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Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om att tillåta klass 2-mopeder på
gång- och cykelvägar i Sunne centrum
KS2020/482/06
Förslag till beslut
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till utredningen.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har kommit in om att ta bort skyltarna ”Ej moped”
och låta oregistrerade klass 2-fordon använda gång- och cykelbanor i och
omkring Sunne centrum, Bryggarebron, GC-vägen mot Åmbergsvägen och
vårdcentralen. Förslagsställaren anser att dessa fordon för närvarande
innebär en mycket stor fara och hindrar trafikrytmen när de blandas med
fordon som får framföras med högre hastighet.
De fordon förslagsställaren nämner i förslaget är elmoped, elcykel med
gasreglage, elscooter, trehjulig elscooter, och trehjulig elmopedbil klass 2.
Utredning av ärendet
Det beslutades 1994 att mopedtrafik skulle förbjudas på de gång- och
cykelvägar (GC-vägar) som finns i Sunne tätort med anledning av
trafiksäkerheten på kommunens GC-vägar.
I tätorten är 40 km/h högsta tillåtna hastighet, vilket är 10 km/h lägre än
när beslutet togs 1994. På den GC-väg som leder till Rottneros har det
bedömts att det är säkrare om mopederna åker på GC-vägen än på väg E45
som har en betydligt högre hastighet än tätorten. Därav har inte den GCvägen skyltar för ”ej moped”.
Enligt Transportstyrelsen klassas fordon med en motorstyrka på max 250
watt och som förstärker trampningen upp till 25 km/h som cykel. Om
fordonet har en större effekt än 250 watt klassas fordonet som moped. En
cykel kan också vara ett fordon utan trampor som kan köras i högst 20
km/h, exempelvis segway och elsparkcykel. Även fordon avsedd för en
person med funktionsnedsättning med maxhastighet på 20 km/h räknas
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som cyklar. Exempel på dessa fordon är permobiler, elrullstolar och vissa
el-skotrar.
De fordon som nämns i medborgarförslaget finns i ett flertal utföranden,
där en del räknas som cykel och en del som moped, trots att de ser likadana
ut. Det är ofta bara effekten som skiljer, där de med större effekt klassas
som moped och de med mindre effekt klassas som cykel. Det finns därför
möjlighet för en person att välja ett alternativ som klassas som cykel bland
de föreslagna fordonsslagen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-11-12
Medborgarförslag 2020-07-27
KS1994/364 GCM-vägar inom Sunne kommun – Förbud mot mopedtrafik
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”Ej moped”
och låt oregistrerade klass 2 fordon använda gång- och
cykelbanor i och omkring Sunne centrum, att cykelbron upp mot
Åmbergsvägen och vårdcentralen får användas samt de utbyggda
banorna längs landsvägarna utanför centrum.
Datum: 20200727

