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                        J a g  h a r  h a f t  o n t  i mina fötter i ett 

par år. Och mina knän. Det blir långsamt bättre, men är lite 

svårt att både gå och cykla - och att dessutom samtidigt bo 

mitt på en åker med en ganska bra bit till bussen. När jag 

efter något år tröttant på dyra taxiresor och krångliga servi-

ceresor började jag se mig om efter en smidigare lösning … 

Jag funderade lite vagt på en bil, men det är både dyrt att 

äga och köpa och dessutom har min sambo inget körkort. 

Det skulle bli väldigt mycket ”min” bil, vilket inte kändes 

bra. Jag kom då på den ljusa idén med en moped. De är 

billigare att köpa och äga, samt lätta att köra på cykelvägar. 

Och bättre för miljön! Just det där med miljön började jag 

sedan fundera vidare på... 

>>> n ä r  J a g  l e tat  e f t e r  o l i k a  mopedmodeller 

hade jag ju stött på en hel del elmopeder. De var tysta och 

man kunde ladda dem direkt i ett vanligt eluttag. Praktiskt, 

och visst borde det vara mycket mer miljövänligt än en 

bensinmotor? Även om vi inte skulle köra så ofta? 

Låt se nu, en någorlunda ny (men ändå begagnad) ben-

sinmoped drar cirka 0,2 liter bensin/milen. En liter bensin 

ger cirka 3 kg CO
2
 (koldioxid) i utsläpp, så kör jag 1 mil blir 

det 0,6 kg. På ett år körs mopeden kanske 120 mil, vilket blir 

72 kg CO
2
. 

Säg sen att vi istället köper en ny elmoped. Det ska då 

tillverkas ett batteri som innehåller ett antal metaller som 

måste brytas, fraktas och förädlas. Utöver det tillkommer 

plast, gummi, mer metaller och annat material för att bygga 

själva mopeden. För att tillverka en elbil räknar man med att 

går det åt 5 ton CO
2
, så en elmoped kanske gör av med en 

femtedel av det, det vill säga 1 ton. Sen ska mopeden laddas. 

Med ströMMen Mot ströMMen

…inte bara medborgare.  Vi Vet att man inte kan 

köpa sig till en bättre Värld. men likVäl är mången 

miljöVäns Vardag präglad aV sVåra beslut för att 

minska det egna utnyttjade miljöutrymmet.

miljötidningen  inför därför en konsumentdel  

där Vi tar upp mer handgripliga frågor som rör 

konsumtionsVaror. Karin didring tar sig en kritisk 

titt på sin nya elmoped. 

 >>>

i.b.m.       
ko n s um e n t k r ö n i k a

En elmoped går ungefär 1 mil på 0,1 kWh. 120 mil blir 12 

kWh. Om man tänker sig att elen är någorlunda klimatvän-

ligt producerad ger detta ett koldioxidutsläpp på  trivsamma 

1 kg/år. 

Ändå, inräknat tillverkningen och sparsamt användande 

måste jag ha den i 13 år för att den ska ”löna” sig klimatmäs-

sigt, jämfört med om jag köpt en gammal bensinmoppe. 

Om jag däremot köpt en ny bensinmoped, jämfört med att 

köpa en ny elmoped, så behöver jag bara köra min elmoped 

i 2,7 år. Det bästa vore förstås att köpa en gammal elmoped 

… de är dock inte så lätta att få tag i. 

>>> i  s l u tä n d a n  b l e v  d e t  ä n d å  en elmoped, 

som faktiskt används en del, men ... tyvärr har jag också in-

sett att jag egentligen inte gillar att köra moped så där värst 

mycket. Man kan lika gärna ta cykeln (om man har knän 

som vill cykla) i de flesta fall då mopeden används. Ska man 

ha ett fordon, ska det nog vara ett som man kan köra långt, 

frakta stort eller åka varmt i. 

Så summa summarum är att mopeden förmodligen 

inte är en ”keeper” när mitt tillfälliga handikapp gått över. 

Men att det då åtminstone kommer att finnas en begagnad 

elmoped på marknaden, och valet kommer att vara enklare 

för nästa person som står där med sina miljökalkyler.
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