
Olyckor med elsparkcyklar
Analys av olycksrisk i Stockholm och 

Voi:s strategi för ökad trafiksäkerhet
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Stort fokus på att 
olyckorna
med elsparkcyklar ökar
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...men även resorna med Voi ökar,
här med Stockholm som exempel

Totalt antal körda km 
med Voi i Stockholm
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...liksom antalet unika (och nya) användare

2020

233 323

2021 jan-aug

271 868
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Totalt antal körda 
km på elsparkcykel

i Stockholm

...samtidigt ökar den totala 
trafikvolymen i Stockholm

Så har vi räknat: 

Vi har använt oberoende tredjepartsdata från Fluctuo 
som visar trafikvolym för alla operatörer förutom Bird 
och Lime. Vi har justerat upp datan baserat på intern 
analys av deras marknadsandel. 

Vi har även justerat upp datan för att ta hänsyn till 
privata elsparkcyklar som kör på vägarna. I det här 
fallet har vi räknat på att dessa står för 15 procent av 
den totala trafikvolymen för elsparkcyklar. 
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Minskad risk 
för olyckor?

2019

0,38

2020

0,20
Olyckor per 

10 000 körda 
kilometer

0,38 0,33
Antagande: 
Det skedde 

60% fler olyckor
under 2020 än 

vad datan visar
(= 344 olyckor)

275 215
Antal olyckor 

i Stockholm 
stad enligt 

Strada
Safety in numbers? Ett möjligt tecken på att antalet 
olyckor inte ökar proportionerligt mot 
trafikvolymen. 
Effekten har visat sig stämma för andra 
transportslag. 

För tidigt att dra slutsatser. Resultatet bör tolkas med 
försiktighet pga mörkertal i rapporteringen från 
Strada för 2020 (Covid 19). Samtidigt kan statistiken 
för 2019 och/eller 2020 vara en avvikelser och visar 
nödvändigtvis inte en längre trend. 

Behövs mer forskning. För att få en bättre bild av risken 
med delade elsparkcyklar vore det önskvärt om 
sjukhus och polis gjorde en distinktion mellan 
delade och privata elsparkcyklar i rapporteringen 
till Strada.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753515001812
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Vad vill jag säga med det här? 

1. Viktigt att inte ta förhastade beslut med reglering som hindrar 

utveckling för delad mikromobilitet. 

2. Nödvändigt med forskning för att bättre förstå riskerna med 
delade elsparkcyklar.

3. Genom att lära av tidigare olyckor kan vi förstå varför de 
uppstår och minska risken för fler. 
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Vois nollvisionsmål:

Noll dödsfall och skador 
i vår värdekedja år 2030.

Finns nu även 
på svenska

https://www.voiscooters.com/wp-content/uploads/2021/08/Voi-Safety-Report_2021-august-update_Swedish.pdf


VOISCOOTERS.COM

De sju säkerhetsrisker 
som vi har identifierat

1. Tunga fordon som kör i hög hastighet är den största 
säkerhetsrisken. 

1. Brist på säker väginfrastruktur är en betydande risk för alla 
trafikanter som kör lättare fordon.  

1. Den första åkturen med en elsparkcykel har ökad olycksrisk.

1. Bristande kunskap om trafikregler ökar risken för riskfyllt 
förarbeteende. 

1. Resor i berusat tillstånd är en kritisk riskfaktor. 

1. Brist på hjälm ökar risken för huvudskador om en olycka sker.

1. Felparkerade elsparkcyklar och körning på trottoarer är en risk för 
andra trafikanter. 

Vi ser att vi kan påverka alla 
dessa risker direkt eller 
indirekt för att skapa säkrare 
städer. 

Förbättringar i fordonsdesign, 
produktutveckling, utbildning, 
datadelning och lobbying är 
några av de åtgärder som kan 
bidra till förbättrad säkerhet. 

Allt detta jobbar Voi med idag. 
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Datadrivet arbete för att 
analysera och rapportera 
utvecklingen mot vårt mål

Safety Performance Factors

Safety Footprint
Olyckor per miljon 

körda kilometer

Vårt åtagande

Inga dödsfall och 
skador i vår värde-

kedja år 2030.

Körbeteende Fordonsprestanda Drift Modal shift
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Tack för 
inbjudan.
För att höra mer om hur 
Voi arbetar med säkerhet:
tina.ghasemi@voi.com
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