik som får fler trafiksignalstopp vid kollektivtrafikens 
prioriterade trafiksignaler till följd av ökad trafik i dessa körfält.  

Motionärerna efterfrågar i motionen att berörda nämnder ska ”utföra flödesanalyser och 
redovisa hur trängseln minskar vid ökat MC-åkande. Analysen ska ta hänsyn till dagens 
flöden och flöden med och utan MC i kollektivkörfält”. De flödesanalyser som 
trafikkontoret genomför särskiljer inte MC från annan motortrafik och förvaltningen har 
inte möjlighet att, med kort varsel, ställa om mätningarna för detta ändamål.  

Säkerhetsargumentet 
I olycksdatabasen Strada (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) återfinns statistik 
över skadade och dödade i trafiken. I Göteborg har det de senaste tio åren (2012-2021) 
rapporterats in tio döda och 6241 skadade motorcyklister i Göteborgstrafiken. De allra 
flesta olyckor är singelolyckor (58 procent) och den näst största olyckstypen är 
upphinnande motorfordon (20 procent). Upphinnande olyckor innefattar såväl olyckor där 
motorcyklar blivit påkörda bakifrån som olyckor där motorcyklar kört på annat fordon 
bakifrån. Orsaken till dessa kan vara köbildning och hastiga inbromsningar. I denna 
kategori förekommer också olyckor som sker vid filbyte. Trafikverket pekar i rapporten 
”Säkrare vägar och gator för motorcyklister”2 på att de vanligaste skadeorsakerna för 
motorcyklister är löst grus, hal vägbana, gropar och ojämnheter. 

Att tillåta motorcyklar i kollektivtrafikkörfält skulle kunna minska risken för olyckor men 
det är, utifrån tillgänglig statistik, inte möjligt att uttala sig om huruvida de olyckor som 
sker, sker på platser där det finns kollektivtrafikkörfält. Oskyddade trafikanter, såsom 
motorcyklister, löper också risk av att uppehålla sig i kollektivtrafikkörfälten då bussar 
ofta kör nära varandra och kräver stora utrymmen i kurvor och korsningar vilket kan leda 
till klämolyckor. 

Att tillåta motorcykeltrafik i kollektivtrafikkörfält kan innebära sämre trafiksäkerhet för 
väntande vid kollektivtrafikhållplatser.  

 
1 Varav 60 allvarligt skadade, 201 måttligt skadade och 363 lindrigt skadade 
2 http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1389781/FULLTEXT01.pdf  

http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1389781/FULLTEXT01.pdf
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Stockholmsargumentet 
I Stockholm är cirka tio gator reglerade så att motorcyklar tillåts köra i 
kollektivtrafikförfält.  

Trafikkontoret har varit i kontakt med Stockholms stad som idag inte har något aktivt 
arbete med frågan och inte har planer att utöka möjligheten för motorcyklar att köra i 
kollektivtrafikförfält i nuläget.  

Trafikkontorets samlade bedömning  
Trafikkontoret gör bedömningen att förslaget att tillåta motorcykel i kollektivtrafikkörfält 
inte går i linje med Göteborgs Stads trafikstrategi där ett ökat resande med kollektivtrafik, 
gång och cykel ska prioriteras. Ökad motorcykelanvändning ligger inte heller i linje med 
Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram och målet om att minska den motorburna 
vägtrafiken med 25 procent till 2030. 
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