Nr U 6081
Februari 2019

Urbana godstransporter i
detaljplanering

På uppdrag av utredningen Samordning för bostadsbyggande (N2017:08)

Sönke Behrends

Författare: Sönke Behrends
På uppdrag av: utredningen Samordning för bostadsbyggande (N2017:08)
Rapportnummer U 6081
© IVL Svenska Miljöinstitutet 2019
IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Box 210 60, 100 31 Stockholm
Tel 010-788 65 00 // www.ivl.se
Rapporten har granskats och godkänts i enlighet med IVL:s ledningssystem

Innehållsförteckning
Sammanfattning..................................................................................................................... 4
1

Inledning ......................................................................................................................... 5

2

Logistik och hållbar stadsutveckling ............................................................................... 5
2.1
2.2
2.3

Urbana godstransporter .................................................................................................................... 6
Urbana godstransporters negativa effekter ...................................................................................... 7
Åtgärder för hållbara urbana godstransporter .................................................................................. 8
2.3.1
2.3.2
2.3.3

2.4

3

Sammanfattning .............................................................................................................................. 11

Urbana godstransporter i dagens planeringsprocess ................................................... 12
3.1
3.2
3.3

4

Att minska antalet fordonsrörelser ........................................................................................... 8
Utnyttja infrastrukturen effektivt ........................................................................................... 10
Minska fordonens miljöpåverkan ........................................................................................... 11

Lokala trafikföreskrifter ................................................................................................................... 12
Detaljplan och bygglov .................................................................................................................... 13
Godstransporternas roll i dagens planeringsprocess ...................................................................... 14

Tänkbara framtida villkor för logistik i planeringsprocessen ....................................... 15
4.1
4.2

Förslag till riktlinjer för godstransporter i detaljplan och bygglov .................................................. 15
Logistikutredning ............................................................................................................................. 16

5

Slutsatser ...................................................................................................................... 19

6

Referenser..................................................................................................................... 20

Bilaga – exempel .................................................................................................................. 22

Rapport U 6081 - Urbana godstransporter i detaljplanering

Sammanfattning
IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av utredningen Samordning för bostadsbyggande
(N2017:08) tagit fram en översiktlig beskrivning av dagens situation för logistik i städer, och ett
förslag till framtida reglering av urbana godstransporter för att främja en god stadsutveckling och
stärka den kommunala transportplaneringen i samband med detaljplanering.
I denna rapport ges förslag till hur godstransporter kan integreras i planeringsprocessen genom att
ta fram riktlinjer för godstransporter i detaljplan och bygglov. Utgångspunkten för förslaget är att
kommuner inför logistiktal för fastigheter som definierar lämpligt utrymme för en
logistikinfrastruktur, samt kompletterande logistikåtgärder för att göra dessa logistiktal flexibla
och projektspecifika. Detta görs genom en logistikutredning som tas fram av kommunen i
samverkan med fastighetsägaren. Resultatet av utredningen ska utmynna i en projektspecifik
lösning som beskriver utrymmet för logistikinfrastruktur och vilka logistikåtgärder som ska
genomföras.
Förslaget i denna rapport beskriver inte ett färdigt upplägg, utan en möjlig arbetsprocess och vilka
parametrar som är viktiga att belysa i denna process. Förslaget kan ligga till grund för ett fortsatt
arbete för att precisera arbetsprocessen.
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1

Inledning

IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av utredningen Samordning för bostadsbyggande
(N2017:08) tagit fram en övergripande beskrivning av dagens situation och tänkbart framtida
villkor för urbana godstransporter som har betydelse för stadsutveckling och kommunal
transportplanering i samband med detaljplanering.
Urbana godstransporter definieras som alla transporter in till, ut, från, genom samt inom urbana
områden som inte är persontransporter. Här ingår alla godsleveranser utförda av tunga eller lätta
fordon, men även servicetransporter (t.ex. hantverkare), transporter till och från byggarbetsplatser,
bulktransporter, avfall och godstransporter som utförs av privatpersoner (t.ex. inköpsresor). I
denna rapport fokuserar vi bara på godsleveranser och tar inte hänsyn till övriga transport såsom
service, bygg, bulk och avfallstransporter.
Rapporten består av tre delar:
I den första delen görs en sammanställning av hur urbana godstransporter påverkar hållbar
stadsutveckling och stadsbyggande samt en sammanställning av ”best practice-åtgärder” för
hållbar urban logistik. Sammanställningen resulterar i en lista över barriärer som motverkar
implementeringen av dessa åtgärder.
I den andra delen beskrivs hur dagens planeringsprocess tar hänsyn till urbana godstransporter
och dess relevans för att underlätta åtgärder för hållbar logistik.
I den tredje delen utvecklas ett förslag till tänkbara framtida villkor för logistik i
planeringsprocessen som underlättar hållbara logistiklösningar. Den föreslagna processen
illustreras med tre exempel på projektområden med olika förutsättningar.

2

Logistik och hållbar
stadsutveckling

Många städer i Sverige befinner sig just nu i en brytpunkt. Trenden med urbanisering förväntas
öka och städerna planerar för täta stadsdelar med höga krav på attraktivitet och hållbarhet.
Visionen är en stad med mer plats för människor och mer attraktiva miljöer. Samtidigt ökar ehandeln snabbt. Det leder till en mer splittrad distribution av varor till bostadsområden.
Förtätningen skapar därför utmaningar när hänsyn till hållbarhet, minskad trängsel och buller
samt en levande stadsmiljö ska matchas med boendes krav på service- och leveranstjänster.
Detta kapitel ger en översiktlig sammanfattning av urbana godstransporters miljöpåverkan samt
av relevanta ’best practice’ åtgärder för hållbar urban logistik. Det finns många åtgärder som inte
tas med i denna sammanställning (exempelvis inom digitalisering och automatisering), men denna
sammanställning fokuserar på åtgärderna som är mest relevanta för den kommunala
stadsplaneringen.
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2.1

Urbana godstransporter

Urbana godstransporter spelar en viktig roll för ekonomin i städerna. De förser butiker med varor,
restauranger och caféer med livsmedel, kontor med dokument och förbrukningsmaterial,
lägenheter med e-handels leveranser osv. Dessa varor transporteras i olika mängder och på olika
lastbärare (pall, bur, paket) och levereras i olika fordon (lastbil, van, skåpbil) till olika mottagare
(kedjebutiker, oberoende butiker, livsmedelsbutiker, kontor, lägenhet osv.) i olika urbana områden
(stadscentra, köpcentra, bostadsområden osv.). Urbana godstransporter är därför en mycket
heterogen aktivitet som varierar med fordon, lastbärare, mottagare, geografi m.m.

Figur 1: Tre typer av urbana försörjningskedjor

De stora kedjebutikerna generar de största godsflödena till städerna (mätt som godsmängd). Det
antas därför ofta att det är dessa butiker som står för den största andelen av den observerade
godstrafiken. Dessa typer av verksamheter brukas dock försörjas via centraliserade
distributionssystem som ofta använder stora lastbilar för konsoliderade leveranser med hög
fyllnadsgrad på schemalagd basis (Figur 1). På detta sätt begränsas antalet leveranser som krävs
och trafiken i städerna. Istället visar flera undersökningar att det är mindre mottagare
(specialbutiker, caféer, restauranger, kontor samt hemleveranser av e-handel) som inte är kopplat
till en centraliserad distributionssystem, som är ansvariga för betydande delar av godstrafiken i
städer. Dessa mottagare får flera små leveranser, ofta i vans och mindre skåpbilar, från olika
transportföretag eller leverantörer som använder egna fordon. En undersökning i England visar att
en kedjebutik får 2 till 4 leveranser per vecka, medan en oberoende specialbutik får 10 till 14
leveranser per vecka (Cherret, et al 2012) En undersökning av leveranstrafiken till köpcentrum
Nordstan i Göteborg visar att bara 10 procent av leveranserna står för två tredjedelar av
godsvolymen, den resterande tredjedelen genererar 90 procent av leveranserna (Widegren, 2018).
Detta har konsekvenser för stadsplanering, t.ex. vad gäller kvantiteten och placeringen av
infrastruktur för lastning och lossning.
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2.2

Urbana godstransporters negativa
effekter

Den ökade distributionstrafiken leder till ökade utsläpp av växthusgaser som bidrar till
klimatförändringar, och luftföroreningar (t.ex. partiklar och kväveoxider), med negativa effekter på
människornas hälsa, samt till ökad trängsel på infartsleder som begränsar stadens tillgänglighet
och medför stora samhällsekonomiska kostnader. Trenden med ökad e-handel kommer att flytta
över en del av konsumenternas shoppingresor med bil till mer effektiva professionella
godstransporter. E-handel är därför en viktig möjlighet för invånare att lösa livspusslet utan att äga
en bil. Å andra sidan leder e-handel till mer splittrade varuflöden. Leveranserna sker därför främst
med mindre vägfordon vilka uppvisar en sämre energi- och transporteffektivitet, jämfört med
leveranser till butiker som sker med större lastbilar.
En annan effekt av trenden mot ökad e-handel är en förändring av distributionstrafikens
körsträcka. På grund av människornas krav på hemleveranser sker en växande del av godstrafik i
bostadsområden, där godsfordonens negativa effekter är mycket större än i industri- eller
shoppingområden där det ofta finns en dedikerad infrastruktur för leveranser. I bostadsområden
påverkas många människor av trafikbuller, som kommer både från fordonen och från
lasthantering, som har en negativ inverkan på hälsa och välbefinnande. Dessutom ökar risken för
olyckor när godsfordon måste dela samma yta med många andra (bussar, bilar, cyklister och
fotgängare) och där till exempel fotgängare och cyklister är helt oskyddade. På grund av brist på
parkering och lastzoner måste godsfordon ofta parkera på körfält, cykelbanor eller trottoaren,
vilken ökar risken för olyckor samt medför trafikstörningar för andra trafikanter.
Godstransporter anses därför som en störande faktor i arbetet mot hållbara stadsdelar med hög
livskvalitet för boende och besökare. Som respons inför städerna ofta restriktioner för
godstransporter i dessa områden i form av tidsfönster, miljözoner eller begränsningar på
fordonens vikt och längd. För transportföretagen innebär dessa restriktioner höga
leveranskostnader. Brist på parkering ökar tiden som behövs för leveranser och restriktionerna
begränsar transportörens möjligheter att genomföra transporterna på ett optimerat sätt.
Transporterna måste göras på en kortare tid eller med ett större antal mindre fordon än vad som
skulle vara möjligt utan begräsningar. I ett exempel på ett paketleveransföretag behövdes åtta
fordon för att leverera sina leveranser i ett stadsområde där tillgängligheten var begränsad till 4,5
timmars per dag, jämfört med endast tre fordon om det fanns obegränsat tillträde (MDS
Transmodal, 2012).
En väsentlig faktor som påverkar transporteffektiviteten är stadens bebyggelsetäthet. Vid en hög
bebyggelsetäthet råder större konkurrens om en begränsad yta. För godstransporter med
vägfordon är en hög bebyggelsetäthet därför associerad med en minskad transporteffektivitet som
skapar konflikter mellan gods och boende och kan ge ökade utsläpp av luftföroreningar, buller
samt risk för olyckor. Dessutom ökar trängseln och brist på parkering kan öka
energiförbrukningen och transporttiden. Alla dessa effekter är förknippade med högre
leveranskostnader och miljö- och hälsoeffekter (Figur 2).
Ett vanligt perspektiv i stadsplanering är att hållbara städer kräver en hög bebyggelsetäthet
eftersom den minskar bilberoendet och ger bättre möjligheter för cykel- och kollektivtrafik. I
Sverige ser vi ett flertal pågående förtätningsprojekt såsom Frihamnen Göteborg, Norra
Djurgårdsstaden i Stockholm, Västra Hamnen i Malmö, Brunnshög i Lund och H+ i Helsingborg.

7

Rapport U 6081 - Urbana godstransporter i detaljplanering

Intresset för alternativa lösningar till leveranser med vägfordon är därför betydande och
efterfrågas av både städerna och transportindustrin.

Figur 2: Samband mellan bebyggelsetäthet och transporteffektivitet (Behrends and Rodrigue, 2018)

2.3

Åtgärder för hållbara urbana
godstransporter

Åtgärderna för att minska logistikens ohållbara effekter och öka transporteffektiviteten kan
kategoriseras i tre grupper (Wainwright, 2016Fel! Hittar inte referenskälla.). I den första gruppen
ingår åtgärder som minskar antalet fordonsrörelser. Den andra gruppen innehåller åtgärder som
leder till ett bättre utnyttjande av infrastrukturen genom att utföra leveranser på andra tider än
under rusningstrafik. I den sista gruppen ingår åtgärder som syftar till att minska fordonens
utsläpp och buller. Grupperna bildar en hierarki vad gäller åtgärdernas effekt. Ju lägre antal
fordonsrörelser i området, desto mindre är behovet av att undvika rusningstider och att minska
fordonens miljöpåverkan.

2.3.1 Att minska antalet fordonsrörelser
Åtgärder i denna grupp syftar till att minska antalet fordonsrörelser som behövs för att leverera
varor till mottagare i stadsområdet.

Samlastning
Samlastning innebär att leveranser till ett område konsolideras i en punkt och därifrån distribueras
ut i en slinga till mottagarna istället för att flera olika transportörer levererar till mottagaren. Det
sammanlagda antalet fordonsrörelser blir lägre (Figur 3). Samlastningsprojekt är de vanligaste
initiativen inom urbana godstransporter. Det har genomförts ett antal projekt i både Sverige och
internationellt som syftat till att öka samlastningen av leveranser, eller att byta från fossila
leveransbilar till elektriska fordon, lastcyklar, större fordon eller pråm. Exempel från Sverige är
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Stadsleveransen1 och Lindholmesleveransen2 i Göteborg, Samcity i Malmö3, Älskade stad4 och
bygglogistikcenter för Norra Djurgårdsstaden i Stockholm5. En utmaning för samlastningen är att
det krävs omlastningarna mellan fordon eller mellan olika trafikslag samt terminaler för att
möjliggöra dessa omlastningar, vilket medför både ökade hanteringskostnader och en
investeringskostnad i form av mark och byggnad. Dessa kostnader ofta överstiger de ekonomiska
vinsterna från samlastningen. Dessutom måste många aktörer (såsom logistikföretag, mottagare,
beslutsfattare och fastighetsägare) komma överens om hur dessa terminalkostnader ska fördelas.
Det krävs därför en mer utvecklad form av kommunikation och samarbete mellan de olika
aktörerna. En förutsättning för att samlastning ska lyckas är att det finns en fungerande
affärsmodell och att ingående aktörer är villig att dela på riskerna. Enligt det Vinnovafinansierade
projektet Sendsmart (Lindholm et al., 2014) är kombinationen av marknadslösningar och offentlig
styrning avgörande i dessa sammanhang.

Figur 3: Jämförelse mellan fragmenterad och samlastad distribution (LSP: Logistics service
provider/Transportör)

Samlastning kan även möjliggöra ett byte till fordon som är mer lämpade för de olika
förutsättningarna som finns i stadsmiljön. t.ex. varorna kan exempelvis köras med bra
transporteffektivitet i stora lastbilar på infartsleder eller pråmar på vattenvägar till en
omlastningsterminal och därifrån med små fordon såsom lastcyklar eller små distributionsfordon
till mottagarna i täta stadsdelar (se nästa avsnitt).

http://forlivochrorelse.se/tag/stadsleveransen/
http://forlivochrorelse.se/lindholmsleveransen-forst-med-med-att-samkora-i-sma-elfordon/
3 https://malmo.se/Stadsplanering--trafik/Trafik--hallbart-resande/Gods.html
4 https://www.alskadestad.se/
5 http://www.ndslogistik.se/sv/
1
2
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Trafikslagsbyte
Lastcyklar har stora fördelar i täta områden med höga krav på hållbarhet. I Europa ser vi därför ett
flertal projekt som testar på vilket sätt (elektriska) lastcyklar kan användas för urbana
godstransporter (Gruber et al., 2014). Demonstrationsprojekt i Paris (Dablanc, 2011) och London
(Leonardi, Browne, & Allen, 2012) med lastcyklar i kombination med urbana mikroterminaler har
visat positiva resultat. Demonstrationsprojekt har också genomförts i Italien (Lia et al, 2014;
Noccerino et al, 2016) och i USA, där en studie med lastcyklar för lokala leverantörer i New York
City visar att lastcyklar kan ge miljömässiga fördelar och erbjuda ett konkurrenskraftigt
leveransalternativ (Conway et al., 2017). Även i Sverige finns det en ökande trend för
godstransport med cyklar och specialiserade cykelåkerier som är aktiva i nischmarknader (t.ex.
företagen Pling och MoveByBike).
Lastcyklar är både ett miljö- och kostnadseffektivt alternativ till konventionella lastfordon för vissa
små leveranser och korta transportsträckor. För större leveranser och längre transportsträckor är
dock urbana vattenvägar ett alternativ som har stor outnyttjad kapacitet vilken kan användas till
godstransporter, som kan bidra till att minska trängsel. Inre vattenvägar är underutnyttjade
infrastrukturella resurser med stor potential och hög kapacitet. Det blir allt tydligare på den
nationella arenan (t.ex. Dencity projektet) så väl som internationella, där det finns flera exempel
med pråmtransporter, t.ex. i Paris (Dizian et al, 2014), Utrecht (Janjevic & Ndiaye, 2014),
Amsterdam (van Duin et al, 2017), och i Kawasaki (Dizian 2014 et al., 2014). Fördelarna är främst
att vattenvägarna erbjuder utrymme som kan användas till transporter utan att konkurrera om
vägutrymmet och en överflyttning av gods till pråmar kan bidra till att minska trängsel på
vägnätet. Erfarenheter från dessa projekt visar att urbana vattenvägar har samma utmaningar som
samlastningsprojekt (se ovan), dvs. extra hanteringskostnader och brist på terminaler i stadsmiljön.

Samordnad upphandling
Ett annat sätt att minska antalet fordonsrörelser är att godsmottagare i ett avgränsat område,
exempelvis en företagspark eller en stadsdel samarbetar för att använda samma leverantörer för
vissa varor, t.ex. kontorsmaterial. Genom att minska antalet leverantörer från vilka varor beställs
kan varorna transporteras i större volymer och i lägre frekvens vilket medför ett minskar antal
fordonsturer. Ett exempel på denna samarbetsform är Business improvement districts (BID) som
framförallt finns i Storbritannien. Många BID erbjuder en gemensam upphandlingstjänst till
medlemmarna – i många fall börjar detta med fokus på avfall och återvinning och kan även
omfatta kontorsmaterial. Det finns en stark koppling mellan upphandling och leverans av
produkter och detta ger en värdefull utgångspunkt för diskussioner om möjligheterna att ändra
leveransmönster och konsolidera flöden (Browne, et al., 2016).

2.3.2 Utnyttja infrastrukturen effektivt
I denna grupp ingår åtgärder som syftar till ett bättre utnyttjande av den tillgängliga
infrastrukturen.

Nattleveranser
Trängsel leder till mer tomgångskörning och start-och-stopp vilket ökar buller och
energiförbrukning. Dessutom är det svårt att hitta lediga lastzoner nära mottagaren och det leder
till längre körsträcka och ökad tidsåtgång för leveranser. Trängseln är dock i allmänhet begränsad
till dagtid på vardagar och värst under rusningstimmarna. Under andra timmar av dygnet,
framförallt under natt eller tidig morgon, finns ledig kapacitet både på vägen och vid lastzoner. Att
köra godsleveranser under dessa timmar innebär för transportörer en högre transporteffektivitet
genom mer effektivt utnyttjande av bilarna och snabbare leveranser till mottagarna. Samtidigt kan
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det bidra till att minska trängseln. Anledningen för att de flesta leveranser trots detta utförs dagtid
är att nattleveranser kräver ändrade rutiner hos mottagaren, som vanligtvis inte har personal på
plats för att ta emot leveranser utanför vanliga arbetstider.
New York, London och Paris har redan genomfört framgångsrika försök med varutransporter till
citykärnorna på andra tider än under rusningstrafik (Sanchez-Diaz et al, 2016). Dessa erfarenheter
inspirerade Stockholm att genomföra ett pilotprojekt mellan juni 2014 och juni 2016 (Fu and
Jelenius, 2018). Resultaten av pilotprojektet visar att avgörande för att tillåta nattleveranser är att
människor som bor i området inte störs. Detta kan säkerställas genom eldrivna lastbilar, men
framförallt genom anpassad utrustning som minskar bullret, samt utbildning av chaufförerna för
att minska ljudnivåer vid körning och lossning. Problemet med godsmottagning löstes genom
bättre samarbete. Transportör fick nycklar från mottagaren så att chauffören kan gå in i en
obemannad lastzon, där de lämnar av varorna. På detta sätt behövs ingen nattanställd personal
som tar emot varorna.

Servicestationer och fastighetsboxar för godsmottagning
Den aktivitet som tar mest tid i urban distribution är parkeringen. Den sammanlagda tid som
används för att frakta gods från fordonet till fastigheten samt överlämna till mottagaren är ofta
mycket större än fordonsruttens körtid. Att hitta rätt i fastigheten och att få kontakt med rätt
person kan vara särskild tidskrävande. Ett sätt att använda lastplatser på ett effektivare sätt är att
lägga servicestationer eller fastighetsboxar på en central plats som är lätt tillgängliga. Sådana
stationer möjliggör även leveranser när mottagaren inte är hemma, vilket ger bättre
leveranskvalitet för mottagaren och minskar risken för misslyckade leveranser.
Nackdelen med fastighetsboxar är att de kräver plats i fastigheten och att de medför en
investeringskostnad för fastighetsägaren, medan nyttorna landar hos transportören och
mottagarna.

2.3.3 Minska fordonens miljöpåverkan
De allra flesta fordon som används till urbana godstransporter är dieselfordon. Det finns flera olika
typer av fordon som drivs med icke-fossilt bränsle och som har bättre miljöprestanda. Elfordon har
stora fördelar jämfört med dieselbilar, speciellt när det gäller lokala utsläpp och bullernivåer. (Vad
gäller utsläpp av växthusgaser så är det viktigt att ta hänsyn till batteritillverkningen som är
energikrävande och delvis kan minska elfordonens klimatnytta jämfört med dieselfordon, men
elfordon är fortfarande bättre för klimatet i ett livscykelperspektiv.). Elektrifieringen har därför fått
mycket uppmärksamhet och det pågår mycket forskning och demonstrationsprojekt.
En utmaning med elfordon är att räckvidden är begränsad som kan medför problem för
transportörer. Dessutom är kostnaderna för dessa fordon fortfarande högre än för konventionella
fordon. Tunga eldrivna fordon och ladd hybrider är fortfarande på demonstrationsstadiet (Olsson
et al, 2018). Däremot ökar användningen av eldrivna små skåpbilar och lätta lastbilar i
distributionstrafik.

2.4

Sammanfattning

Urbana godstransporter spelar en viktig roll i hållbar stadsutveckling. Å ena sidan är urbana
godstransporter nödvändiga för att förse både verksamheter och privatpersoner med gods och
varor. Dessutom minskar bilberoendet och antalet inköpsresor med bil. Å andra sidan utmanar
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urbana godstransporter den hållbara stadsutvecklingen genom utsläpp av växthusgaser och lokala
luftföroreningar, buller, olyckor och trängsel.
Dessa utmaningar är mest relevanta för leveranser till mindre mottagare med lätta lastbilar, vans
och skåpbilar i täta stadsområden där trängseln är störst och emissioner, buller och säkerhetsrisker
har större konsekvenser eftersom fler människor drabbas. Leveranser till stora butiker, som står för
den allra största delen av godsvolymerna å andra sidan, är relativt effektiva eftersom de utförs
med stora lastbilar med hög fyllnadsgrad.
Innovativa fordon med bättre miljöprestanda kan bidra till minskat miljöpåverkan. Dessa fordon
är dock fortfarande dyrare. Dessutom är innovativ teknik ingen lösning för att minska trängsel och
konflikter mellan godsfordon och människor i täta stadsmiljöer. För detta krävs lösningar som
minskar antalet fordonsturer, exempelvis samlastning och alternativa transportslag. Dessa kräver i
sin tur en urban infrastruktur.

3

Urbana godstransporter i dagens
planeringsprocess

Kommunen har en avgörande roll för att underlätta införandet av olika åtgärder för hållbara
urbana godstransporter. Genom sitt planmonopol och möjligheten att besluta om lokala
trafikföreskrifter skapar kommunen förutsättningar som godstransportörerna måste förhålla sig
till.

3.1

Lokala trafikföreskrifter

Lokala trafikföreskrifter reglerar var och när vilka fordon får köra och parkeras. Dessa regleringar
inkluderar antal och lokalisering av lastzoner, tidsreglering för lastning och lossning, miljözoner
och fordonens storlek (vikt och längd). Med lokala trafikföreskrifter har kommunen därför stora
möjligheter att påverka när och med vilka fordon som godstransporterna utförs i tätorten.
Kommunen kan förbjuda lastbilar på en specifik väg eller plats. Detta tillämpas i stor utsträckning
och det finns en mängd gator i storstadsområdena där lastbilar är förbjudna. I Göteborg gäller
exempelvis ett förbud mot lastbilar längre än tio meter i innerstaden förutom mellan tiderna 06:00
och 11:00.
Ett förbud kan avse vissa tider på dygnet (Trafikanalys, 2017). Som nämnts i stycket om
nattleveranser ovan har exempelvis Stockholms kommun förbjudit trafik med lastbil med en vikt
över 3,5 ton i innerstaden mellan kl. 22 och 06 för att skydda invånare från trafikbuller nattetid. Ett
annat syfte med tidsbaserade förbud kan vara att skydda handelsområden från godstrafik under
butikernas öppettider. I Göteborgs innerstad gäller ett förbud mot tung lastbil över 3,5 ton mellan
kl 11 och 17.
Trafikföreskrifter används också för att reglera parkeringsplatser. De kan vara reserverade som
lastzon under vissa timmar (Trafikanalys, 2017).
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Kommunerna kan även besluta att ett visst område ska utgöra miljözon. Inom miljözonen ställs
krav på att tunga lastbilar och bussar ska uppfylla vissa miljökrav som är fastställda i lag. Syftet
med miljözoner är att förbättra luftkvaliteten i stadskärnor genom att stänga ute äldre fordon med
högre utsläpp. Sådana miljözoner finns idag i Stockholm, Göteborg, Malmö, Mölndal, Uppsala,
Helsingborg, Lund och Umeå6. Från 2020 ges kommuner möjlighet att införa nya typer av
miljözoner där endast nollemissionsfordon och vissa gasfordon tillåts.

3.2

Detaljplan och bygglov

För att minska trängsel och konflikter mellan godsfordon och människor i täta stadsmiljöer krävs
lösningar som minskar antalet fordonsturer såsom samlastning och alternativa transportslag. Detta
kräver i sin tur att kommunen planerar stadens infrastruktur på ett sätt som stödjer detta. I
projektet Dencity har man studerat planeringsprocessen i den nya stadsdelen Frihamnen i
Göteborg. Där identifierades fyra typer av logistikinfrastruktur som behövs för samlastade urbana
godstransporter (Figur 4):
•
•
•

•

Samlastning: Hela staden-nivå eller regional nivå. En större samlastningscentral dit godset
kommer och sedan samlastas för vidare transport till stadsdelsnära omlastningscentraler.
Omlastning: Stadsdelsnivå. Omlastningscentral som betjänar en eller flera stadsdelar där
godset lastas om till mindre och tystare fordon.
Angöring: Stadsdel eller närområdesnivå. Tillräcklig yta måste finnas inom stadsdelarna
för att lastfordonen ska kunna stanna och lasta av och på gods, samtidigt som ytan ska
brukas effektivt.
Mottagning: Fastighetsnivå. Det behöver finnas plats för att ta emot gods inom de enskilda
fastigheterna.

Figur 4: Definition av en urban infrastruktur för samlastade och kombinerade leveranser (Olsson, et al.,
2018)

För att införa denna typ av ytor och funktioner i stadsmiljön kan kommunen arbeta med
översiktsplan, detaljplan och bygglovsprocessen. I översiktsplanen anges huvuddragen för hur
området ska användas. Här finns möjligheter att säkerställa strategisk lokalisering av terminaler
för samlastning. Dessa kräver stora ytor, god tillgänglighet till infartsleder och eventuellt till kaj för
vattenvägar. Områdena ska också lokaliseras på ett sätt så att buller som uppstår inte stör
omgivningen på ett oacceptabelt sätt. Detaljplanen avsätter ytor för specifika ändamål. Här
behöver logistikens ytbehov säkerställas, till exempel ytor för omlastningspunkter och lastplatser

6

https://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Miljo/Miljozoner/
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(utformning och antal). I bygglovsprocessen kan olika krav ställas på fastighetsägare och
byggherrar avseende till exempel hur lastkajer utformas, krav på varumottagning och
serviceboxar.

3.3

Godstransporternas roll i dagens
planeringsprocess

Godsförsörjningen i växande städer med ökad handel och näringsliv kräver ett strategiskt arbete i
stadsplanering och stadsutveckling där många av förutsättningarna för transporter bestäms.
Kommuner har många möjligheter att minska barriärer som riskerar att motverka
implementeringen av logistikåtgärderna. Tabell 1 visar några exempel. I översiktsplan, detaljplan
och bygglov sätter staden förutsättningarna för logistikinfrastrukturen som är avgörande för att
minska antalet fordonsrörelser. Trafikföreskrifter har en stor potential att underlätta ett bättre
utnyttjande av infrastrukturen samt att stödja innovativ fordonsteknik med bättre miljöprestanda.
Trots godstransporternas stora påverkan på framkomlighet och miljö, och trots att kommunen har
stor möjlighet att styra flöden och struktur på ett bra sätt, så finns godstransporter sällan på
kommunernas agenda i samband med stadsplaneringen (Lindholm, et al., 2014). Lokala
trafikföreskrifter, till exempel, används framförallt för att begränsa godstrafiken för att minska
buller och öka säkerhet och trygghet för invånarna. Dessa restriktioner kan dock medföra att den
totala godstrafiken ökar. Medvetenheten för problemet har ökat de senaste åren, och det finns goda
exempel på projekt där kommunen samverkar med näringslivet och akademi som visar bra
resultat. Stockholm har exempelvis genomfört framgångsrika försök med varutransporter till
citykärnorna nattetid genom att ge dispens för enstaka fordon. I de flesta fall tar stadsplaneringen
dock fortfarande ingen specifik hänsyn till godstransporter. Det saknas ofta resurser, kompetens
och beslutsunderlag for en strategisk integreringen av godstransporter i stadsplaneringen, vilket är
en av de största utmaningarna för hållbar stadsutveckling.
Tabell 1: Kommunens möjligheter att minska barriärer för att införa logistikåtgärder

Barriär

Översiktsplan

Detaljplan

Bygglov

Trafikföreskrifter

Kostnader för
innovativa fordon

Miljözon som
incitament för
innovativa fordon

Förbjud mot
nattkörning

Dispens för tysta
fordon

Samlastning (hela
staden)

Strategisk
lokalisering

Omlastning
(stadsdel)

Säkerställa yta för
omlastningspunkter

Angöring
(närområdet)

Antal och
utformning av
lastplatser

Godsmottagning
(fastighet)

Tidsreglering av
omlastningspunkter
Krav på
lastplatser på
privat mark
Krav på
fastighetsboxar
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4

Tänkbara framtida villkor för
logistik i planeringsprocessen

I detta avsnitt ges förslag på hur godstransporter kan integreras bättre i planeringsprocessen. En
utgångspunkt för de förslag som presenteras kan vara kommunala riktlinjer för mobilitet och
parkering där parkeringstal knyts till mobilitetsåtgärder. Ett exempel är Göteborgs Stads riktlinjer
som beskriver kraven för en mobilitets- och parkeringsutredning i samband med planering av
bebyggelse (Göteborg stad, 2018). Utredningen tar kommunen fram i samverkan med
fastighetsägaren och den utmynnar i ett projektanpassat parkeringstal för flerbostadshus och
verksamhetslokaler. Framtagandet av parkeringstal varierar beroende på projektets lokalisering i
staden. I utredningen analyseras sedan läget mer i detalj och andra specifika förutsättningar som
kan sänka eller höja parkeringstalet. I ett sista planeringssteg kan parkeringstalet ytterligare sänkas
genom frivilliga avtal om mobilitetlösningar som minskar behovet att äga och använda bil.
Fastighetsägaren ansvarar för åtgärderna och upplägget regleras i avtal mellan fastighetsägaren
och kommunen.
På motsvarande sätt skulle kommuner kunna hantera godstransporter i detaljplan och bygglov.
Kommunen kan ta fram riktlinjer där man bedömer lämpligt utrymme för en logistikinfrastruktur
och lämpliga logistiklösningar som minskar godstrafiken och antalet leveranser.

4.1

Förslag till riktlinjer för godstransporter i
detaljplan och bygglov

Utgångspunkten för detta förslag till kommunala riktlinjer för godstransport i detaljplan och
bygglov är att kommunen inför ett ”logistiktal” för flerbostadshus, handel och verksamheter. Där
kan man definiera lämpligt utrymme för angöring, mottagning och omlastning, samt
kompletterande logistikåtgärder för att göra logistiktalen flexibla och projektspecifika.
Idag saknas data och indikatorer för urbana godstransporter, t.ex. hur många lastzoner som
behövs för ett visst antal leveranser. Det är därför inte möjligt att ange specifika kvantitativa
värden. Istället föreslås att logistiktal analyseras och fastställs på en kvalitativ nivå.

Definition av Angöringstal och Mottagningstal
Följande logistiktal föreslås för flerbostadshus, handel och verksamheter:
•

•

Mottagningstal: Antal och utformning av avlämningsplatser, t.ex. fastighetsboxar, dvs.
automatiska lådor för förvaring av paket, men också för stora och skrymmande leveranser,
t.ex. möbler, pallgods, etc.
Angöringstal: Antal och utformning av angöringsplatser för fastigheten. Dessa ska
möjliggöra lastning och lossning vid fastigheten och kan utformas på olika sätt, t.ex. som
lastzon eller som lastkaj.

Definition av Omlastningstal
Dessutom föreslås följande ”omlastningstal” för detaljplanområdet:
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•

Omlastningstal: Behov av omlastningspunkter som möjliggör trafikslagsbyte och
samlastade leveranser.

Logistikåtgärderna ska bidra till att minska antalet leveranser och därmed minska behovet av ytor
för omlastning, angöring och mottagning. Dessutom kan åtgärderna bidra till att minska trafik till
området och behovet av att äga och använda bil osv.
Projektspecifika logistiktal skulle kunna tas fram i en logistikutredning. Där kan man analysera
vilket utrymme för logistikinfrastruktur som ska tillgodoses och vilka logistikåtgärder som är
lämpliga i projektet. Det beskrivs i nästa avsnitt nedan.

4.2

Logistikutredning

I ett tidigt skede av planprocessen föreslås ett logistikmöte mellan kommunen, fastighetsägare och
byggherrar. Syftet är att skapa en samsyn för hur logistikinfrastrukturen ska kunna anpassas väl
till platsen och främja effektiva leveranslösningar så att trafiken till fastigheten inte överstiger en
hållbar nivå. Syftet är också att klargöra utredningsbehov och ansvarsfördelning mellan berörda
parter.
Logistikutredningen kan tas fram av kommunen i samverkan med fastighetsägaren. Syftet är att
bedöma lämpligt utrymme för angöring (t.ex. lastzoner) och mottagning (t.ex. fastighetsboxar)
samt om det behövs kompletterade logistikåtgärder (t.ex. samlastning, nattleveranser, etc.).
I nästa avsnitt beskrivs ett förslag till en möjlig arbetsprocess och vilka parametrar som är viktiga
att belysa i en logistikutredning.

Steg 1: Projektets förutsättningar
I det första steget analyseras projektets förutsättningar, mängd och karaktär hos godsleveranser
och möjligheter för samutnyttjande. Analysen ska ligga till grund för bedömningen av lämpliga
mottagnings-, angörings- och omlastningstal. Detta görs genom att projektet lokaliseras i ”konfliktmatrisen” (Figur 5). Konfliktnivån beskriver storleken av de förväntade konflikterna mellan
godstransporter och andra aktiviteter i området. Konfliktnivån bestäms genom den sammanvägda
framkomligheten i planområdet och vilka krav som ställs på trafiknivå och livskvalitet.
Framkomligheten anger antalet leveranser per tillgänglig väginfrastrukturkapacitet. För att bedöma
framkomlighet analyseras först den förväntade efterfrågan på godsleveranser som genereras av
boende och verksamheter i fastigheterna som ligger i utredningsområdet (leveransintensitet).
Mängden leveranser och deras karaktär ser olika ut beroende av vilken typ av verksamhet som
planeras i fastigheterna. Trots den stora variationen av urbana verksamheter och deras krav på
leveranser, är det möjligt att definiera olika kategorier av verksamheter som har likartad typ av
leveranser och antal leveranser. Leveransintensiteten sätts i relation till
väginfrastrukturkapaciteten i området. Detta görs genom att bedöma både kapaciteten hos
infrastrukturen och bebyggelsetätheten, dvs. antalet urbana aktiviteter som delar samma
infrastruktur. Både leveransintensitet och kapacitet ligger till grund för att bedöma
framkomligheten i området, som är indelad i tre kategorier: låg, medel eller hög.
Områdets känslighet beskriver de negativa konsekvenser som godstransporter genererar i
planområdet. Den bedöms genom att bestämma bebyggelsetäthet (emissioner och buller får större
konsekvenser ju fler människor som påverkas), och typ av aktiviteter som delar utrymme med
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godstransporter (ju fler människor och oskyddade trafikanter som finns i området, desto större
säkerhetsrisker och påverkan på livskvalitet). Bebyggelsetäthet och typ av verksamheter i området
ligger till grund för att bedöma områdets känslighet, som är indelat i tre kategorier: låg, medel eller
hög.

Figur 5: Definition av konfliktnivåer vid framtagning av mottagnings- och angöringstal.

Det definieras fem konfliktnivåer. Konfliktnivån växer med framkomlighet och områdets
känslighet. Nivå 1 (låg konfliktnivå) beskriver en situation där vägkapacitet i omgivningen
förväntas vara tillräcklig och andra aktiviteter i området bedöms påverkas i liten omfattning. Här
behövs troligen inga större åtgärder i planeringsprocessen för att säkerställa att leveranser sker på
ett effektivt och hållbart sätt. Nivå 5 (hög konfliktnivå) beskriver en situation där de förväntande
leveranserna riskerar att väsentligt överstiga den befintliga kapaciteten i vägnätet. I detta fall finns
många andra urbana aktiviteter som använder samma vägutrymme. Här behövs logistikåtgärder
för att minska antalet leveranser samt att minska leveransernas påverkan på området. Dessutom
behöver man säkerställa att det finns tillräckligt med kapacitet för effektiv angöring och
mottagning.
För varje konfliktnivå anges ett spann för antalet av angöringsplatser för fastigheten (angöringstal)
och för antalet avlämningsplatser i fastigheten (mottagningstal) (se sida 16). För att precisera
lämplig nivå inom spannet görs en projektspecifik bedömning av logistiksituationen. Här ingår
planområdets specifika förutsättningar såsom vilka verksamheter som kan komma att etableras i
området och vilka möjligheter som finns för att samnyttja gemensam infrastruktur.
Olika verksamheter genererar olika antal leveranser med olika typer av fordon. Varor till butiker,
livsmedel till restauranger och caféer, paket till kontor och lägenheter osv. transporteras på olika
lastbärare (pall, rullbur, paket, etc.). Leveranser sker med olika fordon (tung lastbil, lätt lastbil, van
osv.) och det ställer olika krav på infrastruktur för angöring och mottagning. Logistiktalen
anpassas beroende på typer av verksamheter som förväntas i fastigheterna. Dessutom specificeras
utformningen av angörings- och mottagningsplatser, dvs. om det behövs lastkajer som underlättar
stora leveranser med lastbil eller om det räcker med vanliga lastzoner. Det är inte alltid som
verksamhetsutvecklare och fastighetsägare i förväg vet vilken typ av verksamheterna som kan
komma att etableras i det område eller byggnader som planeras. Om det inte är möjligt att göra
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specifika analyser i förväg, så får man i utredningsfasen utgå från med den typ av verksamhet som
skulle ge de största transportbehoven, så man inte riskera behovet av logistikåtgärder underskattas
eller underdimensioneras.
Man behöver också analysera möjligheter till samlokalisering och samnyttjande i området, t.ex.
gemensamma angöringsplatser och fastighetsboxar för att minska logistiktalen för fastigheterna.
Här kan man också beskriva möjligheten att samlasta leveranser genom samordnad upphandling
eller en central omlastningsplats. Fastighetsägaren kan sänka talen för angöring och mottagning
genom att helt eller delvis finansiera gemensamma anläggningar för mottagning och angöring,
eller upphandla och driva samlastade leveranser, som kan vara antingen i kommunal eller privat
regi.
Vidare bör förutsättningar för att klara toppar i leveransbelastningen genom nattleveranser
klarläggas.

Steg 2: Lägesbedömning
I det andra steget bedöms läget i staden och godstransporternas betydelse för området mer i detalj.
Medan steg 1 fokuserar på leveranser i utredningsområdet, analyserar steg 2 hur godstransporter
påverkar resten av staden samt beröringspunkter med persontransporter. I detta steg avgörs om
det behövs fler åtgärder som inte är relaterat till logistikinfrastrukturen i området.
Det första aspekten som analyseras är områdets läge och kopplingen till den övergripande
vägnätet. Leveranserna till verksamheter i området generar också trafik i andra delar av staden,
t.ex. på infartsleder. I detta steg analyseras trafiksituation på dessa infartsleder och vilken
påverkan den förväntade leveranstrafiken kan ge. Vid en redan problematisk trafiksituation kan
leveranstrafiken bidra till mer trängsel. I detta fall bör möjligheterna för t.ex. nattleveranser och
samlastning prövas.
Det andra aspekten är relaterad till godstransporternas betydelse för persontransporter. Detta är
kopplat till invånarnas möjlighet att klara vardagen utan bil. Här är handlingsresor
(sällanköpsvaror, dagligvaror osv.) och återvinning av grovsopor (t.ex. gamla möbler och annat
skrymmande avfall) särskild relevanta eftersom kollektivtrafikens potential att ersätta bilen för
dessa resor är begränsat. Gemensamma logistiktjänster som kan erbjuda lösningar på sådana
behov kan därmed bidra till minskat behov att äga och använda bil. Detta behöver göras integrerat
med kommunens lagreglerade ansvar för att planera avfallstransporter av bland annat
hushållsavfall.

Steg 3: Logistikåtgärder
I det tredje steget analyseras behovet och möjligheter för logistikåtgärder som kan minska
leveranstrafiken i planområdet samt leveranstrafikens påverkan på staden. Syftet med
logistikåtgärder är att ge nya möjligheter för att minska godstransporternas negativa
konsekvenser. Vidare är syftet att bidra till förutsättningar för en god ekonomi i byggandet (genom
reducerat logistiktal) och attraktiva stadsdelar (genom att minska störningarna från
godstransporter). Exempel på logistikåtgärder är nattleveranser, samlastning, samordnad
upphandling osv.
Logistikåtgärder kan vara en frivillig lösning för fastighetsägaren för att sänka logistiktalen. Vid en
viss konfliktnivå (se steg 1), speciellt läge eller specifika förutsättningar (se steg 2) skulle vissa
åtgärder kunna vara obligatoriska.
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Det bör åligga fastighetsägaren att ansvara för att logistikåtgärderna utförs. Det avtalas i avtal
mellan fastighetsägaren och kommunen. När kommunen fattar beslut om detaljplan eller bygglov
kan ett påskrivet transportavtal vara en del av beslutsunderlaget. På så sätt kan kommunen
säkerställa att avtalets intentioner och åtgärder får en koppling till de formella besluten.
I bilagan ges exempel på åtgärder som respektive aktör skulle kunna införa i både planerings- och
användarfasen.

5

Slutsatser

Urbana godstransporter är en utmaning för att få en mer hållbar stadsutveckling. Å ena sidan är
transporter nödvändiga för att förse både verksamheter och privatpersoner med gods. Å andra
sidan är bidrar de till utsläpp av växthusgaser och lokala luftföroreningar, buller, olyckor och
trängsel.
De största möjligheterna att minska godstransporternas ohållbara effekter i täta stadsdelar är olika
åtgärder som minskar antalet transporter med mindre transportfordon, exempelvis genom
samlastning och alternativa transportslag. Dessa åtgärder kräver i sin tur en urban infrastruktur
som gör det möjligt. Kommunen har en avgörande roll för att underlätta implementeringen av
sådan infrastruktur och andra åtgärder för hållbara urbana godstransporter. I de flesta fall tar
stadsplaneringen dock ingen specifik hänsyn till godstransporter. Det saknas ofta resurser,
kompetens och beslutsunderlag för att integrera styrningen av godstransporter i stadsplaneringen
på strategisk nivå.
I denna rapport ges förslag till hur godstransporter kan integreras bättre i planeringsprocessen
genom att införa riktlinjer för godstransporter i detaljplan och bygglov. Utgångspunkten för de
förslagna riktlinjerna är att införa logistiktal för flerbostadshus, handel och verksamheter där man
definierar lämpligt utrymme för en logistikinfrastruktur, samt kompletterande logistikåtgärder för
att göra dessa logistiktal flexibla och projektspecifika.
Detta görs genom en logistikutredning som tas fram av kommunen i samverkan med
fastighetsägaren. I utredningen analyseras mängd och karaktär av godsleveranser som den
planerade bebyggelsen förväntas generera, förutsättningarna för godsleveranser i området, hur
godstransporter påverkar resten av staden samt beröringspunkter med persontransporter och
möjligheter för logistikåtgärder. Resultatet av utredningen utmynnar i en projektspecifik lösning
för logistikinfrastruktur och vilka logistikåtgärder som ska tillgodoses.
I denna rapport beskrivs inte något komplett förslag som kan användas av kommunerna.
Föreliggande arbete har identifierat en möjlig arbetsprocess och vilka parametrar är viktiga att
belysa i denna process. Dessa kan ligga till grund för fortsatt arbete för att precisera
arbetsprocessen.
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Bilaga – exempel
I denna bilaga redovisas tre exempel där de fyra analysstegen i den förslagna logistikutredningen
illustreras (Figur B1).
Exempel 1 – Tät Blandstad är ett nytt utvecklingsområde i centrala staden för en tät stadsdel med
blandade boendeformer och verksamheter. Detta exempel redovisar ett projektområde med en hög
konfliktnivå (Nivå 5).
Exempel 2 – Centralt campusområde är ett högskolcampus med blandade verksamheter i centrala
staden. Detta exempel redovisar ett projektområde med en relativ hög konfliktnivå (Nivå 4).
Exempel 3 – Externt köpcentrum är ett externt köpcentrum med en blandning av stora kedjebutiker.
Detta exempel redovisar ett projektområde med en relativ låg konfliktnivå (Nivå 2).

Figur B1: Klassificering av konfliktnivåer för tre olika projektområden

Exempel 1: Tät och hållbar blandstad
Detta exempel avser ett nytt utvecklingsområde i centrala staden för en tät stadsdel med en hög
exploateringsgrad av blandade boendeformer, arbetsplatser och verksamheter såsom butiker och
restauranger. Området karakteriseras som en tät blandstad med höga krav på hållbarhet.

Logistikutredning
Steg 1: Projektets förutsättningar
Låg framkomlighet: På grund av den höga exploateringsgraden transporteras stora godsvolymer till
området. Det levereras blandande varor, t.ex. mat till restauranger, varor till butiker och ehandelsleveranser till bostäder. Dessa leveranser sker både på pall med lastbilar och som paket
med små transportfordon. På grund av den fragmenterade efterfrågan är konsolideringsgraden låg
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och det används många fordon för leveranserna (hög leveransintensitet). Eftersom
väginfrastrukturkapaciteten är mycket begränsad i förhållande till antalet leveranserna bedöms
framkomligheten som låg.
Hög känslighet av området: I området rör sig många människor, både som besökare och boende som
efterfrågar en attraktiv utemiljö (”gator som stadsrum”). Därför bedöms områdets känslighet som
hög.
 Kombinationen av låg framkomlighet och hög känslighet leder till en hög konfliktnivå (nivå 5).
För detta området tillämpas därför ett högt normalspann för angörings- och mottagningstal per
fastighet i området.
 Dessutom behövs en omlastningspunkt i eller utanför området som möjliggör trafikslagsbyte
till mindre leveransfordon och samlastade leveranser.
Godsleveranser till området sker både med lastbilar som levererar gods på pall till större butiker
(t.ex. livsmedelsbutiker) och med små distributionsbilar som levererar paket till kontor, små
verksamheter och lägenheter.
 Större mottagare, såsom livsmedelsbutiker och restauranger som tar emot leveranser med
lastbil har möjlighet att anlägga automatiserade avlämningsplatser som underlättar
nattleveranser och därmed kan leveransen flyttas till tider med mindre trängsel, samt bidra till
att minska toppar i leveransbelastningen. Flerbostadshus har möjlighet att samnyttja en
gemensam yta med fastighetsboxar som försörjer flera flerbostadshus i närområdet.

Steg 2: Lägesbedömning
Områdets läge i staden: Området ligger längs en vattenväg vars kapacitet inte utnyttjas. Detta ger
möjlighet att utveckla en vattenburen godstrafik som kan komplettera och avlasta stadens vägnät.
 En omlastningspunkt med vattenanslutning möjliggör vattenburna leveranser
Relevans för persontransporter: Området har ett lågt parkeringstal som syftar till att minska
bilberoendet hos de boende i området. Målet är att kunna klara vardagen utan att äga egen bil.
”Sällangodstransporter” som måste utföras med egen bil (t.ex. transport av skrymmande varor,
returgods och återvinning av gamla möbler, osv.) är ofta ett hinder mot detta mål.
 Logistiktjänster för boende i området bidrar till minskat bilinnehav.

Steg 3: Logistikåtgärder
Fastighetsägarna väljer att förbinda sig till tre logistikåtgärder:
1.

2.
3.

Det etableras en gemensam mikroterminal på området som tar emot små leveranser (paket),
och underlättar vattenburna transporter till området och omlastning till mikrofordon, (t.ex.
lastcykel) för lokaltransport i området. Mikroterminalen erbjuder också logistiktjänster för
boenden i området, som de inte kan lösa själva utan bil.
Det etableras en gemensam lokal med fastighetsboxar som försörjer flera flerbostadshus i
närområdet.
I fastigheter för handel anläggs automatiserade avlämningsplatser för stora sändningar som
underlättar nattleveranser.

Åtgärderna bidrar till att minska leveranstrafik i området och minskar behovet av
avlämningsplatser. Detta resulterar i ett sänkt angörings- och mottagningstal.
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Avtal mellan kommunen och fastighetsägaren
Åtagandena som man kommit överens om i ett gemensamt avtal biläggs beslut om detaljplan eller
bygglov. Det ges exempel på åtgärder som respektive aktör skulle kunna införa i både planeringsoch användarfasen.

Kommunens åtaganden
Åtgärder i planeringsfasen:
• Sammankalla relevanta aktörer för att diskutera avtal.
• Ansvara och verka för att mark reserveras i detaljplan för en mikroterminal
(omlastningspunkt)
• Ansvara och verka för att mark reserveras i detaljplan för gemensamma avlämningsplatser
(t.ex. fastighetsboxar)
• Säkerställa i samband med bygglovsansökan att mikroterminalen och logistiktjänster
kommer att vara tillgängliga för fastigheternas användare
• Bistå aktörerna med information och utformningsförslag avseende godshanteringen
Åtgärder i användarfasen:
• Sammankalla avtalets parter till informationsmöten och årliga uppföljningsmöten
• Uppmuntra och stödja aktörerna i området i arbetet med att genomföra nattleveranser och
vattenburna leveranser
• Införa regleringar, exempelvis förbud för tunga fordon dagtid och tillåta tysta och
emissionsfria tunga fordon nattetid
• Erbjuder fastighetsägare köp av avlämningsplatser (t.ex. fastighetsboxar) i de
gemensamma anläggningarna

Fastighetsägarens åtaganden
Åtgärder i planeringsfasen:
• Medverka i samverkansmöten om godstransporter som kommunen anordnar.
• Anlägga erforderligt antal angöringsplatser
• Anlägga erforderligt antal avlämningsplatser i fastigheten
Åtgärder i användarfasen:
• Medverka i informationsmöten och årliga uppföljningsmöten om godstransporter i
området som kommunen anordnar.
• finansiera och driva gemensamma anläggningar för avlämningsplatser (i förekommande
fall)
• finansiera och drivas gemensamma mikroterminaler eller logistiktjänster (i förekommande
fall)
• Acceptera och medverka i arbetet med att genomföra nattleveranser, vattenburna
leveranser och liknande
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Exempel 2: Centralt campusområde
Detta exempel avser ett universitetscampus i centrala staden. Inom området koncentreras många
arbetsplatser och studentplatser, i vissa fall även bostäder. Dessutom finns det ofta ett flertal
restauranger och butiker. Det centrala läget underlättar en bra framkomlighet med kollektivtrafik
och cykel. Campusen karakteriseras av mellanhög bebyggelsetäthet med begränsat framkomlighet
för motorfordon. I området rör sig många fotgängare.

Logistikutredning
Steg 1: Projektets förutsättningar
Mellanhög framkomlighet: Till området transporteras blandande varor, t.ex. mat till restauranger,
varor till butiker, förbrukningsvaror till kontor och e-handels leveranser till bostäder. Dessa
leveranser sker både på pall med lastbilar och som paket med små transportfordon. Både
väginfrastrukturen och trafiken med motorfordon är begränsad. Framkomlighet bedöms därför
som mellanhög.
Hög känslighet av området: I området rör sig många människor, både som besökare och boende som
efterfrågar en attraktiv utemiljö. Därför bedöms områdets känslighet vara hög.
 Kombinationen av mellanhög framkomlighet och hög känslighet leder till en mellanhög
konfliktnivå (nivå 4). För detta området tillämpas därför ett mellanhögt normalspann för
angörings- och mottagningstal per fastighet i området.
Lastkajer för angöring till restauranger: Leveranser sker framförallt med lastbil. Lastkajer vid
fastigheten underlättar effektiva och snabba leveranser.
Central angöringsplats för små leveranser: Samtliga paketleveranser sker till en central anläggning.
Distribution inom området utförs med små fordon såsom lastcykel eller elektriska lätta lastbilar.
Automatiserade avlämningsplatser möjliggör nattleveranser.

Steg 2: Lägesbedömning
Leveranser påverkar närområdet: Campusområdet ansluter till den omgivande täta staden med
gemensam fysisk struktur och karaktär.
 Leveranstrafiken har negativa konsekvenser på närområdet.

Steg 3: Logistikåtgärder
Samdistribution på campusområdet möjliggörs genom att den centrala omlastningsplatsen blir en
gemensam leveransadress för samtliga verksamheter.
Gemensam upphandling av kontors- och annat förbruksmaterial minskar antalet leverantörer och
därmed minskar antalet leveranser.

Avtal mellan kommunen och fastighetsägaren
Åtagandena som man kommit överens om i ett gemensamt avtal biläggs beslut om detaljplan eller
bygglov. Det ges exempel på åtgärder som respektive aktör skulle kunna införa i både planeringsoch användarfasen.
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Kommunens åtaganden
•

Införa regleringar, exempelvis förbud för tunga fordon dagtid och tillåta tysta och
emissionsfria tunga fordon nattetid.

Fastighetsägarens åtaganden
•
•
•

finansiera gemensam mikroterminal och logistiktjänster (i förekommande fall)
Acceptera och medverka i arbetet med att genomföra nattleveranser
Acceptera och medverka i arbetet med gemensamma upphandlingar

Exempel 3: Externt köpcentrum
Detta exempel avser ett köpcentrum i stadens utkant placerad vid en stor trafikled och nära
trafikleder. I området dominerar detaljhandel med stora kedjebutiker. Området karakteriseras av
låg bebyggelsetäthet med stora ytor för parkeringsplatser. Framkomligheten med kollektivtrafiken
och cykel är begränsat och de allra flesta besökare använder bil för att ta sig till området.

Logistikutredning
Projektets förutsättningar
Mellanhög framkomlighet: Till området transporteras stora volymer av varor. Dessa leveranser sker
dock på ett konsoliderat sätt (kedjebutiker), dvs. på pallar med stora lastbilar. Bebyggelsetäthet är
låg och väginfrastrukturen har hög kapacitet.
Låg känslighet i området: Området används endast till handel och service. Leveranser utförs mest på
morgonen när det inte finns så många kunder i området. Därför bedöms områdets känslighet vara
låg.
 Kombinationen av mellanhög framkonlighet och låg känslighet leder till en mellanlåg
konfliktnivå (nivå 2). För detta området tillämpas därför ett mellanlågt normalspann för
angörings- och mottagningstal per fastighet i området.
Lastkajer för angöring vid fastigheten: Leveranser sker framförallt med lastbil. Lastkajer vid
fastigheten underlättar effektiva och snabba leveranser.
Automatiserade avlämningsplatser för mottagning så att mottagaren inte behöver vara på plats vid
leverans. Detta möjliggör nattleveranser som bidrar till minskat trängsel på infartsleder. Dessa
bidrar dessutom till att minska topparna i leveransbelastningen så att angöringstalet kan sänkas.

Lägesbedömning
Trängsel på infartsleder: Området ligger vid en hög trafikerat infartsled till staden. De leveranser
som sker på morgonen under rusningstider bidrar till trängsel.
Hög bilberoende av kunderna. Framkomlighet med kollektivtrafik och cykel är begränsad, och bilen
används ofta för hemtransport av det som kunderna köper, även skrymmande varor (t.ex. möbler).

Logistikåtgärder
Servicecenter för kunder. En gemensam tjänst för samtliga butiker i området som organiserar och
utför hemleveranser till kunderna möjliggör fler handlingsresor utan bil.
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Avtal mellan kommunen och fastighetsägaren
Åtagandena som man kommit överens om i ett gemensamt avtal biläggs beslut om detaljplan eller
bygglov. Det ges exempel på åtgärder som respektive aktör skulle kunna införa i både planeringsoch användarfasen.

Kommunens förvaltningarnas åtaganden
Åtgärder i planeringsfasen:
• Säkerställa i samband med detaljplan eller bygglov att hemleveranser kommer att vara
tillgänglig för besökare och kunder till områdets verksamheter.
Åtgärder i användarfasen:
• Uppmuntra och stödja varumottagare i arbetet med att genomföra nattleveranser
• Införa lokala trafikföreskrifter som exempelvis att tillåta nattleveranser

Fastighetsägarens åtaganden
Åtgärder i planeringsfasen:
• Anlägga erforderligt antal lastkajer på kvartersmark
• Anlägga erforderligt antal automatiserade avlämningsplatser på kvartersmark
Åtgärder i användarfasen:
• Finansiera och driva tjänster för hemleveranser
• Uppmuntra och stödja varumottagare i arbetet med att genomföra nattleveranser (i
förekommande fall)
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