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Motion av Lars Svärd (M) om ett pilotprojekt för sopsugar i innerstaden
Stockholm är en av de snabbast växande städerna i Europa. Staden har vuxit med ungefar ett
Växjö per år de senaste tio åren och tillväxten prognosticeras fortsätta även framöver. Det är
positivt att Stockholm blir större, men med en ökande befolkning kommer utmaningar i form
av ökat bostadsbehov, ökad trafik och utsläpp och mer avfall. Den ökande avfallsmängden
innebär att vi måste säkerställa en effektiv och hållbar sophantering för att vi inte ska få
problem med till exempel skadedjur och avfallstransporter.
Moderaternas vision för Stockholm är en modem och hållbar stad med attraktiva urbana
miljöer, även när staden växer för framtiden. För att vi ska nå den visionen måste vi finna
framtidsorienterade lösningar på utmaningarna såsom ökade avfallsmängder. I nybyggnation
tänks sophantering idag in som en naturlig del, ofta genom sopsugar, redan i
planeringsstadiet. Exempel på detta finns bland annat i Hammarby Sjöstad och Norra
Djurgårdsstaden. Däremot har Stockholm ännu inga exempel på hur sopsugar installerats i
större skala i befintlig bebyggelse, trots att det finns goda exempel från andra storstadsmiljöer
såsom Bergen, Barcelona och Singapore.
Genom att installera sopsugar i befintlig stadsmiljö kan ytan som tidigare användes till
soprum istället användas till bostäder eller lokaler, den tunga trafiken i form av sopbilar skulle
minska radikalt, och det blir helt enkelt mindre trafik och en ökad framkomlighet för gående
och cyklister.
Om vi menar allvar med att Stockholm ska vara en modern och hållbar stad måste vi överväga
att installera sopsugslösningar även i befintlig bebyggelse. Ett sätt att testa denna lösning vore
därför att genomföra ett pilotprojekt.
I syfte att säkerställa en effektiv och hållbar sophantering i Stockholm föreslår jag att
kommunfullmäktige beslutar:
att

uppdra åt Stockholm Vatten och Avfall AB att planera för, samt genomföra, ett
pilotprojekt med sopsugar i innerstaden.

Stockholm den 12 juni 2017

Lars Svärd (M)

