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Skrivelse om elsparkcyklar
Mängden elsparkcyklar väntas öka kraftigt inför sommaren. Granskningar visar att
elsparkcyklarna håller i några månader och i vissa fall endast en månad.
Det väcker frågor om hållbarheten i transportmedlet. Hur ser utsläppskedjan ut? Det handlar
om allt från tillverkningen och batteriet till laddningen och livslängden. Just nu går det inte att
finna någon hållbarhetsanalys och därmed är det svårt att veta något om transportmedlets
klimatpåverkan.
Vi socialdemokrater vill därför att miljö- och hälsoskyddsnämnden tillsammans med
trafiknämnden tar fram ett underlag för att redovisa effekterna av ett ökat användande av
elsparkcyklar. Frågeställningarna i en sådan utredning bör exempelvis vara:
-

Sparkcyklarna håller i ca en månad och det hävdas att de återvänds. Hur många delar
återanvänds och på vilket sätt? Vad händer med det som inte kan återanvändas? Var
sker återanvändningen eller återvinningen?

-

Sparkcyklarna plockas upp, laddas och ställs ut av bilar. Hur mycket utsläpp genererar
detta?

-

Hur ser arbetsvillkoren ut för de som plockar upp och laddar elsparkcyklar? Vilka
krav ska staden ställa på arbetsvillkoren?

-

Vilken typ av miljöpåverkan har batterierna och hur tillverkas de?

-

Var tillverkas elsparkcyklar och hur ser villkoren och miljöhänsynen ut i dessa
fabriker?

-

Hur påverkar elsparkcyklar framkomligheten i staden? Vilken typ av resande
möjliggör dem och vilken typ av framkomlighet hindrar dem?

Vi socialdemokrater är positiva till nya innovativa transportmedel som förenklar vardagen för
många. Men det måste vara ordning och reda i vår trafik och i vår stadsmiljö. Transportmedel
som endast håller i en månad riskerar att varken vara långsiktigt som trafiksätt eller bra för
klimatet.
Det behövs en transparent redovisning av hela utsläppskedjan så att stockholmarna kan känna
sig trygga med att de brukar ett hållbart transportmedel. Detta kan också ligga till grund för en
överenskommelse mellan staden och aktörerna och definiera vilka krav staden bör ställa i en
sådan överenskommelse.

