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Någon fransk hjälmlag föreligger inte 
och kommunikationsminister Elisabeth 
Borne har nyligen klargjort att ”frans-
männen är trötta på att fler regler läggs 
på dem”.  Men på cyklande barn upp till 
12 år är hjälmen obligatorisk. Kommu-
nikationsministern har dock erkänt att:

- Trottinetten kom hit till Frankrike på ett 
väldigt snabbt och lite anarkistiskt sätt. 

Trottoarförbud 
Sedan i juli har borgmästare Anne Hi-
dalgo infört hastighetsbegränsningar på 
12 km i timmen på trottinetterna inom 
Paris stadsgränser och till bara 8 km i 
timmen i stadsdelar med många fot-
gängare. Dessutom råder totalförbud 
för trottoarkörningar. Böter som ut-
döms av en alltmer vaksam polis kostar 
135 euro och ska vara betalda inom två 
veckor. Dock har borgmästaren utlovat 
2 500 parkeringsplatser för cyklarna.

- Trottoarerna är endast till för fotgäng-
are, har hon bestämt meddelat. 

Den kanske viktigaste orsaken till kao-
set är att de flesta elsparkcyklarna inte 
är privatägda utan hyrs ut för bara en 
euro i startavgift och sedan 15 cent i tim-
men. Det är bara att skanna QR-koden 
som sitter på styret med smartphonen. 
Vilket innebär att det heller inte avkrävs 
någon körerfarenhet innan avfärd. Ja, 
ni förstår…

Cyklarna slängda i Seine 
Det här har så klart gjort många använ-
dare totalt ansvarslösa eftersom de inte 
äger utan bara hyr och kan därför i prin-
cip slänga elsparkcykeln var som helst 
när åkturen är slut. Många av cyklarna 

De många elsparkcyklarna och arrogansen att dumpa dem nästan var som helst har tagit myndigheterna i många städer – inte bara 
franska – med överrumpling. Flera handikappförbund har klagat över att det närmast blivit omöjligt att ta sig fram på trottoarerna. 

I London och Barcelona råder det nu totalförbud. Hittills i år har 86 personskador med elsparkcyklar inrapporterats i Stockholm.

Paris borgmästare Anne Hildago är känd för 
att vara miljövänlig och ”grön”. Men hon har 
tvingats sätta ner foten när myndigheterna i 

staden höll på att förlora kontrollen.

Det är väl så här drömbilden av hur man använder en elsparkcykel kan se ut – en paus  
på en parkbänk med cykeln parkerad. Men istället ses många förare som ilskna bålgetingar 

när de drar fram på trottoarerna i 25-30 km i timmen.

Många ser den som en framväl-
lande anarkistisk farsot som ska-
par kaos i våra städer.  

Andra som ett utmärkt miljö-
vänligt fortskaffningsmedel för 
att minska utsläpp.

Det handlar om elsparkcykeln, 
eller ”La trottinette électrique” 
som den heter på franska.

Elsparkcykel – himmel
eller helvete?

Låt oss konstatera att elsparkcykeln 
egentligen erövrat våra storstäder 
väldigt obemärkt och smygande. 

Tills det explosionsartade stora antalet 
och förarnas arrogans mot utsatta fot-
gängare, plötsligt fick det hela att full-
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ständigt krevera i ilska och frustration. 
För nu ser vi horder av dem komma 
respektlöst farande både i Nice, Cannes, 
Antibes och längs våra många asfaltera-
de strandpromenader.  

En som tidigt sjöng elsparkcykelns lov 
som ett jättebra grönt transportalterna-
tiv var Anne Hidalgo, Paris borgmästa-
re. Men som snart insåg vilket kaos de 
ljudlösa tvåhjulingarna skapat i hennes 
stad. Situationen för fotgängarna hade 
nämligen snabbt blivit ohållbar när de 
20 000 cyklarna, med förare likt okon-
trollerbara bålgetingar, dagligen for 
fram längs Paris knökfulla trottoarer i 
30 km i timmen. 

Mot rödljus
Och när elsparkcyklarna någon gång körde 
på de vanliga gatorna kunde det vara mot 
både färdriktning och rödljus.  Olycks-
statistik presenterad i Le Parisien i våras 
visar att 2017 skadades 284 personer för-
hållandevis allvarligt runt om i Frankrike 
och fem omkom. Oftast i kollisioner med 
bilar. Många skadas när de ljudlöst, och i 
upp till 30 km i timmen, kör rakt in i en 
plötsligt uppslagen bildörr. Andra när de 
kör in i en rondell eller zick-zackar fram 
i bilköerna vid ett trafikljus. Alla skadade 
tar naturligtvis inte kontakt med sjukvår-
den men sjukvårdsmyndigheterna i Paris 
räknar med att ett tiotal uppsöker sjukhus 
i staden varje dygn.    

har till och med dumpats i Seine och 
plockats upp av frivilliga dykare. 

De 14 stora trottinette-uthyrarna i Paris 
är fullt medvetna om att en elsparkcykel 
i snitt bara har en livslängd på tre må-
nader innan tippen. Så snacka om slit-
och-släng. 

Dock, blir man påkommen av polisen 
med en ”slängparkering” kostar det 
numera 35 euro. Uthyrarna som kän-
ner avskyn från många i allmänheten, 
är blixtsnabba med att åtlyda myndig-
heternas regelskärpningar för att mota 
kritiken och spelar naturligtvis ”miljö-
kortet” väldigt intensivt i den alltmer 
inflammerade debatten. De har till och 
med utan knot accepterat att betala 50 
euro i en slags registreringsavgift till 
staden Paris per cykel upp till 499 ex-
emplar. Och 65 euro styck över 3 000 
exemplar.

Nu finslipas regelverken 
Det här är mycket ett franskt problem. 
Men de negativa konsekvenserna med 
elsparkcyklarna har tvingat många an-
dra europeiska städer att införa regel-
verk. Helsingborg har redan haft en 
dödsolycka. Köpenhamn har infört 200 
som maxantal på antalet sparkcyklar i 
den ”inre byen” och till 3 000 i hela sta-
den. 

I både London och Barcelona råder to-
talförbud för elsparkcyklar. I Berlin får 
bara fyra parkeras sida vid sida för att 
inte orsaka hinder. I Bryssel är det uthy-
rarna som bötfälls om slängda elspark-
cyklar blockerar trottoarerna.  

Det finns också idéer om att elsparkcyk-
lar ska ha registreringsskyltar. Ett annat 
förslag är att hyran av cykeln bara ska 

ticka vidare om den slängts på trottoa-
ren istället för att ha parkerats i speci-
ella ställ. Just sådana här ställ kan snart 
vara verklighet i Köpenhamn.  

Var rädd om ”free-float” 
Men mot detta reagerar flera uthyrare 
som menar att det urholkar själva fri-
hetsprincipen – så kallad ”free-float”. 
Nämligen att bara kunna ta en ledig 
elsparkcykel var som helst i en stad, och 
köra iväg. I Malmö, som i dagsläget har 
1 500 elsparkcyklar, funderar tekniska 
nämnden på att uthyrarna på något sätt 
ska betala till staden eftersom man upp-
låter gratis mark till elsparkcyklarna. 

Runt om i flera franska städer håller 
också påkörda människor på att forme-
ra sig i juridiska grupper för att utkräva 
ansvar och utverka skadestånd av sin 
hemstads myndigheter för vad spark-
cyklarna ställt till med för fysiska skador 
på oskyldiga offer som kommit i vägen. 

Konstigt på svenska 
Jodå, den elektriska sparkcykeln är helt 
klart billigare än en taxi, mer miljövän-
lig än en bil, mer praktisk än en buss och 
betydligt snabbare än en gammaldags 
trampcykel.

Men så har vi det där med att den går 
på batteri. Som måste laddas. Och som 
oftast kräver fossilt bränsle. 

Så hur grönt blir det i slutändan?

Samtidigt som man ju kan fundera på 
varför det heter så konstigt på svenska – 
elektrisk sparkcykel? Det borde väl vara 
antingen eller… 


