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Abstract  

Futureproofing of deliveries to newly built districts -  

Aggregated knowledge on considerations on freight transport in early 

phases of city planning. Results from a feasibility study on two urban 

development cases: Mälarporten in Västerås and Tomtebo strand in Umeå. 

The feasibility study has been carried out within the framework of Drive Sweden with a 

financial contribution from Vinnova, during the period November 2021 to June 2022. 

The participating municipalities Umeå and Västerås have contributed with time, 

knowledge and two large urban development cases with high sustainability ambitions, 

Tomtebo strand and Mälarporten. In addition to the authors, external experts have been 

interviewed in the state-of-the-art mapping, and additional internal experts from RISE 

have been engaged in the final stage of the preliminary study, contributing with input on 

the report but also on the planning for the continuation. The report can be read in its 

entirety, or selected parts, depending on the reader's interest. The starting point has been 

that the content should be useful for the participating municipalities, but also for other 

municipalities and stakeholder groups. Reading instructions have been developed to 

facilitate navigation in the material. 

The feasibility study contributes with insights on how cities can work with planning to 

meet future needs regarding deliveries to residences and businesses. The purpose was to 

investigate opportunities and obstacles in connection with the planning of new city 

districts to futureproof efficient deliveries that meet visions/goals in the sustainable 

society of the future in a changing world. The mapping of cities has taken place through 

a series of dialogue meetings based on a questionnaire and studies of background 

material. The report starts with a section about the context for sustainable freight 

transport, the development of freight transport, freight transport in physical planning 

and the logistics system for deliveries to, from and within a city district, as a basis for 

further mapping. 

The results from the mapping of the municipalities; basic conditions for the cities and 

areas, compilation of good examples and needs/development opportunities regarding 

visions, goals and governing documents, investigations, and work materials as well as 

work process and cooperation are summarized in Table 2. Basic conditions (p.27) and 

Table 3. Good examples and needs/development opportunities (p. 29). There is much 

that the municipalities can learn from each other, but also things that can be of great 

benefit to other municipalities. A general template for self-evaluation/mapping for other 

municipalities has been developed based on the methodology in the mapping, see 

appendix 3. 

The result from the mapping of the "State of the art" is a compilation of knowledge 

regarding freight transport in the plan- och bygglagens kunskapsbank, a summary of a 

selection of handbooks, collections of knowledge, training courses, reports, tools, and 

specific examples, as well as an overview of related projects and collaboration arenas. 

Briefly, the results can be summarized as: 
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• There is much to learn from the participating municipalities. Challenges and 

needs are probably shared by other municipalities. More knowledge is needed, 

and self-mapping of more municipalities could contribute to a more 

comprehensive collection of inspiration and needs. 

• There is a lot of knowledge about freight transport. However, it is scattered and 

not easy to find aggregated information. Several investigations, and results, are 

not published and searchable since the work is done in one single municipality, 

often by consultants. A knowledge node is needed to share knowledge in a better 

way. 

• Additionally, there is a lack of data for analysis and forecasting. This complicates 

the dimensioning of logistics areas and traffic systems. Basic key figures and tools 

for freight trip generation to businesses and inhabitants is needed 

• Freight transport needs an increased focus in the early planning phases to create 

effective conditions for deliveries. Important to get into the planning process - 

quality control of working methods and e.g., checklists for different stages are 

needed. 

Several development areas have been identified and several specific examples on what 

municipalities have the power to do themselves include: 

• Include freight transport in all important governing documents, freight transport 

as a separate transport type and secure resources for freight issues 

• Ensure that logistics and waste concepts and investigations enter all phases of the 

planning process 

• Use regulations and incentives as tools to achieve sustainability goals for freight 

transport 

• Be an example in the procurement of own goods and services "Take control of the 

freight" for the municipal group 

At the national level, the following areas of renewal and collaboration are proposed: 

• Create a knowledge-node focusing on freight transport in the early planning 

stage, which is user-friendly, with a plan for management and maintenance 

• Mapping other municipalities based on the self-evaluation template and 

aggregating data 

• National coordination – Research and Innovation programme on Urban logistics 

• Development of a national competence centre that can support the municipalities 

in their work 

• Development of KPI, forecasts and tools for freight transport that can be used in 

early planning 

• Further development of plan- och bygglagens kunskapsbank regarding freight 

transport 

Knowledge dissemination of this preliminary study takes place partly by making this 

report available in DIVA, partly through presentations in relevant networks and 

collaboration arenas. 

RISE Research Institutes of Sweden AB 

RISE Rapport : 2022:96 

ISBN: 978-91-89711-37-2 
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Förord 
Förstudien har genomförts inom ramen för Drive Sweden med ekonomiskt bidrag från 

Vinnova. Projektet har pågått från november 2021 till och med juni 2022. 

Vi vill rikta ett stort tack till alla som medverkat under projektets gång och bidragit med 

värdefull kunskap, sin tid och sina reflektioner. Speciellt tack till alla deltagande 

tjänstepersoner i respektive kommun för att vi fått en inblick i era 

stadsutvecklingsprojekts guldkorn och utmaningar samt för era konkreta förbättrings- 

och förnyelseidéer. Våra huvudkontakter i projektet har varit Anna Andersson i Västerås 

och Anna Gemzell i Umeå. I intervjuer och i workshops har förutom huvudkontakter fler 

tjänstepersoner bidragit med både sin tid och kunskap. Några av dessa är: Lisa Persson 

och Hanna Ahnlund i Umeå samt Jenny Bergström, Viktoria Brandel, Isabell Eklund 

Lundquist och Jens Vennerström i Västerås. Stort tack till er alla för era bidrag! 

Stort tack också till de experter som vi intervjuat och som bidragit med sin kunskap och 

syn i kunskapssammanställning om godstransporter i samhällsplanering. Förutom 

författarna har följande personer inom RISE engagerats främst i förstudiens slutskede 

för att få kloka inspel och framåtblickande: Andreas Huss, Sönke von Wieding, Sara 

Janhäll och Fredrik Cederstav. Ni har kommit med många värdefulla bidrag, stort tack 

till er alla. Vi vill också passa på att tacka initiativtagen till förstudien, Sofia Ohnell. 

Förstudierapporten gör inga anspråk på att vara komplett, men vi hoppas att den kan 

vara till nytta som bas i fortsatt arbete och intressant för deltagande kommuner, andra 

kommuner samt andra intressenter som påverkas direkt eller indirekt av kommuners 

arbete med dessa frågor. Innehållet är påverkat av tidigare erfarenheter inom området, 

inspel av de personer vi intervjuat samt deltagande kommuners behov. Ståndpunkter 

och slutsatser i rapporten är författarnas egna och överensstämmer inte nödvändigtvis 

med alla övriga medverkande parter i projektet. 

 

Göteborg augusti 2022 

 

Sara Ranäng & Mattias Esbjörnsson  
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Sammanfattning  
Förstudien har genomförts inom ramen för Drive Sweden med ekonomiskt bidrag från 

Vinnova, under perioden november 2021 till och med juni 2022.  

Deltagande städer Umeå och Västerås har bidragit med tid, kunskap och två stora 

stadsutvecklingsprojekt med höga hållbarhetsambitioner: Mälarporten i Västerås och 

Tomtebo strand i Umeå. Utöver författarna har externa experter intervjuats i 

kunskapskartläggningen, och ytterligare interna experter på RISE har engagerats i 

slutskedet av förstudien och bidragit med synpunkter på rapporten, samt planering av 

en eventuell fortsättning. Rapporten kan läsas i sin helhet eller enbart utvalda delar, 

beroende på läsarens intresse. En läsanvisning har tagits fram. Utgångspunkten har varit 

att innehållet ska vara användbart för de deltagande kommunerna, men även för andra 

kommuner eller andra intressentgrupper. 

Förstudien bidrar med insikter om hur städer kan planera och bygga för att möta 

framtida behov av leveranser till boende och verksamheter. Syftet var att undersöka 

möjligheter och hinder i samband med planering av nya stadsdelar för att framtidssäkra 

effektiva leveranser som möter visioner/mål i framtidens hållbara samhälle i en 

föränderlig värld. Kartläggning av städer och stadsutvecklingsprojekt har skett genom 

en serie dialogmöten med utgångspunkt i ett frågeformulär samt studier av 

underlagsmaterial. Rapporten börjar med ett avsnitt om kontexten för hållbara 

transporter, utvecklingen av godstransporter, godstransporter i fysisk planering och 

logistiksystemet för leveranser till, från och inom en stadsdel som bas för kartläggningen 

Resultatet av kartläggningen av kommunerna; grundförutsättningar för städer och 

områden, jämförelser och goda exempel och behov/utvecklingsmöjligheter angående 

visioner, mål och styrande dokument, utredningar och arbetsmaterial samt 

arbetsprocess och samverkan är summerade i Tabell 2 Grundförutsättningar (s.27), och 

Tabell 3. Goda exempel och behov/utvecklingsmöjligheter (s. 29-30). En generell mall 

för egenutvärdering/kartläggning för andra kommuner har tagits fram baserat på 

metodiken, se Bilaga 3. 

Resultatet från kartläggningen är en kunskapssammanställning avseende: 

godstransporter i plan- och bygglagens kunskapsbank, sammanfattning av ett urval av 

handböcker, kunskapssamlingar, utbildningar, rapporter, verktyg och konkreta exempel 

samt även en översikt över relaterade projekt och samverkansarenor. 

Kortfattat kan resultaten av denna studie sammanfattas med: 

• Det finns mycket att lära av deltagande kommuner och det finns också 

identifierade utmaningar och behov som troligen delas av fler kommuner. Mer 

kunskap behövs och egenkartläggning av fler kommuner skulle kunna bidra till 

en mer heltäckande inspirations- och behovsbank.  

• Det finns mycket dokumenterad kunskap om godstransporter i 

(kunskapssamlingar, handböcker, tidigare projekt mm), men det är det inte lätt 

att hitta samlad information för kommunerna. Resultaten från utredningar och 

projekt publiceras inte heller i sökbart format eftersom arbetet görs för enskilda 

kommuner, ofta av konsulter. Kunskapsnod behövs. 
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• Det finns bristfälliga data och underlag för gods- och trafikflöden. Detta försvårar 

dimensionering av logistikytor och trafiksystem. Enkla nyckeltal och verktyg som 

kan användas för näringslivets transporter behövs. 

• Godstransporterna behöver få ökat fokus i tidig planering för att skapa effektiva 

förutsättningar för leveranser. Viktigt att komma in i planeringsprocessen - 

kvalitetsstyrning av arbetssätt och ex checklistor för olika skeden behövs. 

Ett antal utvecklingsområden har identifierats och här följer konkreta förslag på vad 

kommuner har rådighet att göra själva:  

• Inkludera godstransporter i alla viktiga styrdokument, gör godstransporter till ett 

eget transportslag och säkra resurser för godsfrågor 

• Säkerställ att logistik- och avfallskoncept och utredningar kommer in i alla faser i 

planprocessen 

• Använd regelverk och incitament som verktyg för att uppnå hållbarhetsmål för 

godstransporter 

• Var ett föredöme i upphandling av egna varor och tjänster ”Ta makten över frakten” 

för kommunkoncernen 

På nationell nivå föreslås följande förnyelse- och samverkansområden: 

• Skapa en kunskapsnod om godstransporter i tidigt planeringsskede, som är 

användaranpassad samt förvaltas och underhålls 

• Kartlägg fler kommuner utifrån egenutvärderingsmall och samla aggregerade data 

• Nationell koordinering – FOI program Urban logistik 

• Utveckla ett nationellt kompetenscenter som kan stödja kommunerna i deras arbete 

• Ta fram nyckeltal, prognoser och verktyg för godstransporter som kan användas i 

tidig planering 

• Sprida kunskap om Kunskapsbanken PBL avseende godstransporter, och utveckla 

den vidare 

Kunskapsspridning av denna förstudie sker dels genom att denna rapport tillgängliggörs 

i DIVA, via ri.se och RISE kommunikationskanaler, dels genom presentationer i 

relevanta nätverk och samverkansarenor. 
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1 Inledning 
En stor utmaning i stadsutvecklingsprojekt är att få med alla olika aspekter som är 

viktiga för att nå både klimat-, trivsel- och stadsutvecklingsmål. Att dessutom säkerställa 

att en ny stadsdel fungerar väl över lång tid trots att förutsättningarna förändras är 

ytterligare en utmaning. Att förutsättningar snabbt kan ändras genom deskriptiva 

händelser, så som en pandemi och krigsutbrottet i Ukraina, och påverka 

godstransporterna har vi på senare tid blivit varse. Andra stora trender så som 

urbanisering, digitalisering, omställning mot klimatneutralitet, teknikutveckling etc. 

påverkar också hur förutsättningar och behov kommer att se ut över tid. Det som är 

viktigt är att logistik- och godsfrågorna kommer med i tidigt planeringsskede och att en 

stor flexibilitet byggs in i systemet eftersom vi inte kan sia om den framtida utvecklingen 

fullt ut. Resiliens, dvs förmåga att hantera störningar och möta förändringar, har 

aktualiserats inte minst på senare tid när det gäller godsförsörjningen med våra i många 

fall globala försörjningskedjor och allt fler naturkatastrofer, pandemieffekter mm. Det 

finns också utmaningar med den tekniska utvecklingen exempelvis elektrifiering av 

godstransportsystemet, dels via utbyggnad av ladd infrastruktur, dels att säkerställa en 

stabil elförsörjning.  

Godstransporterna i en stad är nödvändiga för att stadens verksamheter och boende ska 

få den service och utbud som behövs, samtidigt som de negativa effekterna bör 

minimeras så mycket det går. Genom att tidigt planera för både person- och 

godsmobilitet i stadsutvecklingsprojekt ges bättre förutsättningar att framtidssäkra 

lösningar. Att ta med godstransporter i fysisk planering i rätt skede och på rätt sätt har 

länge identifierats som en utmaning exempelvis redan i Färdplanen för Citylogistik1 från 

2014.  

Målgruppen för denna förstudie är främst kommuner, men vi bedömer att den kan vara 

intressant även för andra parter som samverkar med kommuner kring godstransporter. 

Fokus för förstudien har främst varit att få mer kunskap samt att bidra med nytta för 

kommunerna. Utgångspunkten har varit att resultatet från förstudien ska kunna vara till 

direkt nytta för deltagande kommuner såväl som andra kommuner och 

intressentgrupper. 

1.1 Läsanvisning 

Förstudien är omfattande med mycket material och för att underlätta för läsaren har vi 

därför tagit fram en läsanvisning. Rapporten är skriven för att vara ett stöd för läsaren 

och ge kunskap utifrån det perspektiv som läsaren har. Vissa delar är självklara för vissa 

målgrupper och andra delar självklara för andra. Länkar till andra källor ligger som 

fotnoter, och därför läses dokumentet med fördel i digital form. Nedan finns en 

översiktlig beskrivning av innehållet för att underlätta att hitta de avsnitt som intresserar 

just dig: 

Kapitel 2 – Ger information om själva projektet, dess ramar och genomförande 

 
1 http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A716100&dswid=890 

http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A716100&dswid=890
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Kapitel 3 – Ger bakgrund och överblick av området både ur ett godstransportperspektiv 

och hur godstransportfrågorna kommer in i samhällsplaneringen på olika sätt. 

Orienterande avsnitt som kan hoppas över om man är väl förtrogen med kontexten. 

Kapitel 4 – Är en kunskapssammanställning från kartläggning angående näringslivets 

transporter i tidigt planeringsskede. Hela avsnittet kan ses som en faktasamling för den 

som är intresserad av att få en överblick över området.  

Sammanställning av: Vad står i PBL:s kunskapsbank i idag? Vilka handböcker, 

kunskapssamlingar, utbildningar finns det? Vilka tidigare och pågående arbete ex. 

projekt, rapporter mm finns? Verktyg och tillämpningar – här finns konkreta mallar och 

exempel på tillämpningar som lätt kan användas som inspiration i kommunens egen 

arbetsprocess. Vilka andra avslutade och pågående projekt finns det? Vilka neutrala 

samverkansarenor finns nationellt och internationellt? 

Kapitel 5 – Resultat från kartläggningen av deltagande kommuner och fallstudier. 

Främst kanske av intresse för andra kommuner. 

Frågeställningar: Hur ser grundförutsättningarna ut för områdena? Skillnader och 

likheter? Kartläggning och analys, identifiering av ”guldkorn” och utmaningar inom 

följande områden: Visioner, mål och styrande dokument, Utredningar och 

underlagsmaterial samt Arbetsprocess och samverkan. Avslutningsvis finns en Mall för 

egenutvärdering av andra kommuner. 

Kapitel 6 – Analys och syntes av kartläggning – diskussion av de två delarna dels 

kartläggning av kommunernas arbetssätt och underlag, dels kunskaps-

sammanställningen. Identifierade utvecklingsområden och slutsatser redovisas. 

Kapitel 7 – Förslag framåt - består av två delar. Dels utmaningar och förslag på vad 

kommuner har rådighet att göra själva, dels utmaningar som skulle behöva lösas med 

fler kommuner eller helst nationellt genom olika förbättrings- & förnyelse- och 

samverkansförslag.  

Bilagor: Bilagorna med underlagsmaterial är tänkta främst som dialogmaterial, men 

också för att underlätta för läsaren att fördjupa sig i någon del utan att själv behöva söka 

upp angivna källor och sammanställa innehållet. Bilaga med mall är framtagen för att 

metodiken för kartläggningen av fallstudierna ska kunna användas av fler kommuner på 

liknande sätt som gjorts i detta arbete. 

2 Projektbeskrivning 
I detta avsnitt beskrivs bakgrund, syfte och mål, genomförande samt tidsplan, aktiviteter 

och aktuella frågeställningar för denna förstudie. Förstudien är ett Drive Sweden projekt 

och har fått 500 000 SEK i bidrag från Vinnova, utöver det har städerna bidragit med 

sin tid. Förstudien löpte under perioden november 2021 till juni 2022. Avrapportering 

och presentation av resultat i juli respektive september 2022. 

2.1 Bakgrund 

En stor utmaning inom hållbar stadsutveckling är att få till en trygg och trevlig stadsmiljö 

för människor samtidigt som vi ser till att det finns säkra system för sophantering och 
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leveranser med gods och varutransporter. Transporter krävs för invånarnas dagliga liv 

och för företagens verksamheter men de tar också plats i gaturummet. De påverkar 

trafiksäkerheten, ökar utsläppen och orsakar buller i stadsmiljön. 

Denna förstudie startade med utgångspunkt i ”Hur stadens behov av kapillära 

transportnät kan tillgodoses m.h.a. innovativa transportslag”, men väldigt tidigt i 

dialoger med städerna framkom ett större behov av att få med godstransporter 

överhuvudtaget i planeringen i tidigt skede oavsett transportslag. Fokus har därför under 

förstudiens gång mer blivit att kartlägga de behov och utmaningar som städerna ser idag, 

samt sammanställa kunskapsläget (state-of-the-art) avseende näringslivets transporter 

i tidig stadsplanering, samt övergripande mål och visioner för godstransporter i stort. Vi 

har fokuserat på att samla kunskap samt att ta fram förbättrings- och förnyelseförslag 

som vi bedömer är till direkt nytta för både de medverkande städerna, och för andra 

städer i Sverige, samt också hur vi skulle kunna göra en kraftsamling nationellt. 

2.2 Syfte och mål 

Projektet är en förstudie kring hur städer kan planera och bygga för att möta framtidens 

behov avseende leveranser till boenden och verksamheter.  

Syftet med förstudien var att undersöka möjligheter och hinder att i samband med 

planering av nya stadsdelar framtidssäkra effektiva leveranser som möter visioner/mål i 

framtidens hållbara samhälle i en föränderlig värld. I samband med planerad 

nyetablering av stadsdelar finns det unika möjligheter att i tidigt planeringsskede 

påverka utformning av infrastruktur och stadsbyggnad utifrån kommunens perspektiv. 

Målet med förstudien är att skapa kunskap om nuläge samt identifiera möjliga 

utvecklingsområden som det skulle vara intressant att utveckla vidare exempelvis i ett 

samverkansprojekt. Utgångspunkt har varit vad skulle vara till nytta för städerna och 

dessa specifika stadsutvecklingsprojekt. De tjänstepersoner som intervjuats och 

involverats i arbetet från kommunerna arbetar huvudsakligen med strategiska 

trafikfrågor varav godstransporter är en del av deras arbete.  

Projektet omfattar alla typer av gods och flöden (t.ex. material till/från verksamheter, 

avfall, dagligvaror, paket, post, färdiglagad mat, returer) för nya stadsdelar utifrån behov 

och förutsättningar, men fokus har varit större på gods än på avfall under arbetets gång. 

2.3 Genomförande 

Förstudien har ett systemperspektiv med staden som kravställare och möjliggörare för 

ett effektivt godstransportsystem. Översikt över angreppsätt i förstudien framgår i Figur 

1. 
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Figur 1. Metodik för förstudien 

Kartläggning har gjorts genom att undersöka och ta del av vilka underlag och prognoser, 

måldokument och visioner med mera som används för kommunens kravställning och 

utformning av den fysiska miljön för att möjliggöra hållbara gods- och avfallstransporter 

till och från samt inom dessa stadsdelar. Två stora stadsutvecklingsprojekt med höga 

hållbarhetsambitioner Tomtebo strand2 i Umeå och Mälarporten3 i Västerås används 

som typfall för att förstå och få kunskap om nuläget vid planering för näringslivets 

transporter vid nyetablering av stadsdelar. Kartläggning har skett tillsammans med och 

i nära dialog med ansvariga tjänstemän. Följande frågeområden var bas i kartläggningen 

av respektive kommuns stadsutvecklingsprojekt: 

1. Finns en tydlig målbild för just detta område? Framtagning & förankring? 

2. Vilka utredningar/underlagsmaterial finns relaterat till 

trafik/transporter/godsflöden/mobilitet för detta område?  

3. Hur ser arbetsprocessen ut? Standardiserat och beskrivet? (Teknisk handbok 

eller annan kvalitetsstyrning?) 

4. Hur sker samverkan? mellan förvaltningar, utredningar i olika skeden, 

samverkan med andra intressenter (byggherrar, verksamheter, transportutförare 

etc.), samverkan andra kommuner 

Parallellt har en litteraturstudie och dialog med experter och andra relevanta pågående 

initiativ kring ”state-of-the-art” när det gäller last/first mile delivery i 

stadsutvecklingskontext. Fokus har varit på att ge en bild över hur systemet fungerar, 

vilka intressenter som finns samt att även lyfta fram goda exempel som kan vara till nytta 

och inspirera. 

Leveranser: 

→ Aggregerad kartläggning och i viss mån jämförelse mellan de olika studerade 

stadsutvecklingsfallstudierna 

 
2 https://tomtebostrand.se/  
3 https://www.vasteras.se/kommun-och-politik/vasteras-utvecklas/malarporten.html 

https://tomtebostrand.se/
https://www.vasteras.se/kommun-och-politik/vasteras-utvecklas/malarporten.html
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→ Sammanställning Kunskapsbank - Näringslivets transporter i tidigt 

planeringsskede 

→ Syntes och underlag för fortsatt arbete  

→ Dokumentation och spridning av resultat  

Förstudien har delats upp i olika arbetspaket. Tidsplan och genomförda aktiviteter 

framgår av tidsplan i Figur 2.  

 

Figur 2. Tidsplan och genomförda aktiviteter i förstudien 

2.4 Aktuella frågeställningar och utmaningar 

Hur skapar man förutsättningar för hållbara godstransporter i nya stadsdelar tidigt i 

planeringsskedet? Vilka frågor är viktiga och vilka utmaningar finns? Vi har försökt göra 

en sammanställning av vanliga frågeställningar, både högt och lågt, se Figur 3. 

 

Figur 3. Aktuella frågeställningar 
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3 Kontext 
Detta avsnitt består av tre delar, dels ett övergripande inledande kapitel om mål och 

visioner för hållbara godstransporter, dels grunderna kring godstransporter i fysisk 

planering och avslutningsvis en beskrivning av det komplexa logistiksystem som 

leveranserna till, från och inom ett område är en del av. Kapitlet i sin helhet är av 

orienterande karaktär och är man väl förtrogen med kontexten kan den i sin helhet 

hoppas över. 

3.1 Hållbara godstransporter – visioner, mål & 

principer 

För att vi ska kunna ställa om till mer hållbara godstransporter finns det några 

övergripande mål och visioner, och principer som det är viktigt att alla lösningar ligger i 

linje med, se Figur 4. Några av de viktigaste är: 

• Globala målen4 – främst mål 11 hållbara städer och samhällen 

• Sveriges transportpolitiska mål5- framkomlighets- och hänsynsmål 

• Nationell godstransportstrategi6 – togs fram 2018 

I ett projekt inom CLOSER togs också Färdplan Citylogistik7 fram, där många relevanta 

utmaningar och mål för citylogistiken lyftes fram bland annat att godstransporter då 

saknades som en naturlig del av stadsplanering/stadsutveckling (även regionalt). 

Trots alla åtgärder som görs finns det fortfarande ett stort GAP och nya åtgärder och 

styrmedel behövs om vi ska klara omställningen och nå målen avseende reducerade 

koldioxidutsläpp.8 I exempelvis projektet In- och kringfartslogistik – 

Genomförbarhetsstudie, studerades mål, policys och incitament för att kunna bidra till 

omställning av transportsystemet. Förslaget som togs fram där var att prioritera 

samhällsnyttiga godstransporter i transportsystemet som uppfyller uppsatta krav i en 

öppen kriterielista som anpassas till det område som ska trafikeras9. 

 

 
4 Globala målen – Läs om Globala målen – 17 mål för hållbar utveckling (globalamalen.se) 
5 Mål för transportpolitiken - Regeringen.se 
6https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2018/06/effektiva-kapacitetsstarka-och-hallbara-
godstransporter--en-nationell-godstransportstrategi/ 
7 http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A716100&dswid=890 
8https://closer.lindholmen.se/projekt/kringfartslogistik-genomforbarhetsstudie 
9https://closer.lindholmen.se/sites/default/files/2021-10/sub-report_-_mal_policies_och_incitament_0.pdf 

https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/transporter-och-infrastruktur/mal-for-transporter-och-infrastruktur/
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2018/06/effektiva-kapacitetsstarka-och-hallbara-godstransporter--en-nationell-godstransportstrategi/
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2018/06/effektiva-kapacitetsstarka-och-hallbara-godstransporter--en-nationell-godstransportstrategi/
http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A716100&dswid=890
https://closer.lindholmen.se/projekt/kringfartslogistik-genomforbarhetsstudie


 

14 

 

 

Figur 4. Agenda 2030, Sveriges transportpolitiska mål. Sveriges godstransportstrategi, Färdplan för 
Citylogistik, Behov av nya åtgärder och styrmedel samt fyrstegsprincipen 

Den så kallade fyrstegsprincipen10 är grunden för Trafikverket när de prioriterar åtgärder 

i vägnätet för att ”säkerställa en god resurshushållning och för att åtgärder ska bidra till 

hållbar samhällsutveckling. Principen baseras på att vid behov av åtgärder i trafiken 

startar processen med att ”tänka om” för att se om det går att lösa utmaningen utan att 

bygga nytt. Om fler åtgärder krävs bör transporterna optimeras, innan eventuella 

ombyggnationer ska diskuteras. Det sista steget i frystegsprincipen är att bygga nytt.  

I Bilaga 1 finns mer information och underlag samlat om och visioner, mål och principer 

och i Tabell 1 finns exempel på tillämpning av förstegsprincipen i ett godslogistik- och 

transportsammanhang. 

Tabell 1. Exempel på tillämpning av fyrstegsprincipen vid prioritering av utveckling av gods- och 
logistik och transportområdet (RISE) 

Fyrstegsprincipen (Trafikverket) Exempel på åtgärder inom gods-, logistik och transportområdet (RISE) 

1. Tänk om – åtgärder som kan 
påverka behovet av transporter 
och valet av transportsätt 

- Premiera samordnad distribution ”kollektivtrafik för gods” och hållbara 
transportsätt (ex transporteffektiva fordon, fossilfria transportsätt samt fordon i 
enlighet med Miljözon 1-311) 
- Underlätta för multimodala transporter och optimera last mile avseende på 
energieffektivitet och transporter ex. tyngre laster 

2. Optimera 

- Sträva mot fossilfria transporter: 
  - Ex. genom kravställning i egna upphandlingar av varor på transporterna 
- Reglering i LTF och Miljözoner för att stimulera  
- Styrning av transporter i tid och rum 
- Stimulera ruttoptimering och ”öppna godstransportsystem” 

3. Bygg om 
-  Gör anpassningar in infrastrukturen som möjliggör energieffektivare fordon. 
Exempelvis se över klassning av bärighet 

4. Bygg nytt 

- Bygg särskild infrastruktur för godsleveranser 
- högbärighet på infrastruktur och framkomlighet för dimensionerande fordon  
- specifik infrastruktur godstransporter ex infart specifikt för gods samt 
underjordisk lastgata 
- exempel i fastigheter för att möjliggöra bra angöring samt leveranser när 
mottagare ej är på plats (låsta varuceller, leveransboxar, lokal för paketombud, 
logistikytor för hantering mm) 

 

 
10https://bransch.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-
analysmetoder/fyrstegsprincipen/  
11 https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/miljo/miljozoner/ 

https://bransch.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/fyrstegsprincipen/
https://bransch.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/fyrstegsprincipen/
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/miljo/miljozoner/
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3.2 Godstransporternas utveckling 

Underlaget för detta avsnitt hämtat från Trafikanalys och i Bilaga 1, s13- 15 finns 

utförligare beskrivningar, grafer och exakta källhänvisningar. 

Avseende godstransporter finns en förväntad ökande tillväxt i stort12, samtidigt som e- 

handel har ökat dramatiskt de senaste åren13. Majoriteten av godsmängden för 

inrikestransporter transporteras med lastbil (nästan 90%). Även sjötransporterna ökar, 

medan järnvägstrafiken också ökar, dock inte i samma takt. Styckegods- och samlastat 

gods, post och paket samt returmaterial och återvinning står tillsammans för ca 11% av 

den totala vikten14. När det gäller urbana transporter finns det en ökning av antalet 

lastbilar som är i bruk främst inom segmentet mindre fordon15.  Transporter till bygg- 

och anläggning står för ca 20% av den totala vikten som transporteras inrikes i Sverige 

och ca 50% av den transporterade vikten i urbana områden.16 Bara 8% av 

högdensitetsgods transporteras mer än 30 km i Sverige enligt statistik17, vilket i 

praktiken innebär att stor andel transporteras på lastbil.  

I stora stadsutvecklingsprojekt som ofta pågår under lång tid samt också 

infrastrukturprojekt i urban miljö är det därför väldigt viktigt att planera för och 

optimera bygg- och anläggningstransporter för att minimera negativ 

omgivningspåverkan för boende och verksamheter. 

E-handeln har vuxit mycket de senaste åren och blir allt viktigare att ta hänsyn till. Trots 

detta verkar det finnas en hel del brister i statistiken enligt Trafikanalys utredning18  

Liknande problematik men en generell brist på statistik för godstransporter i städer i 

stort finns enligt Trafikanalys. Det finns inte mycket statistik om godsflöden i städer, 

men skattningar tyder på att urbana godstransporter svarar för 10 - 15 procent av 

fordonsrörelserna i städerna. I urbana transporter är lastbilen dominerande med de för- 

och nackdelar som det innebär. Det finns projekt kring bättre nyttjande av infrastruktur 

genom exempelvis flexibelt nyttjande över tid, andra transportslag som utnyttjar annan 

infrastruktur ex inre vattenvägar. Lastning och omlastningsplatser så som t.ex. lastzoner, 

terminaler mikroterminaler och mobila terminaler är nyare inslag19. Samordnade 

transporter är ett annat viktigt område och lyckas man leder det både till färre 

fordonsrörelser och trafikarbete normalt mellan 30 – 35 procent enligt Trafikanalys. I 

rapporten lyfts också att akilleshälen oftast är affärsmodellen. Omställning av 

fordonsflotta mot fossilfrihet (HVO, biogas, el, vätgas mm) pågår men går inte så snabbt 

pga. infrastruktur för laddning, prisbild mm. För mer underlag och diagram mm se 

Bilaga 1. Avsnitt Godstransporters utveckling. 

 
12 http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1442798/FULLTEXT03.pdf 
13 https://www.postnord.se/foretagslosningar/e-handel/e-handelsrapporter/e-barometern  
14https://www.trafa.se/globalassets/rapporter/2016/rapport-2016_7_godstransporter-i-sverige---en-
nulagesanalys.pdf 
15https://www.trafa.se/globalassets/pm/2019/pm-2019_4-tunga-och-latta-lastbilars-transporter.pdf 
16 Fredriksson, A et al, MIMIC slutkonferens, 2021-11-15, Göteborg, 
https://www.youtube.com/watch?v=SrpO-duG3tY, https://www.mimic-project.eu/en  
17 https://www.trafa.se/globalassets/rapporter/2016/rapport-2016_9-godstransportfloden---analys-av-
statistikunderlag-sverige-2012-2014.pdf Trafikanalys 2016:9, 2016, Godstransportflöden – analys av 
statistikunderlag Sverige 2012–2014  
18https://www.trafa.se/globalassets/rapporter/2017/rapport_2017_9-distanshandelns-transporter.pdf 
19 pm-2016_5-urbana-godstransporter.pdf (trafa.se) 

http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1442798/FULLTEXT03.pdf
https://www.postnord.se/foretagslosningar/e-handel/e-handelsrapporter/e-barometern
https://www.trafa.se/globalassets/rapporter/2016/rapport-2016_7_godstransporter-i-sverige---en-nulagesanalys.pdf
https://www.trafa.se/globalassets/rapporter/2016/rapport-2016_7_godstransporter-i-sverige---en-nulagesanalys.pdf
https://www.trafa.se/globalassets/pm/2019/pm-2019_4-tunga-och-latta-lastbilars-transporter.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SrpO-duG3tY
https://www.mimic-project.eu/en
https://www.trafa.se/globalassets/rapporter/2016/rapport-2016_9-godstransportfloden---analys-av-statistikunderlag-sverige-2012-2014.pdf
https://www.trafa.se/globalassets/rapporter/2016/rapport-2016_9-godstransportfloden---analys-av-statistikunderlag-sverige-2012-2014.pdf
https://www.trafa.se/globalassets/rapporter/2017/rapport_2017_9-distanshandelns-transporter.pdf
https://www.trafa.se/globalassets/pm/2016/pm-2016_5-urbana-godstransporter.pdf
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Nyare transportslag så som godscyklar är på frammarsch och fungerar fint för 

exempelvis mindre leveranser. I test och försöksverksamhet finns även elektriska poddar 

(automatiska mindre ofta elektriska fordon/robotar) samt drönare för vissa specifika 

applikationer/leveranser.  

En intressant aspekt är vilka åtgärder som har potential att ge stor positiv effekt och hur 

svåra de är att införa. I Slutrapporten Omvärldsanalys teknik från TripleF20 återfinns 

följande intressanta sammanställning över potential och hinder för olika åtgärder 

avseende reduktion av bränsle samt CO2 förbrukning, se Figur 5.  

Åtgärder så som förarutbildning och ruttoptimering är enligt denna rapport lågt 

hängande frukter, de ger positiv effekt och bedöms vara enkla att genomföra. Andra 

intressanta åtgärder är tidsstyrning av leveranser, ökad fyllnadsgrad och samlastning 

och High Capacity Transport där energieffektivare transportlösningar bidrar till stor 

minskning av både trafik, bränsleförbrukning och negativ miljöpåverkan. För flera av 

dessa lösningar är infrastruktur avseende vägnät och logistik omlastningsterminaler 

viktiga och där ramarna och förutsättningarna ofta sätts i kring tidigt planeringsskede. 

Även det gods som förflyttas genom personmobilitet är en viktig del av 

godstransporterna, där exempel som att biljetterna i kollektivtrafiken tillåter stopp vid 

affär för att ta nästa resa vidare med samma biljett minskar behov av at senare åka att 

handla eller hemleverans av samma vara. Här har kommuner och regioner ett delat 

ansvar. 

 

Figur 5. Åtgärder för reduktion av bränsleförbrukning och CO2 minskning, baserad på (IEA, 2017) 
källa: Slutrapport omvärldsanalys Teknik TripleF21. P. Klintbom, RISE, 2020 

 
20,20 https://acrobat.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A18f4ffd5-a52f-4650-a336-
7e68f4bf306a#pageNum=15 

 

https://acrobat.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A18f4ffd5-a52f-4650-a336-7e68f4bf306a#pageNum=15
https://acrobat.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A18f4ffd5-a52f-4650-a336-7e68f4bf306a#pageNum=15
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3.3 Godstransporter i fysisk planering 

Godstransporter i fysisk planering sker både på nationell, regional och kommunal nivå 

och dessa hänger ihop med varandra, se Figur 6.  

 

Figur 6. Schematisk bild över hur de olika planeringsnivåerna hänger ihop (Källa: Boverket) 

I denna förstudie är kommunens påverkan i fokus och så här beskrivs kommunens roll 

avseende godstransporter i fysisk planering22 av Boverket i PBL:s kunskapsbank: 

I och med kommunernas planmonopol, får de ett brett ansvar och har en naturlig 

roll i arbetet med godstransporter. Kommunen ansvarar till exempel för frågor 

som: 

• översiktsplanering, 

• detaljplanering och  

• bygglov, men också för  

• trafikplanering i form av lokala trafikföreskrifter och  

• gatuutformning 

”Med detaljplan styr kommunen vilken markanvändning som är tillåten, vilket 

påverkar behovet och flödet av godstransporter. Med en detaljplan går det dock 

inte att införa bestämmelser som riktar sig direkt till godstransporter. För detta 

ändamål finns i stället lokala trafikföreskrifter enligt trafikförordningen” 

Dessutom arbetar kommunen med frågor inom näringslivsutveckling, vilket är 

en viktig komponent i arbetet med godstransporter.  

På en mer övergripande nivå ansvarar de regionala planeringsorganen till 

exempel för den regionala infrastrukturen genom framtagande av regionala 

 
22https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/godstransporter-i-fysisk-
planering/godstransporter-i-planeringsprocessen/planeringsprocessens-delar/detaljplanering/ 

 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/godstransporter-i-fysisk-planering/godstransporter-i-planeringsprocessen/planeringsprocessens-delar/detaljplanering/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/godstransporter-i-fysisk-planering/godstransporter-i-planeringsprocessen/planeringsprocessens-delar/detaljplanering/
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godstransportstrategier och regionala transportinfrastrukturplaner, 

se Figur 6. 

Det finns tydligt beskrivet av Boverket23 att det är viktigt att tänka på godstransporters 

infrastrukturbehov, planeringsförutsättningar, konkurrens om utrymme i stadsmiljön, 

e-handel och ökade hemleveransers påverkan, styrning i tid och rum av godstransporter 

mm. En stor utmaning kopplat till godstransporter är att många kommuner har få 

tjänstemän som arbetar med godsfrågor. Boverket menar att aktörssamverkan samt 

idéer kring hur godstrafiken ska fungera är viktigt, samt att det är hela leveranskedjan 

som behöver beaktas, framkomlighet till terminaler samt att lokalt vägnät ska ha 

tillräckligt utrymme för samlastning, omlastning, angöring och godsmottagningar, se 

nedan, vilket kan underlätta godstransportsystemet stort. Att få till det i praktiken kan 

dock vara lite svårare. 

”För att klara av arbetet med godsleveranser behöver kommuner och övriga 

aktörer ha ett bra samarbete och en tydlig och genomtänkt bild av hur 

godstrafiken ska fungera.  

I arbetet med godstransporter behöver alla delar i leveranskedjan fungera, från 

kapacitet och tillgänglighet i det nationella transportnätet fram till när varorna 

når sin slutmottagare.  

Det ska vara lätt att ta sig till terminaler och det ska finnas tillräckliga ytor för 

samlastning och omlastning.  

Det lokala vägnätet behöver ha utrymme för såväl angöring som parkering av 

fordon och slutligen måste det finnas en fungerande godsmottagning.”24 

Boverket har också lagt upp ett antal lärande exempel som inspiration. I kapitel 4 kapitlet 

presenteras några av dess lite mer. Att göra allt detta i praktiken, kan vara utmanande. 

Logistikfrågor behöver komma in i alla delar i planprocessens skeden i allt från 

översiktsplan, detaljplan, projektering, bygg- och driftsskede, se Figur 7, på liknande sätt 

som frågor kring persontransporter oftare gör. 

 
23,17https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/godstransporter-i-fysisk-
planering/forutsattningar/  
 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/godstransporter-i-fysisk-planering/forutsattningar/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/godstransporter-i-fysisk-planering/forutsattningar/


 

19 

 

 

Figur 7. Schematisk bild över planprocessen, källa Geoforum Sverige (2022-04-14) 

I samband med exempelvis Detaljplanearbete och Markanvisning25 har kommunen 

möjlighet till kravställning kring logistik och transportfrågor. Markanvisning kan ske 

tidigt eller sent i planprocessen, i samband med det har kommunen har möjlighet att 

ställa krav i avtal. I skriften Markanvisning – grundläggande förutsättningar, ges en 

bra överblick över vilka möjligheter som finns. 

Detaljplaneprocessen är liknande i de flesta kommuner och en schematisk bild över en 

detaljplaneprocess visas i Figur 8. Uppföljning av avtalen i driftskede är nödvändigt för 

att säkerställa att kraven följs. 

 

Figur 8. Exempel Detaljplaneprocess Källa Umeå kommun Ön (2022-04-14) 

Stora delar av planprocessen sker fortfarande analogt och pappersbaserat trots att 

digitaliseringen pågått i över 30 år26. Detta innebär att många trafik- och 

logistikutredningar liksom andra utredningar exempelvis Parkerings- och 

mobilitetsutredningar ofta finns i exempelvis pdf-format i samrådshandlingar för 

detaljplaner.  

 
25 https://skr.se/download/18.2b9356b71784ab0c98536b04/1616663898472/Markanvisningar-
grundlaggande-forutsattningar.pdf 
26 https://www.smartbuilt.se/library/2145/slutrapport-smarta-staeder-digitaliserad-
planprocess_20170109.pdf 

https://skr.se/download/18.2b9356b71784ab0c98536b04/1616663898472/Markanvisningar-grundlaggande-forutsattningar.pdf
https://skr.se/download/18.2b9356b71784ab0c98536b04/1616663898472/Markanvisningar-grundlaggande-forutsattningar.pdf
https://www.smartbuilt.se/library/2145/slutrapport-smarta-staeder-digitaliserad-planprocess_20170109.pdf
https://www.smartbuilt.se/library/2145/slutrapport-smarta-staeder-digitaliserad-planprocess_20170109.pdf
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3.4 Beskrivning av logistiksystemet  

Fokus i denna förstudie är hur leveranser till, från och inom en planerad nyetablering av 

stadsdelar, i tidigt planeringsskede kan framtidssäkras. Möjligheter att påverka 

utformning av infrastruktur och stadsbyggnad utifrån kommunens perspektiv. Projektet 

omfattar alla typer av gods och flöden (t.ex. material till/från verksamheter, avfall, 

dagligvaror, paket, post, färdiglagad mat, returer) för nya stadsdelar utifrån behov och 

förutsättningar. Det finns många olika begrepp som cirkulerar dels godstransporter, dels 

leveranser men också näringslivets transporter och yrkesmässiga godstransporter. Alla 

dessa delar utgör del av det vi innefattar i logistiksystemet och t.ex. yrkesmässiga 

godstransporter definieras ibland enligt följande:27 

– Distribution av gods, varuleveranser till butiker och verksamheter 

– E-handelsleveranser (paket/post) 

– Livsmedel till hotell, restauranger och caféer 

– Bygg- och anläggningstransporter 

– Transporter av avfall och återvinningsmaterial 

En ordlista med tydliga definitioner och beskrivning av skillnaden mellan olika begrepp 

skulle troligen kunna vara till nytta. 

 

3.4.1 Urban logistik är en del av hela leveranskedjan 

Leveransen till från och inom en stadsdel är första eller sista delen av en längre transport 

i en leveranskedja. Några saker som man kan fundera kring är vem/vilka är det som 

påverkar transportsättet? Vem har ”makten över frakten” för olika leveranser? Hur 

påverkar leveransvillkoren för transporten (INCOTERMS) hur den levereras28, Figur 9. 

 
27 Definition MDS Transpodal 2012, ur Behrends 2020, IVL 
28 https://en.wikipedia.org/wiki/Incoterms#Incoterms_2020 

https://en.wikipedia.org/wiki/Incoterms#Incoterms_2020
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Figur 9. Leveransen till, från eller inom en stadsdel är ofta första eller sista delen av en längre 
leveranskedja (bild: RISE) 

När det gäller mobilitet i en stadsdel berör det både gods och människor det är en rad 

olika trafikslag och fordon som samsas liksom många olika samlastningshubbar mm, se 

exempel i Figur 10. 

 

Figur 10. Mobilitet i en stadsdel berör både gods och människor och det är många olika trafikslag 
och omlastningspunkter mm som samverkar (bild: RISE) 

3.4.2 Olika ”lager” och dimensioner för att beskriva 

godstransporter  

Godstransporter är komplext med många olika lager och dimensioner samt en tids- och 

utvecklingsdimension, detta illustreras i Figur 11. 
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Figur 11. Olika "Lager" och dimensioner för att beskriva ett godstransportsystem (källa: RISE) 

I nedersta lagret finns infrastruktur med vägar, terminaler, varumottag mm ovanpå 

det finns olika trafikslag som färdas. Leveranser och upphämtning sker i en rad olika 

fordon (landtransporter ex. cykel, personbil, lätt lastbil, distributionsfordon, 

avfallsfordon trailer, inrikes ekipage) även nya transportslag finns på försök ex. drönare, 

leveransrobotar mm och försök att utnyttja vattenvägar mer finns främst avseende 

byggtransporter. Sedan finns det ett lager med flöde och mobilitet som omfattar både 

gods och lastbärare. Varorna kommer på en rad olika lastbärare (pall, rullbur, paket, etc.) 

också en rad olika varuslag (styckegods, paket, livsmedel, avfall, farligt gods etc.) med 

olika krav exempelvis obruten kylkedja för temperade livsmedel och olika regelverk till 

exempel HACCP för livsmedel, GDP för läkemedel och ADR för farligt gods. 

Transportsystemet består av en rad parallella komplexa system (ex. kollektivtrafik för 

gods i nätverksupplägg (hub & spoke), direktleveranser, budtransporter mm) och 

innefattar leveranser till medborgare, privata verksamheter och verksamheter i offentlig 

sektor. Systemen är inte samordnade sinsemellan men samexisterar, som ett system av 

system. Utöver detta finns det ett lager med digitala plattformar och tjänster som 

omfattar informationsflöde i leveranskedja, mellan aktörer mm. Ytterligare lager är 

Affärsmodeller och logistiska ekosystem. Den översta nivån är: Visioner, 

strategier och mål och nästa är Regelverk och incitament exempelvis miljözoner 

och lokala trafikföreskrifter som är viktiga verktyg för att styra mot de övergripande 

målen.  

3.4.3 Transporter under byggtid och i driftskede 

Leveranser och avfall till och från samt inom ett område berör också olika 

applikationsområden, transportsystem, och olika perspektiv, och förändras också över 

tid i stadsbyggnadsprocessen. 

Tårtbitarna i mitten av Figur 12, beskriver olika perspektiv, medans 

leveransinfrastruktur som till stor det sätts tidigt i planeringen är inringat i rött. Under 
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byggtiden är mycket transporter och logistik kopplat till anläggning och entreprenad 

samt byggmaterial mm, se inringat i turkos i Figur 12. När stadsdelen står klar är det 

främst följande applikationsområden centrala: varuförsörjning, e-handel, livsmedel, 

återvinning och avfall till verksamheter och boenden, se inringat i gult i Figur 12. 

Tårtbitarna i mitten representerar olika perspektiv.  

 

 

Figur 12. Urban logistik olika transportsystem, applikationsområden och perspektiv (källa RISE S. 
Ohnell et. Al. anpassning i förstudie S. Ranäng) 

3.4.4 Intressenter och samverkan vem kan påverka vad? 

Samverkan har visat sig vara en framgångsfaktor för hållbara gods- och 

avfallstransporter. Samverkan är en av nycklarna för att hitta en gemensam målbild och 

drivkraft till förändring och utveckling. 

Kommuner har en nyckelroll genom sina tekniska förvaltningar, som oftast har 

ansvar för både avfall och transportinfrastrukturen. Samhällsbyggnad i respektive 

kommun har också en otroligt central roll. Strategier och riktlinjer behöver finnas på 

plats så att godstransporter har en naturlig roll i planprocessen. Det leder i sin tur till att 

det är lätt att i ex detaljplaner skapa förutsättningar för senare byggskeden. 

Många andra intressenter är också viktiga så som ex: fastighetsägare, medborgare, 

mottagare, transportköpare, transportörer, speditörer, fordonstillverkare, varuägare, 

IT-systemleverantörer (transportadministrativa system (TA), Fleet Management system 

(FMS), leverantörer av infrastruktur ex paketboxar, ombud, parkeringsbolag, polisen, 
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kommunens avfallsbolag, energibolag, Trafikverket, Transportstyrelsen med flera, har 

också viktiga roller för att verka för hållbara gods- och avfallstransporter till, från och 

inom befintliga och nya stadsdelar. Se exempel, i på olika identifierade intressenter i 

Stockholm Freight Plan29,  

 

Figur 13. Intressenter identifierade i Stockholm Freight Plan (Stockholms stad)30 

Många olika intressenter har påverkan på systemet: kommunen genom reglering av 

trafik, markanvändning och kravställning. Kommunen kan också fungera och som 

förebild vid upphandling av egna varor och transporter, fastighetsägare genom att 

skapa förutsättningar i fastighet (varumottagning, varucell, postboxar, andra logistikytor 

mm), mottagare genom val av leveransadress och ev. val av transportsätt, avsändare 

(varuägare) genom upphandling fraktavtal, transportör/speditör genom utförande 

av transport och fordon/drivmedel samt paketombuds/boxnätverk), teknikföretag 

genom ex. IT-lösningar sändningsinformation/transporthandling, ruttoptimering, 

plattformar för optimering av fordonsflotta, uppkoppling av fordon och varor, 

uppkopplade paketskåp mm. Fordonstillverkare genom utveckling av fordonspark 

och tillgängliggörande på marknaden (lastbilar, motorredskap, last cykel, personbilar, 

pråmar, automatiserade transportsystem (ex. självgående truckar/lastbärare, drönare 

mm).  

  

 
 
30 https://start.stockholm/globalassets/start/om-stockholms-stad/politik-och-
demokrati/styrdokument/stockholm-freight-plan.pdfstart.stockholm) 
 

https://start.stockholm/globalassets/start/om-stockholms-stad/politik-och-demokrati/styrdokument/stockholm-freight-plan.pdf
https://start.stockholm/globalassets/start/om-stockholms-stad/politik-och-demokrati/styrdokument/stockholm-freight-plan.pdf
https://start.stockholm/globalassets/start/om-stockholms-stad/politik-och-demokrati/styrdokument/stockholm-freight-plan.pdf
https://start.stockholm/globalassets/start/om-stockholms-stad/politik-och-demokrati/styrdokument/stockholm-freight-plan.pdf
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4 Kartläggning deltagande kommuner 
I detta avsnitt presenteras en kort beskrivning av de två fallstudier som har bidragit med 

kunskap om hur godstransportlogistiken planeras till från och inom dessa områden. 

Kapitlet inleds med en kort beskrivning av respektive område för att följas av insikter i 

olika delar av godstransportlogistiken. Diskussion av resultatet av kartläggningen av 

fallstudierna samt den tidigare Kunskapssammanställningen sker i kapitel 6. Analys och 

syntes av kartläggning. 

De områden som studerats är Mälarporten i Västerås respektive Tomtebo strand i Umeå, 

som båda är nya stadsdelar i relativt centralt läge och med högt ställda hållbarhetsmål, 

se Figur 14. 

Områdena är i samma storleksordning, medan Mälarporten har ett mer centralt läge 

med tidigare industritomter, medan Tomtebo strand är något längre från centrum (ca 20 

min med cykel) och ett tidigare obebyggt friluftsområde.  

Områdena beskrivs främst i tabellform i kommande kapitel, ytterligare 

underlagsmaterial finns samlade i Bilaga 2 för både Västerås Mälarporten för Umeå 

Tomtebo strand. 

 

Figur 14. Illustration av de två område som varit fallstudier i kartläggningen från vänster 
Mälarporten i Västerås och höger Tomtebo strand i Umeå (Bildkällor: bild 1 & 2 Västerås foto: Bo 
Lundgren, Bild 3 & 4 Tomtebostrand, Umeå) 

4.1 Västerås - Mälarporten 

Västerås stad bidrar i projektet med Mälarporten31 som är deras största 

stadsbyggnadsprojekt någonsin. Planen är att stadsdelen kommer att innehålla 10 000 

arbetsplatser och 7 000 bostäder, och är situerat i en central del av staden, se Figur 15 

Området kommer att vara färdigt 2045-2050. Området korsas av en trafikled som har 

 
31 https://www.vasteras.se/kommun-och-politik/vasteras-utvecklas/malarporten.html  

https://www.vasteras.se/kommun-och-politik/vasteras-utvecklas/malarporten.html
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tunga transporter, och inom området finns tankar på olika former av mobilitetshubbar 

mm, då det finns höga ambitioner kring hållbarhet för området. Planprogrammet för 

området är under utveckling. 

 

Figur 15. Geografisk placering Mälarporten i Västerås (Västerås samt Open streetmap) 

Följande korta beskrivning är hämtad från projektets hemsida32: 

”Projekt Mälarporten är ett nästan 100 hektar stort område i centrala 

Västerås som omfattar stadsdelarna Kungsängen och Ängsgärdet, men även 

delar av Östra hamnen, Lillåudden och Öster Mälarstrand. I Mälarporten finns 

i dag stora tomma ytor, så som ödetomter och grusytor. Vi sanerar gamla 

industritomter och skapar plats för bostäder, företag, grönområden, 

restauranger och service i takt med att staden växer. 

Mälarporten blir en ny, levande stadsdel med ett nytt resecentrum som blir en 

naturlig brygga mellan city, Mälaren och intilliggande områden. Området som 

tidigare präglats av industri ska omvandlas med hållbarhet, innovation och 

nytänkande i fokus. 

Vi skapar stadens nya favoritplatser -Mälarporten blir det första som 

möter resenärer till Västerås, en plats att vara stolt över som gynnar både 

västeråsare, vårt näringsliv och vår miljö. Tillsammans skapar vi nya 

favoritplatser – en öppen och välkomnande stadsdel för alla! 

Vision, mål och planer för projekt Mälarporten - Mälarportens vision och 

mål är antagna av kommunfullmäktige och det som styr projektets inriktning. 

De kommer ur både stadens översiktsplan och den fördjupade översiktsplanen 

för stationsområdet. Det är den utvecklingen som sker nu genom projekt 

Mälarporten. 

4.2 Umeå Tomtebo strand 

Umeå kommun bidrar i projektet med Tomtebo strand, som är en kommande stadsdel 

med blandning av bostäder (ca 3000) och verksamheter. Stadsdelen planeras i en unik 

samverkansplattform mellan kommunen, sju byggaktörer och tre kommunala bolag.  

Tillsammans har de formulerat visionen:  

”Tomtebo strand ska vara ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt 

föredöme där de boende känner delaktighet, stolthet och vill stanna livet 

 
32 Mälarporten - Västerås (vasteras.se) Om projekt Mälarporten - Västerås (vasteras.se) 

https://www.vasteras.se/kommun-och-politik/vasteras-utvecklas/malarporten.html
https://www.vasteras.se/kommun-och-politik/vasteras-utvecklas/malarporten/om-projekt-malarporten.html
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ut. Stadsdelen ska växa fram i unik samverkan och bli en internationell 

förebild för hållbar stadsutveckling och medveten livsstil.” 

Förverkligandet av visionen formuleras i stadsdelens hållbarhetsprogram, som är 

resultatet av ett mångårigt samskapande. Geografiskt ligger Tomtebo strand vid 

Nydalasjön inte långt från Umeås centrala delar, se Figur 16.  

 

Figur 16. Tomtebo strand - geografisk placering i Umeå (källa: Umeå33) 

Följande korta beskrivning är hämtad från projektets hemsida34: 
Tomtebo strand - en hållbar stadsdel i framkant 

I Umeå, mellan natursköna Nydalaområdet och E4-Kolbäcksvägen planeras ett 

nytt stadsdelsområde med en blandning av verksamheter och cirka 3 000 

bostäder. Stadsdelen har höga ambitioner när det gäller social, ekonomisk och 

ekologisk hållbarhet. Tomtebo strand är ett samverkansprojekt mellan Umeå 

kommun, HSB, NCC,  PEAB, Riksbyggen, Rikshem, Skanska, Slättö, Umeå 

Energi, Upab och Vakin. 

 
VAD PÅGÅR JUST NU? 

Tomtebo strands detaljplan var på samråd sommaren 2020. 
Detaljplanen är på granskning 12 april – 13 maj 2022.  Detaljplanen kan antas 
hösten/vintern 2022. 
Gå in på www.umea.se/tomtebostrand för mer information om detaljplanen. 
 
Samtidigt pågår just nu ett intensivt arbete i samverkan mellan alla 
byggaktörer, kommunala bolag och Umeå kommun kring t ex hållbara 
energilösningar, mobilitets- och servicehubbar för t ex delning av varor, tjänster 
och hållbara transporter, finansieringsmodeller och kring trafiklösningar. Allt i 
enlighet med visionen för Tomtebo strand och det hållbarhetsprogram som tagits 
fram. 
 
Utvecklingen av stadsdelen Tomtebo strand är ett samverkansprojekt mellan 
Umeå kommun, privata byggaktörer och kommunala bolag. 

 
33 https://www.umea.se/tomtebostrand 
34 https://tomtebostrand.se/ 

http://umea.se/tomtebostrand
https://www.umea.se/tomtebostrand
https://www.umea.se/tomtebostrand
https://www.umea.se/tomtebostrand
https://tomtebostrand.se/
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Initiativet till formerna för projektet kommer från Nätverket för hållbart 
byggande. www.hallbarahus.se.35 Hållbarhetsprogrammet är framtaget med 
stöd av Citylab. Läs mer på www.sgbc.se36 
Läs mer om Tomtebo strand på Umeå kommuns37 webbplats. 

 

4.3 Grundförutsättningar städer & 

stadsutvecklingsområden 

Utöver intervjuer och litteraturstudier har de båda kommunerna jämförts genom 

grundläggande data på sidan Din kommun i siffror - Ekonomifakta38 för Västerås och 

Umeå, samt för ett riksgenomsnitt. Faktorer som finns med är exempelvis 

befolkningsökning, invånare i kommunen, arbetslöshet, medianinkomst och mycket 

mer. För att undersöka nuvarande trafikförutsättningar avseende miljözoner, 

bärighetsklass mm användes Nationell vägdatabas39. Dessa underlag finns i samlade i 

Bilaga 2. I Tabell 2 finns en sammanställning och jämförelse mellan de olika studerade 

städerna samt stadsutvecklingsområdena, det finns många likheter men också en hel del 

som skiljer dem åt. 

Tabell 2. Grundförutsättningar 

Data Västerås - Mälarporten Umeå – Tomtebo strand 

Folkmängd stad 157 000 (SCB 2021, 7) 
Växer mycket 
Planerad tillväxt: 230 000 invånare 2050 
Universitetsstad 
Pendling till flera näraliggande städer möjlig 

Nuläge: 131 000 (SCB 2021, 11) 
Växer mycket 
Planerad tillväxt: 230 000 invånare (2050) 
Universitetsstad 
Mer lokal arbetsmarknad pga. stora avstånd till 
andra städer 

Politiskt styre S+L+C+Mp majoritet (31 av 61) S minoritet (20 av 65) 

Tidsplan Beslut om att ta fram ett planprogram för 
Mälarporten togs 2020. Det finns flera 
Fördjupade översiktsplaner inom området och 
flera detaljplaner. En första detaljplan har 
vunnit laga kraft och ytterligare en pågår. 
Byggstart inte fastställd ännu. Byggtid 
beräknas till 25-30 år och planeras stå klart ca 
2045-2050.  

Detaljplan granskning april-maj 2022.  
Byggstart etapp 1 2023, möjlig första inflyttning 
2024-25.  
Byggtid 15-20 år. Klart ca 2037-204040 

Typ av 
stadsutveckling
sområde 

Ny levande stadsdel med nytt resecentrum - 
naturlig brygga mellan city och Mälaren. 
Blandstad i centralt läge på tidigare 
industrimark. Utökar citykärna. Urban, 
mångsidig tät och blandad bebyggelse. 
Kontraster mellan nytt och gammalt. 
Transporter från hamn, på trafikleder och på 
järnväg går genom eller i nära anslutning till 
området. 

Nytt bostads- och verksamhetsområde med 
service, skola, förskolor. Tät ny stadsdel med 
planerad grönytefaktor med ekosystemstjänster 
dagvatten och grönska grönytor för rekreation. 
Service och mobilitetslösningar för att 
underlätta hållbar livsstil. Bostäder i olika 
upplåtelseformer (hyresrätt, bostadsrätt, 
äganderätt & kollektivhus). Mål 50 % hyresrätter 

 
35 www.hallbarahus.se 
36 Startsida - Sweden Green Building Council - Sweden Green Building Council (sgbc.se) 
37 twww.umea.se/tomtebostrand 
38 https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Regional-statistik/Din-kommun-i-siffror/ 
39 https://nvdb2012.trafikverket.se/ 
 

https://www.sgbc.se/
https://hallbarahus.se/
https://www.sgbc.se/
http://www.umea.se/tomtebostrand
https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Regional-statistik/Din-kommun-i-siffror/
https://nvdb2012.trafikverket.se/
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Storlek och 
innehåll 
nybyggd 
stadsdel 

Ca 7 000 bostäder, ca 10 000 arbetsplatser, 
kontor och verksamhetslokaler & förskolor 
och skolor.  Parkeringsplatser främst i 
mobilitetscentra. Grönområden och parkstråk 
planeras i området.  

Ca 3 000 bostäder, 4 förskolor, grundskola med 
idrottshall, Äldreboenden och gruppboenden i 
bostadskvarter. 80 000 BTA. 
Verksamhetslokaler för etablering av 
exempelvis affär, kontor och annan typ av 
service och tjänster. Ny brandstation. 
Samlad parkeringsanläggning och servicehubbar. 

Geografisk 
placering 

100 hektar i centralt läge mellan city och 
Mälaren, området innehåller ett resecentrum 
och stor del av marken är tidigare industrimark 

Ny stadsdel i nära anslutning till större 
arbetsplatser, t ex universitetet. Cykelavstånd 
till centrum. Placeringen är naturnära vid Nydala 
sjön. 

Trafikförutsätt
ningar nuläge i 
städerna i stort 

Infrastruktur: Mindre vägar inom stadsdelar 
BK2 (max bruttovikt 52 ton) och större leder 
och transportvägar exempelvis från hamnen 
har BK1 (max bruttovikt 64 ton) och det finns 
ett antal större leder med BK4 (max bruttovikt 
74 ton). Det finns ingen miljözon eller 
längdbegränsning 41  E18 tangerar området. 
Underjordisk varudistribution i city byggdes 
på 60-talet 

Infrastruktur: E4 löper utmed stadsdelen. 
Mindre vägar och gator har BK1 (max bruttovikt 
64 ton) och det finns ett antal större leder med 
BK4 (max bruttovikt 74 ton). Det finns en 
miljözon i centrala Umeå. När ringled färdigställs 
(troligen 2023) kommer miljözonen att utökas 
med undantag för det statliga vägnätet. Ingen 
längdbegränsning finns42 

 

4.3.1 Jämförelse mellan områdena  

Det finns en hel del likheter och skillnader mellan områdena som beskrivs nedan.  

Likheter mellan Mälarporten och Tomtebo strand: 

- Båda stadsdelarna är i tidigt planskede och har lång planerad utbyggnadstid. 

- De ligger i mellanstora städer (Västerås: 160 000 respektive Umeå:130 000 

invånare). 

- Områdena beräknas byggas under låg tid och vara klara tidigast ca 2045-50 och .ca 

2040 

- Båda stadsdelarna är blandstäder med både verksamheter och bostäder, och relativt 

stora (Mälarporten 7000 bostäder och 10000 arbetsplatser vs Tomtebo strand 3000 

bostäder och 1000 arbetsplatser v).  

Skillnader mellan Mälarporten och Tomtebo strand: 

- Tomtebo strand är mindre än Mälarporten och har lägre andel arbetsplatser i relation 

till bostäder än Mälarporten. 

- Mälarporten har ett planprogram och flera detaljplaner, den andra planeras med en 

samlad detaljplan över samtliga etapper och kvalitetsprogram som revideras mellan 

etapperna. 

- Geografisk placering i staden – Mälarporten är mitt i city vs Tomtebo strands mer 

naturnära som knyter ihop befintliga stadsdelar med noden universitet/NUS. 

- Mälarporten har godstransportstråk igenom och i anslutning till planområdet, 

medan Tomtebostrand bara har transportstråk i anslutning utanför planområdet. 

- Kommundrivet i Mälarporten kontra samskapande stadsutveckling i Tomtebo 

strand. 

 
41 https://www.nvdb.se 
42 https://www.nvdb.se 
 

https://www.bing.com/search?q=nvdb&cvid=4048c92a15c044c591c712efeb100aa9&aqs=edge..69i57j0l8j69i11004.1895j0j1&pglt=43&FORM=ANNAB1&PC=U531
https://www.bing.com/search?q=nvdb&cvid=4048c92a15c044c591c712efeb100aa9&aqs=edge..69i57j0l8j69i11004.1895j0j1&pglt=43&FORM=ANNAB1&PC=U531
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4.4 Summering av ”guldkorn” & 

behov/utvecklingsmöjligheter 

I detta avsnitt lyfts centrala guldkorn samt behov och utvecklingsmöjligheterna på en 

mer generell nivå, fokus är tips och råd för andra aktörer och kommuner, se Tabell 3.  

Tabell 3. Summering av guldkorn samt behov/utvecklingsmöjligheter 

”Guldkorn” Behov /utvecklingsmöjligheter 

Mål, vision och styrande dokument 
• Trafikstrategi del i Översiktsplan 
• Utpekat i styrande dokument att framkomlighet 

för avfalls- och godstransporter ska prioriteras   
• Medlemskap i Viable Cities och klimatkontrakt  
• Systemdemonstratoransökan via Viable Cities 
• En av 100 Klimatneutrala och smarta städer i EU 

Kommunalt godsforum (15 kommuner) 
• Godstrafikprogram - Godstrafik eget trafikslag  
• Nya tjänster för strategiska trafikfrågor 
• Förstärkning av organisation avseende hållbar 

upphandling  
• Arbetsmetodik för framtidssäkring av 

detaljplaner43 
• Alla har gått godskurs i detaljplaneprocess 
• Lastgata för gods 

 

Mål, vision och styrande dokument 
• Mycket fokus på persontransporter i 

styrdokument och förhållandevis lite fokus på 
näringslivets transporter(båda) 

• Inte så konkret hur näringslivets transporter ska 
prioriteras i planskede. 

• Komplettering av Teknisk handbok för 
planeringsskede behövs 

• Godtyckligt tydligt arbetssätt för när trafiken 
kommer in och var i processen 

• Tydligare lyfta godstransporter i strategiska 
dokument 

  

Utredningar och underlagsmaterial 
• Koncepttänk kring hubbar och service samt 

avfall  
• Trafikanalysmodeller framtagna 
• Trafikstatisk samlas in kontinuerligt 
• Hållbarhetsprogram med unikt arbetssätt 
• I kvalitetsledningssystem finns checklistor mm.  
• Kompletterande MESO-trafikmodell som 

möjliggör mer detaljerade analyser och hur olika 
relationer /ex. varuflöden) påverkar området 
framtagen för Mälarporten 

 
Godstrafikprogram för Umeå lyfts som lärande 
exempel på PBL-kunskapsbanken, Boverket44-  
”Trafikplanerarna i kommunen fungerar som expertstöd 
inom de olika planeringsprocesserna. De menar att 
godstrafiken nu på ett tydligare sätt redan fångas upp i 
förfrågningsunderlag i till exempel strukturplaner, tas 
upp i checklista i samband med bygglovsprocessen och 
inom kort som checklista inför nya detaljplaner.”  

 
 
 

Utredningar och underlagsmaterial 
• Dataunderlag för gods och trafikflöden är 

bristfälligt 
• Prognos för förväntade trafikflöden och gods per 

BTA och boende/anställd saknas till verksamheter 
och till boende (e-handel), avfallstransporter 
underlag data tillgänglighet – används för annat 
(soprum mm).  

• Utredning av trafik, flöden, godsmängder olika 
varuslag mm inte tillräckligt detaljerat än för att 
kunna dimensionera logistikytor 

• Dimensionerande fordon: viktigt att även ta med 
anläggnings- och byggtransportfordon i 
dimensioneringen. Nu är fordonslängd för 
dimensionerande fordon max 12 m 

• Schabloner använda för trafikalstring av 
näringslivets transporter X% av biltrafik – bättre 
data skulle ge bättre planeringsförutsättningar  

• Trafikanalys görs för varje detaljplan (frimärke) 
svårt att ta hänsyn till effekter på hela 
trafiksystemet 

• Låg bärighet på mindre vägar i tätort → risk för 
många transporter (främst Västerås - olika i de 
olika kommunerna). Potential i att uppgradera till 
BK4 till BK1 och BK2 till BK1. 

• Krav på logistikkoncept/logistikutredning 
saknas i tidigt skede 

 

Arbetsprocess och samverkan 
• Uttalad arbetsprocess – generell 

planeringsprocess  
• Deltar i kommunalt godsforum 15 kommuner 

(2ggr/år) 
• Samverkan inom staden: Regelbunden veckovis 

samverkan kring strategiska trafikfrågor.  
• Samverkan över förvaltningar kring Trafikforum  

Arbetsprocess och samverkan 
• Stor utmaning att gå från detaljplan till bygglov. 

Trafikplanerare inte alltid involverade, 
Bygglovshandläggare stort mandat 

• Få tjänstemän som jobbar med godsrelaterade 
frågor i respektive kommun – behov av 
erfarenhetsutbyte med andra tjänstemän i 
kommuner 

 
43 Fem steg för framtidssäker detaljplanering - Umeå kommun (umea.se) 
44 https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/godstransporter-i-fysisk-
planering/larande-exempel/kommunal-godstransportstrategi/ 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_rtd_he-cities-mission-reveal-factsheet.pdf
https://www.umea.se/download/18.2bd9ced91726ea4d7b451e/1592486923984/Godstrafikprogram%20f%C3%B6r%20Ume%C3%A5%20centrum.pdf
https://risecloud.sharepoint.com/sites/Studieinnovativafirstlastmilefeet/Delade%20dokument/General/4.%20Arbetsmaterial/Fem%20steg%20för%20framtidssäker%20detaljplanering%20-%20Umeå%20kommun%20(umea.se)
https://risecloud.sharepoint.com/sites/Studieinnovativafirstlastmilefeet/Delade%20dokument/General/4.%20Arbetsmaterial/Fem%20steg%20för%20framtidssäker%20detaljplanering%20-%20Umeå%20kommun%20(umea.se)
https://risecloud.sharepoint.com/sites/Studieinnovativafirstlastmilefeet/Delade%20dokument/General/4.%20Arbetsmaterial/Hållbarhetsprogram%20Tomtebo%20strand%20granskning.pdf%20(umea.se
https://www.umea.se/byggaboochmiljo/stadsplaneringochbyggande/femstegforframtidssakerdetaljplanering.4.37afea70177a38d6d10f50.html#:~:text=Fem%20steg%20f%C3%B6r%20framtidss%C3%A4ker%20detaljplanering%20M%C3%A4nniskors%20beteenden%20%C3%A4ndras,vilken%20teknik%20som%20finns%20och%20den%20byggda%20milj%C3%B6n.
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”Guldkorn” Behov /utvecklingsmöjligheter 

• Väl etablerade samarbetsformer avseende 
gods- och logistik med näringsliv (ex. 
Godsnätverk, Citysamverkan) 

• Stor samverkan inom projekt och program både 
i styrgrupp och projektgrupp, 
förvaltningsorienterat. Fokusgrupper med 
byggherrar och kommunala bolag 

• Risk för stort beroende av konsulters kunskap – 
viktigt att bygga kunskap internt 

• Expertstöd godstrafik inte säkrat i 
detaljplaneprocessen. 

• Potential för att tydligare definiera hur och när 
godslogistik och godstrafikfrågor ska komma in 
tydligare i processen finns 

 
Mer detaljer och en kartläggning för respektive kommun återfinns senare i detta kapitel 

avseende: 5.6 Visioner, mål och styrande dokument, 5.7 Utredningar och 

underlagsmaterial samt 5.8 Arbetsprocess och samverkan. Är man inte så intresserad av 

den detaljnivån så kan dessa avsnitt hoppas över. I Bilaga 2 finns ytterligare underlag för 

den intresserade. 

 

4.4.1 Summering reflektioner från kommunerna på 

kartläggningen 

Kommunerna upplever att de saknar bra och lättillgängligt data och underlag för fortsatt 

analys. De saknar också till viss del kunskap om hur de ska mäta på ett tillräckligt sätt. 

Båda städerna ingår i kommunalt godsforum som träffas ca 2 ggr/år där ett femtontal 

kommuner ingår. Detta ses som en mycket värdefull samverkan. Något som 

kommunerna gärna skulle vilja se utvecklades är: Mall för logistikkoncept som kan 

redovisas i olika plan skeden. Också en ”quick guide” – vad ska man tänka på i olika delar 

av byggprocessen gällande gods dvs vad behövs i byggskedet kontra hur blir det färdiga 

resultatet. Behov framåt upplevs vara att ha tillräcklig kunskap för att kunna ställa krav 

och att ha bra dialog i frågorna. Bättre kunskap om kommunens roll och mandat. 

Intresse finns att lära mer om användning av exempelvis användning av Västerås 

varutunnel i city och andra liknande infrastrukturlösningar som används för att 

underlätta för godsleveranser. 

4.5 Mall för egenutvärdering inklusive 

frågeställningar 

Metodiken som använts för kartläggning, bedömer vi kan användas för egen 

kartläggning och jämförelse med dessa fallstudier av andra kommuner. Mall med 

frågeställningar och sammanställningstabeller har därför tagits fram, se Bilaga 3. 

4.6 Visioner, mål och styrande dokument 

I detta avsnitt sammanfattas och jämförs sammanställning av visioner, mål och styrande 

dokument, se Tabell 4. Dessa underlag finns samlade i Bilaga 2. 

Byggandet av de utvalda stadsdelarna följer respektive översiktsplan, där både Västerås 

och Umeå till viss del även har strategier för trafik inkluderat i sina Översiktsplaner.  

Trafikplanen i Västerås är från 2014, medan översiktsplanerna är från 2017 respektive 

2018. Båda städerna har någon form av strategi eller program som hanterar 

godstransporter. 
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I Mälarporten i Västerås finns en fördjupad översiktsplan för stationsområdet som är en 

del av planprogramsområdet för att samla de olika detaljplanerna, medan Tomtebo 

strand i Umeå har gått direkt från översiktsplan till en detaljplan över hela området. 

Västerås satsar på att stärka upp trafikområdet och har de senaste åren anställt flera 

strategiska trafikplanerare och man arbetar också med att vidareutveckla den godstunnel 

som finns i city för att leveranser till verksamheter. Umeå har fler nationella och 

internationella kopplingar till olika forskningsprojekt som relaterarar till 

klimatanpassad stad och nya mobilitetslösningar exempelvis är man medlem i Viable 

Cities och utvald till en av 100 Klimatneutrala städer i Europa. Umeå har också varit 

delaktiga i att ta fram ett arbetssätt kring framtidssäkring av detaljplaner.  

Tabell 4. Sammanställning kartläggning av visioner, mål och styrande dokument 

Karakteristika Västerås - Mälarporten Umeå – Tomtebo strand 

Styrande 
dokument i 
staden (urval) 

Översiktsplan45(2017) Övergripande 
strategier för trafiken i översiktsplanen. 
Utblick mot 2050 – Arbete med ny 
översiktsplan pågår och beräknas vara klar 
om 3-4 år 
Trafikplan 201446 - mer specificerat hur 
man ska jobba med trafiken 
prioriteringsordning. Gång, cykel, 
kollektivtrafik & bil. Fyrstegsprincipen. 
Framkomlighet för avfallstransporter och 
annan nyttotrafik säkerställs i planeringen. 
Målbild för Västerås innerstad 
(vasteras.se)47– gäller även Mälarporten 
PTIG48  – program för 
trafiköverslagsgripande infrastruktur för 
gods. 

Översiktsplan – med trafikstrategi49 (2018) – 
Bygga tätt inom 5 km staden, omvandling av 
trafikleder till stadsgator då ringled 
färdigställd.  
Miljöplan50 (åtgärdsprogram beslutas 2022) – 
65% hållbara resor till 2025 – koll, cykel och 
gång 
Ny avfallsplan51–med mer fastighetsnära 
sortering förpackningar mm 
Godstrafikprogram för Umeå centrum 52– togs 
fram under EU projekt. Fokus centrala staden. 

Ambition och mål 
för stadsdelen 

Hållbarhet, innovation och nytänkande - 
smarta och hållbara lösningar som möjligt på 
alla olika utmaningar vi ställs inför i 
projektet, gärna med stöd av modern teknik. 

Ny stadsdel med människa och hållbarhet i 
fokus. Fokusgrupper med mobilitetslösningar, 
energisystemlösningar, delningstjänster, 
design och innehåll i hubbar.  
Nära, enkelt. Cykel och buss för vardagsresor. 
Poolbilar och lådcyklar.  
Leveranspunkter (Paket/matkassar) nära för 
att minska behov av bil. Delning och återbruk 
prioriteras. Mötesplatser och föreningsliv, 
locka besökare 

 
45 https://www.vasteras.se/bygga-bo-och-miljo/kommunens-planarbete/oversiktsplan.html 
46https://www.vasteras.se/download/18.2a23ba8615090ceccb616/1554824500012/Trafikplan.pdf 
47https://www.vasteras.se/download/18.13665a917b37353d82eb352/1631516632292/Ma%CC%8Albild
%20fo%CC%88r%20Va%CC%88stera%CC%8As%20innerstad.pdf 
48https://www.vasteras.se/download/18.333c72c91636eee92b85e75/1554823682201/Program%20f%C3
%B6r%20trafikslags%C3%B6vergripande%20infrastruktur%20f%C3%B6r%20gods%202015-2026.pdf 
49https://www.umea.se/byggaboochmiljo/oversiktsplanochdetaljplaner/oversiktsplan.4.88db09b1724ee31
9ca392.html 
50https://www.umea.se/kommunochpolitik/kommunfakta/kommunensmal/miljomal.4.5bc0956b1719ab0ae
7f6b.html 
51https://www.umea.se/byggaboochmiljo/avfallochatervinning/avfallsplan.4.27a2de8b172da059ace1630.ht
ml 
52https://www.umea.se/download/18.2bd9ced91726ea4d7b451e/1592486923984/Godstrafikprogram%2
0f%C3%B6r%20Ume%C3%A5%20centrum.pdf 

https://www.vasteras.se/bygga-bo-och-miljo/kommunens-planarbete/oversiktsplan.html
https://www.vasteras.se/download/18.2a23ba8615090ceccb616/1554824500012/Trafikplan.pdf
https://www.vasteras.se/download/18.13665a917b37353d82eb352/1631516632292/Ma%CC%8Albild%20fo%CC%88r%20Va%CC%88stera%CC%8As%20innerstad.pdf
https://www.vasteras.se/download/18.13665a917b37353d82eb352/1631516632292/Ma%CC%8Albild%20fo%CC%88r%20Va%CC%88stera%CC%8As%20innerstad.pdf
https://www.vasteras.se/download/18.333c72c91636eee92b85e75/1554823682201/Program%20f%C3%B6r%20trafikslags%C3%B6vergripande%20infrastruktur%20f%C3%B6r%20gods%202015-2026.pdf
https://www.vasteras.se/download/18.333c72c91636eee92b85e75/1554823682201/Program%20f%C3%B6r%20trafikslags%C3%B6vergripande%20infrastruktur%20f%C3%B6r%20gods%202015-2026.pdf
https://www.umea.se/byggaboochmiljo/oversiktsplanochdetaljplaner/oversiktsplan.4.88db09b1724ee319ca392.html
https://www.umea.se/byggaboochmiljo/oversiktsplanochdetaljplaner/oversiktsplan.4.88db09b1724ee319ca392.html
https://www.umea.se/kommunochpolitik/kommunfakta/kommunensmal/miljomal.4.5bc0956b1719ab0ae7f6b.html
https://www.umea.se/kommunochpolitik/kommunfakta/kommunensmal/miljomal.4.5bc0956b1719ab0ae7f6b.html
https://www.umea.se/byggaboochmiljo/avfallochatervinning/avfallsplan.4.27a2de8b172da059ace1630.html
https://www.umea.se/byggaboochmiljo/avfallochatervinning/avfallsplan.4.27a2de8b172da059ace1630.html
https://www.umea.se/download/18.2bd9ced91726ea4d7b451e/1592486923984/Godstrafikprogram%20f%C3%B6r%20Ume%C3%A5%20centrum.pdf
https://www.umea.se/download/18.2bd9ced91726ea4d7b451e/1592486923984/Godstrafikprogram%20f%C3%B6r%20Ume%C3%A5%20centrum.pdf
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Områdesspecifikt 
underlag 

FÖP53 Fördjupad översiktsplan för 
Stationsområdet – del av Mälarporten. Mer 
hållbar, stadsmässig och levande stadsdel. 
Riskutredningar farligt gods järnväg och väg 
samt transportväg till RoRo och 
skyddsavstånd till leder farligt gods. Flera 
detaljplaner 
Planprogram- flera detaljplaneområden54 
DP Resecentrum granskad fram till 2/2 
2022, DP Polishuset vann laga kraft februari 
2022.  
 Målbild för Västerås innerstad55 
Trafik PM för detaljplan 181156 – Västerås 

Projekthemsida Tomtebo strand57 & 
Detaljplanesida58 
Detaljplan – granskning av detaljplan april-maj 
2023. Antagande efter sommaren 2022. 
Utmaning Trafikverket framkomlighet E4. – 
effekter i resten av systemet 
Hållbarhetsprogram Tomtebo strand59  
Tomtebo Strand Trafikutredning60 
Trafik PM Tomtebo Strand Samråd61 

Samverkan i 
utveckling av 
området 

I Mälarporten inte så mycket samverkan än. 
Kommunen äger stora ytor. Normalt 
samverkas mycket med markägare, 
fastighetsägare och andra intressenter för 
att finna samsyn (ex Kopparlunden och 
Finnslätten). Fokus nu är resecentrum och 
där sker mycket samverkan med Jernhusen 
och Trafikverket. Kring Innerstadsstrategin 
finns etablerad samverkan näringslivet och 
handlare med flera. 

Mångårig och väletablerat samarbete mellan 
Umeå kommun, sju byggaktörer (HSB, NCC, 
Peab, Riksbyggen, Skanks, Slättö) samt tre 
kommunala bolag (Umeå Energi, Upab och 
Vakin) som tillsammans samskapar planen och 
dess genomförande. Särskilt utvalt 
hållbarhetsråd kommer att granska projekten 
inför marktilldelning och bygglovgivning för 
att säkra genomförande av 
hållbarhetsprogram och kvalitetsprogram. 

Trafik under 
byggskede 

Området är redan delvis bebyggt och 
framkomlighet prioriteras genom området 
under hela byggtiden. Möjligt med 
byggmaterial sjövägen. Logistikcenter 
planeras. 

Vägnätet byggs först. Succesiv utbyggnad av 
bebyggelse under fyra etapper. Viktigt att det 
fungerar att leva och bo under byggtid och att 
service kommer på plats. 

Övrigt Underjordisk lastgata för godsleveranser i 
city 
Kommunen satsar på strategiska 
trafikfrågor och har under de tre senaste 
åren tillsatt 3 nya tjänster  

Medlem i Viable cities62 och har 
klimatkontrakt. Systemdemonstratoransökan 
via Viable Cities med fokus på Tomtebo strand 
(maj 2022) 
I samband med Godsplan startades 
godsnätverk.  
Fem steg för framtidssäker detaljplanering - 
Umeå kommun63  

 
53 https://www.vasteras.se/bygga-bo-och-miljo/kommunens-planarbete/oversiktsplan/fop64.html 
54https://www.vasteras.se/kommunochpolitik/vasterasutvecklas/malarporten/nyhetermalarporten/nufarm
alarportsomradetettplanprogram.5.5840c377174bef4fe1d124dc.html  
55  
56https://www.vasteras.se/download/18.498f17e17ce98c93013987c/1637145303389/Detaljplan%20dp%
201811%20trafik,%20PM.pdf 
57https://www.umea.se/byggaboochmiljo/stadsplaneringochbyggande/projekt/storreprojekt/tomtebostran
d.4.4ff54ec174f999469c94c.html 
58https://www.umea.se/byggaboochmiljo/oversiktsplanochdetaljplaner/detaljplanerochomradesbestammel
ser/detaljplanerantagnaochpagaende/tomtebo/tomtebo21medfleratomtebostrand.4.1b4d24fb1752122eb
84dad.html 
59https://www.umea.se/download/18.640818217563dc9fe5108c/1603872609031/H%C3%A5llbarhetspr
ogram%20Tomtebo%20strand%20Samr%C3%A5d.pdf 
60https://www.umea.se/byggaboochmiljo/oversiktsplanochdetaljplaner/detaljplanerochomradesbestammel
ser/detaljplanerantagnaochpagaende/tomtebo/tomtebo21medfleratomtebostrand.4.1b4d24fb1752122eb
84dad.html 
61 https://www.umea.se/download/18.640818217563dc9fe5109a/1603872764823/Trafik PM Tomtebo 
strand Samr%C3%A5d.pdf 
62 https://www.viablecities.se/ 
63https://www.umea.se/byggaboochmiljo/stadsplaneringochbyggande/femstegforframtidssakerdetaljplaner
ing.4.37afea70177a38d6d10f50.html#:~:text=Fem%20steg%20f%C3%B6r%20framtidss%C3%A4ker%20d
etaljplanering%20M%C3%A4nniskors%20beteenden%20%C3%A4ndras,vilken%20teknik%20som%20finn
s%20och%20den%20byggda%20milj%C3%B6n. 

https://www.vasteras.se/bygga-bo-och-miljo/kommunens-planarbete/oversiktsplan/fop64.html
https://www.vasteras.se/kommunochpolitik/vasterasutvecklas/malarporten/nyhetermalarporten/nufarmalarportsomradetettplanprogram.5.5840c377174bef4fe1d124dc.html
https://www.vasteras.se/download/18.13665a917b37353d82eb352/1631516632292/Ma%CC%8Albild%20fo%CC%88r%20Va%CC%88stera%CC%8As%20innerstad.pdf
https://www.vasteras.se/download/18.498f17e17ce98c93013987c/1637145303389/Detaljplan%20dp%201811%20trafik,%20PM.pdf
https://www.umea.se/byggaboochmiljo/stadsplaneringochbyggande/projekt/storreprojekt/tomtebostrand.4.4ff54ec174f999469c94c.html
https://www.umea.se/byggaboochmiljo/oversiktsplanochdetaljplaner/detaljplanerochomradesbestammelser/detaljplanerantagnaochpagaende/tomtebo/tomtebo21medfleratomtebostrand.4.1b4d24fb1752122eb84dad.html
https://www.umea.se/byggaboochmiljo/oversiktsplanochdetaljplaner/detaljplanerochomradesbestammelser/detaljplanerantagnaochpagaende/tomtebo/tomtebo21medfleratomtebostrand.4.1b4d24fb1752122eb84dad.html
https://www.umea.se/download/18.640818217563dc9fe5108c/1603872609031/H%C3%A5llbarhetsprogram%20Tomtebo%20strand%20Samr%C3%A5d.pdf
https://www.umea.se/byggaboochmiljo/oversiktsplanochdetaljplaner/detaljplanerochomradesbestammelser/detaljplanerantagnaochpagaende/tomtebo/tomtebo21medfleratomtebostrand.4.1b4d24fb1752122eb84dad.html
https://www.umea.se/download/18.640818217563dc9fe5109a/1603872764823/Trafik%20PM%20Tomtebo%20strand%20Samr%C3%A5d.pdf
https://www.viablecities.se/
https://www.viablecities.se/
https://www.viablecities.se/
https://www.viablecities.se/
https://www.umea.se/byggaboochmiljo/stadsplaneringochbyggande/femstegforframtidssakerdetaljplanering.4.37afea70177a38d6d10f50.html
https://www.umea.se/byggaboochmiljo/stadsplaneringochbyggande/femstegforframtidssakerdetaljplanering.4.37afea70177a38d6d10f50.html
https://www.vasteras.se/bygga-bo-och-miljo/kommunens-planarbete/oversiktsplan/fop64.html
https://www.vasteras.se/kommunochpolitik/vasterasutvecklas/malarporten/nyhetermalarporten/nufarmalarportsomradetettplanprogram.5.5840c377174bef4fe1d124dc.html
https://www.vasteras.se/kommunochpolitik/vasterasutvecklas/malarporten/nyhetermalarporten/nufarmalarportsomradetettplanprogram.5.5840c377174bef4fe1d124dc.html
https://www.umea.se/download/18.640818217563dc9fe5109a/1603872764823/Trafik%20PM%20Tomtebo%20strand%20Samr%C3%A5d.pdf
https://www.umea.se/download/18.640818217563dc9fe5109a/1603872764823/Trafik%20PM%20Tomtebo%20strand%20Samr%C3%A5d.pdf
https://www.umea.se/download/18.640818217563dc9fe5109a/1603872764823/Trafik%20PM%20Tomtebo%20strand%20Samr%C3%A5d.pdf
https://www.viablecities.se/
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Utvald till en av 100 Klimatneutrala och 
smarta städer i EU64 (2022-04-28) 

I bilaga XX finns ytterligare underlag för den intresserade. 

 

4.7 Utredningar och underlagsmaterial  

I detta avsnitt sammanfattas och jämförs sammanställning av kartläggning av 

utredningar och underlagsmaterial, se Tabell 5. Underlag finns i samlade i Bilaga 2. 

Uppgifterna för de olika städerna inte helt jämförbara, och inte så precisa utan ska mer 

ses som orienterande. 

Tabell 5. Sammanställning kartläggning av utredningar och underlag 

Karakteristika Västerås - Mälarporten Umeå – Tomtebo strand 

Koncept 
logistiklösning:  
Allmän plats, tomtmark 
och fastigheter – 
angöring, logistikytor 
för hantering/ 
upphämtning. 

Ett internt Trafik PM har tagits fram 
av stadens tjänstemän för tidigt 
identifierade möjligheter och 
utmaningar. I den skriften hanteras 
godsaspekterna i ett eget kapitel om 
smart logistik.  

Koncept för struktur av gator och område klart. 
Strukturen byggd för att främst cykla eller åka 
kollektivt. Stombusslinje genom området. 
Parkering har planerats till två ställen i områdets 
utkant och servicehubbar jämnt fördelade i 
området på fyra ställen. Ingen biltrafik genom 
området. Leveranser till verksamheter, 
serviceställe samt hem är viktigt. 

Avfallslösning Tankar om en blandning av 
fastighetsnära sortering samt 
avfallshantering i hubbar samt en 
återbruksanläggning som är 
cityanpassad.  Tankar finns på 
kvartersnära underjordscontainer 
med komprimering.  

 
Fastighetsnära sortering av avfall planeras, 
koncept med antal fraktioner och 
hämtningsfrekvens ej fastställt. Tankar på 
underjordiska kärl finns och att eventuellt samla 
avfallsinhämtning till hubbar. 
  

Förväntad gods- och 
avfallsgenerering: för 
verksamheter och 
boende samt trafik-
relaterade data (BTA 
olika verksamhetstyper 
eller avfall per 
person/hushåll)  

Det finns ingen specifik data 
framtagen för Mälarporten. 
Näringslivets transporter beräknas 
generellt som en schablonandel av 
biltrafiken. 
 
Utredningar kring farligt gods finns 
för området, främst är det 
godstransporter som passerar igenom 
eller i anslutning till. 

Trafikalstring för boende och verksammas resor 
har utgått från Umeås senaste 
resvaneundersökning (RVU-scenario) och 
utifrån kommunens mål om hållbart resande 
(målstyrt scenario.  Nyttotrafiken har beräknats 
utifrån Trafikverkets schablon. 
Det finns mycket lite underlag kring gods till 
privatpersoner, som är en viktig identifierad 
utmaning. 
Avfall: Avfallsvolymer och avfallstrafik utifrån 
statistik och prognoser framåt enligt gängse 
beräkningar i staden.  

Trafikanalys och 
trafikflöden 

Övergripande Trafikmodell 
(Macromodel) för kommunen finns 
och ska uppdateras i närtid. Meso 
modell särskilt framtagen för 
Mälarporten (Aimsun). Staden 
använder målstyrning och inte 
prognosstyrning, dvs räknar ut vad 
minskat system har för kapacitet. 
Trafikmodell finns för Västerås. 
Trafikanalys görs ofta per detaljplan. 
Helhet svårare att fånga, 
systemeffekter. 

En förfinad modell för trafikanalys håller på att 
tas fram för Umeå, gemensamt av kommunen 
och Trafikverket. Kraftig och kontinuerlig 
tillväxt i Umeå vilket påverkar både person- och 
godstransporter. Kommun och Trafikverket 
olika prognoser och har i viss mån olika syn på 
vägnätets funktion. Staden har fokus att bygga 
ihop och minska barriär. Trafikverket har fokus 
på hög framkomlighet och effektivitet. Tankar i 

 
64https://www.umea.se/byggaboochmiljo/stadsplaneringochbyggande/femstegforframtidssakerdetaljplaner
ing.4.37afea70177a38d6d10f50.html#:~:text=Fem%20steg%20f%C3%B6r%20framtidss%C3%A4ker%20d
etaljplanering%20M%C3%A4nniskors%20beteenden%20%C3%A4ndras,vilken%20teknik%20som%20finn
s%20och%20den%20byggda%20milj%C3%B6n. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_rtd_he-cities-mission-reveal-factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_rtd_he-cities-mission-reveal-factsheet.pdf
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Kompletterande MESO-trafikmodell 
som möjliggör mer detaljerade 
analyser och hur olika relationer /ex. 
varuflöden) påverkar området 
framtagen för Mälarporten 

Urbana stråk65  används vid ombyggnation av 
genomfartsleder till mer stadsmässiga gator 
Vägtrafikflödeskartan används (Trafikverket.se). 
Bättre automatiserad insamlad data 
godstransporter planeras, implementering av 
sensorer för insamling av godstransportdata 
inklusive klassificering pågår. 

Allmän plats, tomtmark 
och fastigheter – 
angöring, logistikytor 
för 
hantering/upphämtning 

Internt trafik PM har tagits fram och 
ska inarbetas i detaljplan och 
program. Planprogrammet tar fram 
förslag på sektioner.  
Behöver tas om hand på systemnivå.  
Västerås har ingen teknisk handbok i 
dagsläget, men arbete med att ta fram 
en sådan pågår  

Angöring till fastigheter via mindre lokalgator. 
eller fastighetsmark. Större gator ej utrymme att 
stå på gatan och speciella fickor ej planerade. 
Snöröjning viktigt och prioriterat. 
 
Ytor avsatta för logistik i servicehubbar.  

Framkomlighet 
infrastruktur 

Tekniska förvaltningen kravställer 
svängradier, lastbryggor mm 
Trafikplanerare (detaljplaner mm) 
Trafik och tillstånd – 
trafikomläggningar, dispenser mm 
VGU används och egen Teknisk 
handbok planeras att tas fram 
Dimensionerade fordon? Internt 
arbetsdokument finns med fokus på 
logistik och gods.  

Egen teknisk handbok i Umeå ”Teknisk handbok 
- gator och parker” . Planeringsdelen saknas men 
önskan om att utveckla det finns. 
Dimensionerade fordon som använts vid 
trafikutformning är: Los (Lastbil, oljebil, sopbil) 
samt LBn max 12m långa. För flyttbussar och 
längre leveransfordon nämns att utrymme bör 
kontrolleras för dessa men ingen hänsyn tas till 
längre fordon än 12 m. Huvudvägnät 
dimensioneras för körspårsanalyser vanlig 
sopbil/ distributionsfordon. Utrymmesklass A 
Lastbil med släp, Trailer enligt VGU. Lokalgator 
utrymmes klass C (vid sväng inkräkta på 
motstående körfält). Handbok avfallsutrymmen 
2018 används för miljö- och soprumsplacering. 
Räddningstjänst framkomlighet prioriteras. 

Trafik under byggtid 
(Omgivningspåverkan) 

Viktigt att trafik under byggtid 
fungerar under hela 
utbyggnadsperioden.  

Sjukhuset i Umeå har jobbat mycket med trafik 
under byggtid. Bra exempel lärdomar därifrån 
som inspiration för detta område. Gator och 
parker också ökat fokus på byggtidsaspekten. 

 
4.8 Arbetsprocess och samverkan 

I detta avsnitt sammanfattas och jämförs sammanställning av kartläggning av 

arbetsprocess och samverkan, se Tabell 6. Dessa underlag finns i samlade i Bilaga 2. 

Tabell 6. Sammanställning kartläggning av arbetsprocess och samverkan 

Karakteristika Västerås - Mälarporten Umeå – Tomtebo strand 

Arbetsprocess – 
standardiserat och 
beskrivet? 

Olika planeringsskeden och linjeorganisation 
FÖP-Detaljplan- Bygglovavdelning. Uttalad 
arbetsprocess, generell planeringsprocess 
Många processer igång samtidigt. Påverkan 
kopplat till trafik då är strategiska 
trafikplanerare involverade. 
Inget tydligt arbetssätt för när trafiken 
kommer in och var i processen 
Hänvisar ofta till VGU, parkeringsriktlinjer och 
program. 
Planer på att ta fram Teknisk handbok liknande 
Göteborgs stad. Dokumentet: Teknisk 

I Tomtebo strand Hållbarhetsprogram med 
välbeskriven arbetsprocess som utgår från Citylab: 
”Tomtebo strand modellen” 
Egen teknisk handbok i Umeå Teknisk handbok - 
gator och parker. Planeringsdelen saknas. 
Kvalitetsledningssystem finns.  
Två nya tjänster kring hållbar upphandling har 
skapats. 

 
65 https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-
SE/73089/Ineko.Product.RelatedFiles/2020_050_urbana_strak2.pdf 

https://www.umea.se/jobbochforetagande/upphandlingochinkop/tekniskhandbokgatorochparker.4.27a2de8b172da059ace2b9.html
https://www.umea.se/jobbochforetagande/upphandlingochinkop/tekniskhandbokgatorochparker.4.27a2de8b172da059ace2b9.html
https://www.vasteras.se/download/18.1431768b180029a2bb416338/1649678393031/Teknisk%20beskrivning%20rev%202022-04-01.pdf
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beskrivning för grävning och andra åtgärder på 
allmän platsmark66 finns framtaget. 
Europan 67– arkitekttävling Mälarporten 
avslutad. Trafikplan har stor tyngd på 
persontransporter 

Samverkan inom 
staden 

Trafikkompetens på Teknik och 
fastighetsförvaltningen och på 
Stadsbyggnadsförvaltning och Stadsledning 
trafik-infrastruktur och trafikfrågor 
Strategiskt träffas varje vecka kärngrupp 1h 
Deltar i andra forum och kan kanalisera in 
Trafikfrågor 
Över förvaltningar träffas alla som arbetar 
med Trafik en gång per månad Trafikforum 2h.  
Delge pågående arbete, WS Studiebesök 
Inom varje projekt också bemanning från olika 
förvaltningar. 

Ett antal råd och samverkansforum där gods- och 
logistik kan behandlas 
Gator och parker på med logistikaktörer – löpande 
samtal 
Näringslivskontor andra typer av forum etablerade 
forum - löpande samtal 
Nätverket för hållbart byggande i kallt klimat – 
brett forum för byggaktörer, konsulter, kommun, 
akademi, banker m.m. för att samverkan och 
utveckling av hållbarhetsarbete 

Utredningar olika 
skeden – 
information följa 
med 

Trafikplanerare upplever att det förekommer 
brister inom planeringsprocessen i kommunen 
där det av olika anledningar (ofta relaterat till 
bristande resurser) kan vara svårt att bidra 
med det trafik- och mobilitetsfokus som skulle 
behövas arbete pågår för att förbättra det. 

Utredningar i olika skeden – följa med 
Umeå förmån ÖP, med inarbetad Trafikstrategi – 
genomsyrar arbetet. 5 km staden med förtätning 
65% hållbara färdmedel – väldigt vägledande 
Omvandling av genomfartsleder och 
gatuperspektiv tack vare ringleder. Känner 
varandra jobbar tätt. Team. Närhet, personliga 
kontakter.  
Kvalitetsprogram med utgångspunkt från 
Hållbarhetsprogram ska revideras mellan varje 
etapp baserat på lärdomar i föregåendetapper, 
säkrar utveckling över tid och lärdomshemtagning 

Samverkan andra 
intressenter i 
staden - generellt 

I tidigare projekt god samverkan med mark- 
och fastighetsägare. Exempel på ej 
projektspecifika samverkansforum är bland 
annat Citysamverkan, Nordic City Network, 
samverkansgrupp trafik (Trafikverket, Region 
Västmanland, Länsdelssamråd (Region 
Västmanland), fyra Mälarstäder med flera 

Godstrafikprogram – förutsättningar för 
samordning citylogistik. Tankar på att uppdatera 
och breddas Godstrafikprogrammet finns. 
Samverkan med INAB som äger och driver 
godsterminaler i hamn och järnväg finns, viktiga 
aktörer i godsflödet. Samarbete Trafikverket, 
pågående projekt hamnen, Norr Botnia banan E4, 
Trafikverket Regionalt och PBL Åtgärdsplanering 
Strategisk planering Kommunen 
Godsnätverk för samverkan mellan olika 
intressenter i staden 

Samverkan andra 
intressenter i 
staden – detta 
projekt/program 

Mälarporten i tidigt skede, därför inte så 
mycket samverkan än. Främst är det  
i DP Resecentrum Jernhusen där mycket 
samverkan sker med exempelvis Trafikverket 
och Järnhusen.  
Innerstads strategi framtagen i samverkan 
Citysamverkan med näringslivet och alla 
handlare. 

Nära samarbete mellan styrgrupp och 
projektgrupp, förvaltningsorienterat. 
Fokusgrupper för samverkan med byggherrar och 
kommunala bolag och processledningsgrupp för 
samordning mellan fokusgrupper och 
projektledning. 

Samverkan med 
andra städer 

Kommunalt godsforum – hela Sverige (15 
kommuner ses 2 ggr/år). 
Fyra Mälarstäder - Västerås 68 
– utveckling kring Mälaren ingen från 
trafikkontoret som sitter dock med. 
Godsfrågor kopplat till järnväg och utveckling 
Västerås hamn. Utvecklingsplan GUP 
Med i nätverket för nya stadsdelar 

Kommunalt godsforum – hela Sverige (15 
kommuner ses 2 ggr/år).  
Finns med i olika typer av samverkans forum. 
Godsplan samverkan andra städer i Europa Freight 
tails. Samverkan är värdefull. Olika typer av 
stadsplaneringsnätverk. Godssidan mer oklart. 
Kommer godsfrågor med i dessa? Med i nätverket 
för nya stadsdelar. EU projekt – gods. Westminister 
app. Identifiera olika leveransbehov och samordna 

 
66https://www.vasteras.se/download/18.1431768b180029a2bb416338/1649678393031/Teknisk%20bes
krivning%20rev%202022-04-01.pdf 
67 http://europan.se/ 
68 https://www.vasteras.se/kommun-och-politik/vasteras-utvecklas/fyra-malarstader.html 

https://www.vasteras.se/download/18.1431768b180029a2bb416338/1649678393031/Teknisk%20beskrivning%20rev%202022-04-01.pdf
https://www.vasteras.se/download/18.1431768b180029a2bb416338/1649678393031/Teknisk%20beskrivning%20rev%202022-04-01.pdf
https://www.vasteras.se/kommun-och-politik/vasteras-utvecklas/fyra-malarstader.html
https://www.vasteras.se/download/18.1431768b180029a2bb416338/1649678393031/Teknisk%20beskrivning%20rev%202022-04-01.pdf
https://www.vasteras.se/download/18.1431768b180029a2bb416338/1649678393031/Teknisk%20beskrivning%20rev%202022-04-01.pdf
http://europan.se/
https://www.vasteras.se/kommun-och-politik/vasteras-utvecklas/fyra-malarstader.html
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5 Kunskapssammanställning - Näringslivets 

transporter i tidigt planeringsskede 
Detta avsnitt är en kunskapssammanställning över nuläget avseende för näringslivets 

transporter i tidigt planeringsskede. 

Kapitlet inleds med en översikt av innehållet i Plan och bygglagens 

kunskapsbank avseende godstransporter i fysisk planering, som kommuner kan 

använda som stöd i sitt arbete, sedan beskrivs aktuella handböcker, 

kunskapssamlingar och utbildningar, detta följs av ett urval av intressanta och 

aktuella rapporter och avslutnings is finns ett avsnitt med Verktyg och konkreta 

exempel.  

För varje avsnitt finns en sammanställningstabell med titel och kort beskrivning av 

innehåll, samt kommentarer till innehållet. Förhoppningen är att denna 

sammanställning ska spara tid och underlätta för läsaren att snabbt få en överblick av 

området och inspiration. 

I Bilaga 4 finns ytterligare underlag samlat som en service för den som är intresserad av 

att fördjupa sig i någon del. Materialet i bilagan är också tänkt att fungera som dialog och 

diskussionsunderlag. 

5.1 Godstransporter i plan och bygglagens 

kunskapsbank – råd och lärande exempel 

Boverkets kunskapsbank är en bra källa för att få en översikt kring godstransporter i 

planeringssystemet samt för att få inspiration om lärande exempel, se Figur 17. 

 

Figur 17. Visualisering av innehåll i kunskapsbanken i PBL (Bild RISE, innehåll Boverket) 

Tabell 7 är en sammanställning av det som bedömts som mest relevanta i detta arbete, 

för att ge överblick både avsnitt i PBL kunskapsbank och lärande exempel som lyfts upp. 

I Bilaga 4 finns ytterligare underlagsmaterial samlat. 
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Tabell 7. Sammanställning PBL- Kunskapsbanken Godstransporter 

Titel Innehåll 

Godstransporter i fysisk 
planering - PBL 
kunskapsbanken - 
Boverket69 

Följande avsnitt finns: Godstransport, Planeringsförutsättningar, Olika 
trafikslags förutsättningar, Framtidens transportsystem, Godstransporter 
och PBL, Godstransporter i planeringsprocessen 

 

Det finns också olika avsnitt som beskriver olika planeringssituationer så 
som:  Godstransporters infrastrukturbehov, Farligt gods, Godstransporter i 
stadsmiljö, Angöring och Mottagning, e-handel och paketleveranser, Bygg 
och anläggningslogistik samt Samlastning 

Lärande exempel (urval) 70 
(Rubriker i enlighet med 
kunskapsbanken) 

 

Regional 
godstransportstrategi – 
Västra Götalandsregionen71 

Strategi och handlingsplan – organisationsövergripande Västra 
Götalandsregionen organisationsövergripande VGR huvudansvarig 

Kommunal 
godstransportstrategi - 
Umeå72 

Godstrafikprogram för Umeå centrum, denna ligger under rubriken 
godstransportstrategi. (anm. detta dokument är dock ingen strategi utan 
det är ett åtgärdsprogram. Det som styr är det som finns i översiktsplanen 
avseende gods) 
 

Bygglogistik – Norra 
Djurgårdsstaden 

Norra Djurgårdsstaden – bygglogistik med bygglogistik center samt 
massahantering och massa hanteringscenter 
 

Urbana godstransporter - 

NOVELOG73 Citylogistik Göteborg  

 

Exempel på vad som behöver tas hänsyn till i respektive planeringssteg finns beskrivet i 

Tabell 8, som är hämtad ur Boverkets kunskapsbas avseende godstransporter i 

planeringsprocessen74: Tabellen ger endast exempel, och det finns inga riktigt tydliga 

definitioner av begreppen i frågekolumnen exempelvis Samlastning är inte tydliga. Vad 

avses här? Är det kommunal samlastning eller är det konsolidering av kommersiella 

flöden eller både och?  

Det är bra att tabellen finns, men författarnas uppfattning är att för att vara bättre hjälp 

och stöd för tjänstemän och konsulter skulle frågorna behöva konkretiseras och 

definieras tydligare. Man skulle också kunna komplettera med exempelvis förslag på 

Checklistor eller frågeställningar för de olika områdena. 

 
69 https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/godstransporter-i-fysisk-planering/  
70 https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/godstransporter-i-fysisk-planering/larande-
exempel/ 
71 https://www.vgregion.se/regional-
utveckling/verksamhetsomraden/transportinfrastruktur/godstransporter/ 
72https://www.umea.se/download/18.2bd9ced91726ea4d7b451e/1592486923984/Godstrafikprogram%20f%C3%B6r
%20Ume%C3%A5%20centrum.pdf 
73 https://www.chalmers.se/en/centres/lead/urbanfreightplatform/past-vref-conferences/vref-

2018/Documents/VREF18%20Book%20of%20Abstracts%20Final.pdf 
74 https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/godstransporter-i-fysisk-
planering/godstransporter-i-planeringsprocessen/planeringsprocessens-delar/ 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/godstransporter-i-fysisk-planering/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/godstransporter-i-fysisk-planering/larande-exempel/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/godstransporter-i-fysisk-planering/larande-exempel/
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/transportinfrastruktur/godstransporter/
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/transportinfrastruktur/godstransporter/
https://www.umea.se/download/18.2bd9ced91726ea4d7b451e/1592486923984/Godstrafikprogram%20f%C3%B6r%20Ume%C3%A5%20centrum.pdf
https://www.umea.se/download/18.2bd9ced91726ea4d7b451e/1592486923984/Godstrafikprogram%20f%C3%B6r%20Ume%C3%A5%20centrum.pdf
https://www.chalmers.se/en/centres/lead/urbanfreightplatform/past-vref-conferences/vref-2018/Documents/VREF18%20Book%20of%20Abstracts%20Final.pdf
https://www.chalmers.se/en/centres/lead/urbanfreightplatform/past-vref-conferences/vref-2018/Documents/VREF18%20Book%20of%20Abstracts%20Final.pdf
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/godstransporter-i-fysisk-planering/godstransporter-i-planeringsprocessen/planeringsprocessens-delar/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/godstransporter-i-fysisk-planering/godstransporter-i-planeringsprocessen/planeringsprocessens-delar/


 

39 

 

Tabell 8. Exempel på förutsättningar som måste klaras av i respektive steg75 

 

  

 
75 https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/godstransporter-i-fysisk-
planering/godstransporter-i-planeringsprocessen/planeringsprocessens-delar/ 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/godstransporter-i-fysisk-planering/godstransporter-i-planeringsprocessen/planeringsprocessens-delar/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/godstransporter-i-fysisk-planering/godstransporter-i-planeringsprocessen/planeringsprocessens-delar/
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5.2 Handböcker, kunskapssamlingar & utbildningar 

I detta avsnitt har vi samlat handböcker, kunskapssamlingar och utbildningar som utgår 

från ett samhällsbyggnadsperspektiv eller ett trafikplanerings- och logistikperspektiv, se 

Figur 18 och Tabell 9.  

 

Figur 18. Exempel på handböcker & kunskapssamlingar 

 

I Bilaga 4 finns mer detaljerad information om skrifterna markerade med* i Tabellen. 

Kapitlet avslutas med två exempel på utbildningar; en inriktad på 

samhällsbyggnadsprocessen och en på urbana godstransporter. Det finns naturligtvis 

fler utbildningar men de exemplifieras med dessa två, se Tabell 10.  

Tabell 9. Sammanställning kunskapssamlingar och handböcker  

Titel Innehåll Kommentar 

Kunskapsbank Plan och 
bygglagen (Boverket, 2022-

05-06)76* 
 

Kunskapsbank som omfattar beskrivande texter, förslag 
och rekommendationer samt goda exempel avseende: 
Godstransporter, Planeringsförutsättningar, Olika 
trafikslags förutsättningar, Framtidens transportsystem, 
Godstransporter och PBL & Godstransporter i 
planeringsprocessen. 
 

Samhällsplanering 
och hur 
godstransporterna 
kommer in 

Samhällsplanering   

The SymbioCity – a 
conceptual framework for 
sustainable urban 
development (SKL 
International 2012)77* 
 

SymbioCity främjar ett holistiskt och inkluderande 
förhållningssätt till hållbar stadsutveckling i alla dess 
dimensioner: miljömässigt, sociokulturellt, ekonomiskt och 
rumsligt. Det strävar efter att förbättra levnadsstandard, 
säkerhet, komfort och livskvalitet för alla genom att 
inkludera intressenter och medborgare i 
stadsutvecklingsprocessen. Den konceptuella modellen 
lägger den teoretiska grunden för alla SymbioCity-projekt 
medan arbetsprocessen i sex steg med tillhörande 
ingångspunkter och verktyg utgör den praktiska 
metodiken. 

Holistiskt 
samhällsbyggnadsp
erspektiv 
godstransporter 
del av transporter i 
stort 

 
76 Godstransporter i fysisk planering - PBL kunskapsbanken - Boverket 
77 SC-publikation-2.0-Full-version.pdf (symbiocity.org) 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/godstransporter-i-fysisk-planering/
https://symbiocity.org/wp-content/uploads/2020/01/SC-publikation-2.0-Full-version.pdf
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Titel Innehåll Kommentar 
 

Fyra stora och tjugo små steg: 
Idéskrift om fysisk 
planering. Metoder och 
verktyg för att integrera 
hållbarhets- och energifrågor i 
fysisk planering med fokus på 
uppvärmning och transporter 
(Statens energimyndighet, Ulf 
Ranhagen 2011)78* 
 

Idéskriften presenteras som en arbetsgång bestående av 
fyra huvudsteg och tjugo delsteg som bygger på den 
arbetsmetodik som arbetats fram under etapp två av 
Uthållig kommun. Skriften är kortfattad och för längre 
resonemang och analyser hänvisas till den utförligare 
forskningsrapporten Att integrera hållbarhets- och 
energifrågor i fysisk planering – metoder och verktyg, 
etapp 2 (Ranhagen, 2012) samt forskningsrapporter från 
pilotetappen. I sammanfattningarna redovisar 
kommunerna hur de olika arbetssätten har använts i olika 
tillämpningsexempel samt reflekterar om styrkor och 
svagheter med olika metoderna och verktyg. 
 

Samhällsbyggnads
perspektiv med 
fokus på 
uppvärmning och 
transporter inte 
specifikt 
godstransporter 

Trafikplanering övergripande   

TRAST Trafikverket79 
Rapporter med rekommendationer för Trafik i en attraktiv 
stad (TRAST) 

Grunder för 
trafikplanerings-
perspektivet 

TRAST- Guiden 
(Trafikverket)80 

Guide och förslag på arbetsprocess för framtagning av en 
kommunal trafikstrategi 
 

Viktig för 
utveckling av 
strategier kring 
trafik och 
transporter 

Vägar och gators 
utformning*81  (Trafikverket, 
2022) 
 

Trafikverkets handbok som används som bas även för 
många kommuner. Dimensionerande fordon, 
körspårsanalyser, bärighet – BK4 standard vid 
nybyggnation, bredd och frihöjd mm. 
 

Central för 
trafikutformare 
med flera 

Godstransporter    

Planera för Urbana 
godstransporter*82 (Region 
Skåne 2017) 
 

Godstransporter i stadsplanering på strategisk nivå, 
planeringsnivå och Drift & reglerings nivå samt exempel på 
samverkansparter och nationella, regionala och lokala 
samverkansforum för gods mm. 
 

Godstransportpers
pektiv i 
samhällsplanering. 
Konkret och 
intressant 

Sustainable Urban Logistics 
planning83 (2019) 
 

Guide i framtagande av Sustainable Urban Mobility 
Planning (SUMP) – första utgåva framtagen i samband med 
NOVELOG-projektet. En av de frågor som måste tas upp i 
detta försök av försök till uppdatering och utveckling är 
den effektiva och effektiv distribution av varor i städer, 
inom ramen för en hållbar mobilitetspolitik.  
Urban Logistic Plans (SULPs), i linje med städerna 
SUMPs, har varit lösningen några städer.  

Strategisk gods och 
logistikplanering i 
samhällsplaneringe
n 

Handbok för godstransporter 
i den goda staden84 
*(Trafikverket, 2022) 
 

Handbok som beskriver godstransporter, aktörer förslag 
till arbetssätt samt mått och verktyg för att proaktivt 
arbeta med godsfrågor 
 

Riktar sig mot 
tjänstemän som 
stöd. 

Bättre Varumottag*85  
(TYA, 1:a utgåva 2013 sedan 
reviderad) 
 

Konkret handbok kring förslag till utformning och 
anpassning av varumottag för olika typer av verksamheter 
och fordonsstorlek. Även körspårsanalys av lokala fordon 
finns med. 
 

Mycket bra och 
handfast 
 

 
78 FULLTEXT01.pdf (diva-portal.org) 
79 Rapporter om Trafik för en attraktiv stad (TRAST) - Bransch (trafikverket.se) 
80 TRAST-guiden (diva-portal.org) 
81 2022_001_VGU_KRAV (diva-portal.org) 
82 temapm_planera_for_urbana_godstransporter_webb.pdf (skane.se) 
83 Topic Guide - Sustainable Urban Logistics Planning | CIVITAS 
sustainable_urban_logistics_planning_0.pdf (civitas.eu) 
84 Handbok för godstransporter i den goda staden (diva-portal.org) 
85 https://docplayer.se/371644-Battre-varumottag-en-handbok-till-stod-vid-planering-projektering-och-
anvandning-av-varumottag.html 

http://du.diva-portal.org/smash/get/diva2:1506065/FULLTEXT01.pdf
https://bransch.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/samhallsplanering/samspel-mellan-trafik-och-bebyggelse/Planera-for-hallbara-stader-och-attraktiva-regioner/Trafik-for-en-attraktiv-stad/Rapporter-om-TRAST/
http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1628860/FULLTEXT01.pdf
http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1621114/FULLTEXT02.pdf
https://utveckling.skane.se/siteassets/publikationer_dokument/temapm_planera_for_urbana_godstransporter_webb.pdf
https://civitas.eu/resources/topic-guide-sustainable-urban-logistics-planning
https://civitas.eu/sites/default/files/sustainable_urban_logistics_planning_0.pdf
http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1628892/FULLTEXT01.pdf
https://docplayer.se/371644-Battre-varumottag-en-handbok-till-stod-vid-planering-projektering-och-anvandning-av-varumottag.html
https://docplayer.se/371644-Battre-varumottag-en-handbok-till-stod-vid-planering-projektering-och-anvandning-av-varumottag.html
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Titel Innehåll Kommentar 

Samlade laster 86  (SKR, 2013) 
 

Exempel på Samordnade godstransporter i privat sektor 
samt i offentlig regi, godsnätverk mm 
 

Utvärdering av 
effekten av olika 
lösningar och 
hållbarhet över tid 
vore intressant 

 

Tabell 10. Exempel på utbildningar inom området. 

Namn på utbildning Innehåll 

Diplomerad strateg – hållbar 
stadsutveckling och 
samhällsplanering87 (Aktuell 
hållbarhet) 
 

Tvådagarsutbildning i att arbeta med hållbar samhällsplanering och 
stadsutveckling – strategiskt, operativt, verksamhetsanpassat, målinriktat och 
praktiskt. Utbildningen lägger stor vikt vid att du ska få konkreta metoder och 
verktyg för att arbeta processbaserat, driva hållbar samhällsplanering och bli 
stärkt i din roll. Du får bland annat lära dig att analysera din organisations 
utmaningar och möjligheter, samordna olika aspekter av samhällsplanering, 
koppla arbetet till de globala målen, driva dialogprocesser, digitaliseringens 
möjligheter och hur cirkulär ekonomi kan implementeras i hållbar 
samhällsplanering och stadsutveckling. 

Godstransporter i 
stadsplanering88 (Trivector)  
 

I den här kursen lär du dig hur din kommun kan arbeta mer effektivt med 
godstransporter. Du lär dig grunderna om dagens godstransporter och rådande 
utveckling (fokus för dag 1) samt hur man på olika nivåer i den kommunala 
planeringen kan arbeta med godstransporter för en attraktivare stad (fokus dag 
2). Du ökar din förståelse för godstransportsystemet och dess aktörer, samt hur 
godstrafiken påverkar staden och vice versa. 
 

 

5.3 Intressanta rapporter - urval 

I detta avsnitt summeras intressanta rapporter, en konferens och avslutningsvis 

relaterade och intressanta projekt se Figur 19 och i Tabell 11. 

 

Figur 19. Illustration av några intressanta projekt och rapporter samt också VREF konferensen 

 
86 7164-970-6.pdf (skr.se) 
87 https://www.aktuellhallbarhet.se/utbildning/diplomerad-strateg-hallbar-stadsutveckling-och-
samhallsplanering/ 
88 https://www.trivector.se/utbildning/godstransporter-i-stadsplaneringen/ 

https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/7164-970-6.pdf
https://www.aktuellhallbarhet.se/utbildning/diplomerad-strateg-hallbar-stadsutveckling-och-samhallsplanering/
https://www.aktuellhallbarhet.se/utbildning/diplomerad-strateg-hallbar-stadsutveckling-och-samhallsplanering/
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.trivector.se%2Futbildning%2Fgodstransporter-i-stadsplaneringen%2F&data=05%7C01%7Csara.ranang%40ri.se%7C7ce22305e3f64d09aa1708da59df9cf7%7C5a9809cf0bcb413a838a09ecc40cc9e8%7C0%7C0%7C637921114203942853%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hmJpMeGVGHL5QimnRNNa0eF3RO7p6iiswJVxhGXm7cI%3D&reserved=0
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Tabellen är sorterad så att de nyaste kommer först i listan. Listan är inte komplett på 

något sätt utan ett urval. I Bilaga 4 finns underlagsmaterial sammanställt för de som är 

markerade med* i Tabell 11. 

Tabell 11. Urval av intressanta rapporter, projekt och konferens 

Titel Innehåll Kommentar 

4th VREF conference on 
Urban Freight*89 (2021, 
digitalt event) 
 

Internationell konferens, anordnad av Chalmers, Northen 
Lead, Göteborgs universitet och Urban Freight Plattform. 
Kortfilm om Highlights samt alla föredrag inspelade. Ger 
bra överblick över problembild internationellt. 
 

Ger mycket bra 
internationell 
överblick på 
aktuella projekt 

The role of influencing 
organisations in 
promoting sutainability of 
urban freight transport 
90(GU 2021, Alena 
Brettmo) 
 

Avhandling om urban logistik och olika intressenters 
möjlighet att bidra till hållbar logistik. 
Sammanläggningsavhandling,  
* Dialog har hållits med både Alena Bretto och Ivan Sanchez-
Diaz. Underlagdata från NOVELOG har använts i delar av 
arbetet. 
 

Lyfter fram 
fastighets-
ägarnas 
möjlighet att 
påverka 

DenCity*91 (2021) - Hur 
förhåller sig 
implementeringen av 
systemet till den urbana 
planeringsprocessen | 
DenCity 
 

Forsknings- och utvecklingsprojekt som koordinerats av 
CLOSER och där dessa frågor var en del av projektet. 
Mycket intressant material finns samlat, se respektive länk 
nedan 
Rapporter | DenCity92,  DenCity projektsida93, Filmer | 
DenCity INKL.Slutkonferens 202194 
DenCity systemet | DenCity95 
 

Mycket kunskap 
som kan tas 
tillvara 

Framtidens varulogistik i 
städer*96 (IVL 2020, S. 
Behrends) 
 

Rapport framtagen på uppdrag av samordning för 
bostadsbyggande (Fi N 2017:8). Ger god överblick över 
området och kommunens möjliga roller i olika delar av 
supply chain illustrerat med olika scenarion. I rapportens 
Bilaga 1 finns också en sammanställning över olika metoder 
och tekniker för feeder, omlastning, last-mile transport, 
angöring, last meter och mottagning med länkar för den 
teknikintresserade ☺ 
 

Beskriver bl.a. 
kommunens 
möjlighet att 
påverka 
varulogistiken 

Slutrapport 
Förstudieprojektet 
Nationell 
Ombudsplattform*97  
(Sveriges paketombud, 
2020 C. Linberg) 
 

Omlastningshubbar i landsbygdskommuner och vikten av 
data som strategisk resurs för optimering av paketlogistik 
är de största fynden när Sveriges Paketombud presenterar 
sin rapport ifrån förstudieprojektet Nationell 
Ombudsplattform. Stora miljövinster och samhällsvinster 
finns att hämta genom samdistribution på den sista milen. 
Här är landsbygdsproblematik adresserad men innehåll 

Intressant 
eftersom det rör 
sig om 
transportörsneut
rala hubbar vilket 
kan vara 
framtiden 

 
89 Conference https://www.chalmers.se/en/centres/lead/urbanfreightplatform/vref-

2021/Pages/Conference-Program.aspx | Chalmers , Book of abstracts 4th VREF Conference on Urban 
Freight- March , 23-25 2021.pdf 
90https://gupea.ub.gu.se/bitstream/handle/2077/69885/gupea_2077_69885_8.pdf?sequence=8Brettmo_Sp
ikblad.indd (gu.se) 
91 https://dencity.se/index.php/dencity-systemet/hur-forhaller-sig-implementeringen-av-systemet-till-den-
urbana-planeringsprocessen 
92 https://dencity.se/rapporter, 
93  https://dencity.se/ 
94 https://dencity.se/filmer 
95 https://dencity.se/index.php/dencity-systemet  
96https://www.ivl.se/download/18.694ca0617a1de98f473028/1628415211374/FULLTEXT01.pdf 
Framtidens 
https://www.ivl.se/download/18.694ca0617a1de98f473028/1628415211374/FULLTEXT01.pdf I städer 
97 https://www.sverigespaketombud.se/projektet-nationell-ombudsplattform/ 
SLUTRAPPORT-Förstudieprojektet-Nationell-Ombudsplattform-2020-.pdf (sverigespaketombud.se) 
https://www.sverigespaketombud.se/projektet-nationell-ombudsplattform/ 

https://www.ivl.se/download/18.694ca0617a1de98f473028/1628415211374/FULLTEXT01.pdf
https://www.ivl.se/download/18.694ca0617a1de98f473028/1628415211374/FULLTEXT01.pdf
https://www.chalmers.se/en/centres/lead/urbanfreightplatform/vref-2021/Pages/Conference-Program.aspx
https://www.chalmers.se/en/centres/lead/urbanfreightplatform/vref-2021/Pages/Conference-Program.aspx
https://www.chalmers.se/en/centres/lead/urbanfreightplatform/vref-2021/Pages/Conference-Program.aspx
https://www.chalmers.se/en/centres/lead/urbanfreightplatform/vref-2021/Pages/Conference-Program.aspx
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/handle/2077/69885/gupea_2077_69885_8.pdf?sequence=8
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/handle/2077/69885/gupea_2077_69885_8.pdf?sequence=8
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/handle/2077/69885/gupea_2077_69885_8.pdf?sequence=8
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/handle/2077/69885/gupea_2077_69885_8.pdf?sequence=8
https://dencity.se/index.php/dencity-systemet/hur-forhaller-sig-implementeringen-av-systemet-till-den-urbana-planeringsprocessen
https://dencity.se/index.php/dencity-systemet/hur-forhaller-sig-implementeringen-av-systemet-till-den-urbana-planeringsprocessen
https://dencity.se/rapporter
https://dencity.se/
https://dencity.se/filmer
https://dencity.se/index.php/dencity-systemet
https://www.ivl.se/download/18.694ca0617a1de98f473028/1628415211374/FULLTEXT01.pdf
https://www.ivl.se/download/18.694ca0617a1de98f473028/1628415211374/FULLTEXT01.pdf
https://www.ivl.se/download/18.694ca0617a1de98f473028/1628415211374/FULLTEXT01.pdf
https://www.ivl.se/download/18.694ca0617a1de98f473028/1628415211374/FULLTEXT01.pdf
https://www.ivl.se/download/18.694ca0617a1de98f473028/1628415211374/FULLTEXT01.pdf
https://www.ivl.se/download/18.694ca0617a1de98f473028/1628415211374/FULLTEXT01.pdf
https://www.ivl.se/download/18.694ca0617a1de98f473028/1628415211374/FULLTEXT01.pdf
https://www.sverigespaketombud.se/projektet-nationell-ombudsplattform/
https://www.sverigespaketombud.se/wp-content/uploads/2020/11/SLUTRAPPORT-F%C3%B6rstudieprojektet-Nationell-Ombudsplattform-2020-.pdf
https://www.sverigespaketombud.se/projektet-nationell-ombudsplattform/
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Titel Innehåll Kommentar 

intressant även för urbana miljöer transportörsneutrala 
hubbar. 

Urbana godstransporter i 
detaljplanering*98 (IVL 
2018, S. Behrends) 
 

Urbana godstransporter i dagens detaljplanering. Föreslag 
till riktlinjer i detaljplan och bygglov – logistiktal föreslås 
för flerbostadshus, handel och verksamheter (angöringstal, 
mottagningstal och omlastningstal) - Kommunens 
möjligheter att minska barriärer för att införa 
Logistikåtgärder i översiktsplan, detaljplan, bygglov och 
trafikföreskrifter 
 

Förefaller vara 
underlagsrapport 
för mycket som 
finns i PBL- 
kunskapsbank 
logistiktal mm 
föreslås här 

NOVELOG*99 – 
Citylogistik Göteborgs 
stad 

Gemensamt arbete staden, fastighetsägare, transportörer 
med flera via Godsnätverket samt direkt samverkan. 
Mätningar för ökad förståelse för godsmängder- och 
trafikrörelser som bas för förbättringsarbete. Upphandling 
samlastning ostyrda transporter via C/O adress med syfte 
att minska trafik och negativa effekter av transporter.  

Resultat från det 
projektet sam 
relaterat tidigare 
arbete och 
resultat 
presenteras i 
Bilaga 4 
 

Inventering av datakällor 
om lätta lastbilars 
transporter i urbana 
miljöer100 (Rapport 
2017:21 Trafa) 

 

Regeringsuppdrag som ger en översiktlig beskrivning över 
Intressenter och struktur för datainsamling, modellverktyg 
samt data källor ex. registerdata, statiska enkäter, 
Trafikflödes- och passagemätningar, Företagssystem och 
teknik hos företag samt samlastnings och 
citylogistikstudier kring data. Bra överblick, och intressanta 
fördjupningar i appendix 
 

Många datakällor 
finns, men det 
gäller att samla in 
data och använda 
även i framtida 
planering 

Kringfartslogistik 
genomförbarhetsstudie
101 – AP6 Regelverk och 
incitament (TrV, 2017, C. 
Wallinder & S. Ranäng) 
 

PM - Regelverk syftar till att utreda om det är legalt möjligt 
att på nationellt och regionalt plan använda dedikerat 
körfält för prioritet av nyttotrafik (godstrafik m fl), vilket 
kan leda till effektivisering av kringfartslogistik. Det finns 
några möjligheter som beskrivs i PM ex. att i samband med 
planering av ny väg hantera frågan det hanteras i väglag 
samt i detaljplaner. Möjligheter finns, men också behov av 
ytterligare utredning och test.  
PM - Mål, Polices och incitament ger förslag till hur en 
kriterielista skulle kunna se ut samt vikten av långsiktighet 
och att det hänger ihop med nuvarande reglering samt 
övergripande mål 
 

Lyfter möjlighet 
att kunna 
prioritera 
godstransporter i 
infrastrukturen 
samtidigt som 
omställning mot 
hållbarhetsmål 
uppnås 

Urbana 
godstransporter102 (Trafa 
2016) 
 

I den urbana miljön ställs problemen med transporterna på 
sin spets.”  
”Flera undersökningar tyder på att få stadsplanerare har 
kunskap om godstrafik och citylogistik, vilket får 
konsekvenser för hur samhället planeras. Det saknas också 
en samlad statistik/databas om hur mycket som 
transporteras i urbana områden, hur och var transporterna 
sker, samt vad som transporteras” 
 

Ger en 
nulägesbild för 
urbana 
transporter 2016 
– Trafikanalys 
har många andra 
intressanta 
rapporter samt 
statistik på 
hemsidan 

 
98 Urbana godstransporter i detaljplanering (gov.se) 
https://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2018/04/Urbana-godstransporter-i-detaljplanering-
S%C3%B6nke-Behrends-IVL1.pdf 
99 https://civitas.eu/projects/novelog 
100rapport-2017_21-inventering-av-datakallor-om-latta-lastbilars-transporter-i-urbana-miljoer.pdf 
(trafa.se) 
101 Kringfartslogistik - Genomförbarhetsstudie | Closer (lindholmen.se), sub-report_-
_mal_policies_och_incitament_0.pdf (lindholmen.se), sub-report_-_regelverk_for_kringfartslogistik_0.pdf 
(lindholmen.se) 
102 https://www.trafa.se/kommunikationsvanor/varufloden/urbana--godstransporter-6224/ 

https://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2018/04/Urbana-godstransporter-i-detaljplanering-S%C3%B6nke-Behrends-IVL1.pdf
https://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2018/04/Urbana-godstransporter-i-detaljplanering-S%C3%B6nke-Behrends-IVL1.pdf
https://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2018/04/Urbana-godstransporter-i-detaljplanering-S%C3%B6nke-Behrends-IVL1.pdf
https://civitas.eu/projects/novelog
https://civitas.eu/projects/novelog
https://www.trafa.se/globalassets/rapporter/2017/rapport-2017_21-inventering-av-datakallor-om-latta-lastbilars-transporter-i-urbana-miljoer.pdf
https://www.trafa.se/globalassets/rapporter/2017/rapport-2017_21-inventering-av-datakallor-om-latta-lastbilars-transporter-i-urbana-miljoer.pdf
https://closer.lindholmen.se/projekt/kringfartslogistik-genomforbarhetsstudie
https://closer.lindholmen.se/projekt/kringfartslogistik-genomforbarhetsstudie
https://closer.lindholmen.se/projekt/kringfartslogistik-genomforbarhetsstudie
https://closer.lindholmen.se/sites/default/files/2021-10/sub-report_-_mal_policies_och_incitament_0.pdf
https://closer.lindholmen.se/sites/default/files/2021-10/sub-report_-_mal_policies_och_incitament_0.pdf
https://closer.lindholmen.se/sites/default/files/2021-10/sub-report_-_regelverk_for_kringfartslogistik_0.pdf
https://closer.lindholmen.se/sites/default/files/2021-10/sub-report_-_regelverk_for_kringfartslogistik_0.pdf
https://www.trafa.se/kommunikationsvanor/varufloden/urbana--godstransporter-6224/
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Titel Innehåll Kommentar 

SendSmart slutrapport103 
(2014, M Lindholm et. Al) 
 

SendSmart var ett demonstrationsprojekt inom tre 
identifierat viktiga områden; 

• Godsförsörjning 
• Bygg & anläggning 
• Avfall & återvinning 

Dessutom ingick utvärdering, visualisering och 
marknadsföring som tar ett helhetsgrepp kring de tre 
demonstrationsområdena. Länge sedan men mycket 
fortfarande aktuellt. 

Många frågor 
som fanns med i 
detta projekt är 
fortfarande 
högaktuella 

Möjligheter kring 
Incitament och Regelverk 
Göteborgs Stad 
SendSmart WP1*104 
(SendSmart, 2014, S. 
Ranang et. al) 
 

Beskriver utifrån styrande dokument, färdplan citylogistik, 
nuvarande reglering samt goda exempel vilka möjligheter 
det finns kring Incitament och Regelverk för Göteborgs 
Stad. En bukett av lösningar föreslås beroende på området 
karaktär samt godsets och sändningarnas beskaffenhet. 
Det finns en matris i slutet med idéer både kring reglering, 
certifiering (liknande Utrecht), Miljöfordon samt morötter 
med bättre tillgång till ex. infrastruktur. Trafikinformation 
mm. Detta dokument utgjorde bas för fortsatt arbete med 
citylogistik i Göteborg de kommande åren.   

Bas för mycket av 
utvecklingsarbet
e kring 
citylogistik 
Göteborgsstad 
de kommande 
åren 

Färdplan 
Citylogistik*(2014)105 

Finns också med under övergripande styrande dokument. 
Färdplanen togs fram under 2014.  Många både utmaningar 
och mål känns fortfarande aktuella exempelvis lyfts att 
godstransporter saknas som en naturlig del i 
stadsplanering/stadsutveckling (även regionalt). Även 
innovationsdomänerna känns också fortfarande relevanta. 
En uppdatering av färdplanen skulle dock kunna vara ett 
bra sätt att samla erfarenheter under de gångna åren samt 
också anpassa till omgivningsförändringarna som skett. 

Bra bas- men 
skulle behöva 
revideras och 
gärna ett 
liknande 
arbetssätt som 
kring färdplan 
HCT etableras. I 
det fallet 
koordinerar 
CLOSER arbetet 
nationellt i 
Sverige 

 

5.4 Verktyg och konkreta exempel 

För att snabbt komma i gång med arbetet kring den urbana godslogistiken presenterar 

vi här en del olika verktyg och exempel som kan användas som utgångspunkt i eget 

utvecklingsarbete.  

Vi är medvetna om att många exempel kommer från Västsverige vilket beror på att en av 

författarna varit aktiv där under en längre tidsperiod och därför känner till dem. Det 

säkert finns minst lika många i andra delar av landet, men eftersom sökbarheten är låg 

och budgeten begränsad har följande urval gjorts i detta arbete se Figur 20.  

 

 
103 https://closer.lindholmen.se/sites/default/files/2021-10/slutrapport_sendsmart_slutlig.pdf 
104 https://closer.lindholmen.se/sites/default/files/2021-10/bilaga_1_pm_regelverk_och_incitament_1.pdf 
105 Färdplan för citylogistik : Godstransporter i urbana områden (diva-portal.org) 

https://closer.lindholmen.se/sites/default/files/2021-10/slutrapport_sendsmart_slutlig.pdf
https://closer.lindholmen.se/sites/default/files/2021-10/bilaga_1_pm_regelverk_och_incitament_1.pdf
http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A716100&dswid=890
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Figur 20. Illustration av verktyg och konkreta exempel (Bild: RISE) 

 

Trafikverkets Trafikalstringsverktyg omfattar tyvärr inte näringslivets transporter i 

dagsläget, vilket är en brist. Hållbarhetsverktyget är framtaget som stöd i tidig planering 

för att utvärdera och jämföra vilka olika effekter på CO2-utsläpp avseende 

persontransporter som olika lokalisering och utformning av stadsdelar har. När det 

gäller verktygen är de främst fokuserade på persontransporter. En förstudie pågår kring 

att försöka utveckla verktyget även för godstransporter: Modellering av fastighetsnära 

godstransporter106. 

Göteborgs Stad har en omfattande teknisk handbok med många bra mallar, rutiner och 

exempel. Inför byggtiden västsvenska paketet togs riktlinjer fram för hur olika trafikslag 

skulle hanteras för att framkomlighet skulle fungera och störningar minimeras, 

Riktlinjer för Näringslivets transporter är en av dessa och är ett samarbete mellan 

Trafikverket, staden och regionen. I Teknisk handbok finns också rutiner för exempelvis 

hur Mobilitiy management avseende persontransporter ska komma in i olika skeden i 

stadsplaneringen. Något liknande skulle behövas även för logistik och godsfrågor. I 

enskilda projekt görs logistikutredning trots att det inte finns något formellt krav i 

Göteborg på logistikutredning det, ett sådant exempel är Norra Masthugget -projektet.  

För samtliga verktyg och lärande exempel finns mer information och underlag samlat i 

Bilaga 4 för de som är markerade med *. 

För att underlätta koordinering av trafiken och insatser i olika stadsutvecklings-, 

infrastruktur och byggprojekt finns det en huvudtidplan Komfram där mycket 

information samlas i en GIS-applikation för att underlätta samverkan mellan projekt 

samt koordinering och styrning från stadens sida. Det finns en tidslinje i applikationen 

så det går att följa projekt över tid. Om denna skulle kompletteras även med att 

 
106 https://goteborgsregionen.se/projekt/2022-04-20-modellering-av-fastighetsnara-godstransporter 

https://goteborgsregionen.se/projekt/2022-04-20-modellering-av-fastighetsnara-godstransporter
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tillgängliggöra Logistikutredningar och planer för de olika projekten skulle det 

underlätta betydligt för att kunna optimera byggtrafiken. 

Grön res- och transportplan finns beskrivet som koncept och även ett exempel. Det finns 

inte med som krav i teknisk handbok men för en hel del områden har det tagits fram och 

är ett sätt att samla aktörer för att gemensamt hitta lösningar och samverka kring 

mobilitetsfrågor både för gods- och personer. Norra Masthugget är här med som 

exempel, men det finns även för Per Dubbs uppe vid Sahlgrenska området. Det är dock 

utmanande att följa med genom projektens skeden med denna typ av initiativ.  

Bland exempel finns också konceptprogram logistik – och försörjning till sjukvården. 

Den togs fram som en del i handlingsplanen för i Logistik- och försörjningens strategin 

för Västragötalandsregionen. Inspiration var ett Konceptprogram som Regionservice i 

Region Skåne tagit fram. Syftet är att beskriva och ta fram koncept för hur olika varuslag 

skulle hanteras samt hur kravställan skulle göras i samband med ny- och 

ombyggnationsprojekt. Västfastigheter förvaltar och utvecklar konceptprogrammet, 

men behovsägarna dvs sjukhusförvaltningar, Regionservice, inköp, IT med flera är också 

med i det arbetet. Byggnation av en hel stadsdel är ju lite annorlunda men ett 

konceptprogram liknande detta skulle kunna vara till nytta för att få liknande koncept i 

en stad, region mm, vi har därför valt att lyfta den här.  

Tabell 12. Urval av verktyg och konkreta exempel 

Titel Innehåll 

Trafikalstringsverktyget*107  
(Trafikverket, 2022-05-06) 
 

Används för skattning av trafik i samband med planering av nya eller 
befintliga områden. Prognosverktyg. Underlättar för att även inkludera 
nyttotrafik. 
Beräkningarna som genomförs av trafikalstringsverktyget innefattar inte 
godstrafik, övrig nyttotrafik samt besöksresor till bostäder 

Kommunal 
godstransportstrategi – 
Stockholm*108 

Stockholm Freight plan, ytterligare ett exempel på godsplan 

Hållbarhetsprogram Norra 
Djurgårdsstaden*109 

Mål kopplat till Näringslivets transporter i hållbarhetsprogram. Konkret och 
intressant 

Teknisk handbok Göteborgs 
stad*110 
 

Teknisk handbok Göteborgs Stad - Styrdokument för alla faser 
Utformning, Projektering, Byggnation, Drift och underhåll Arbete på gata 
etc. 
Riktlinjer för Näringslivets transporter under byggtid*111 utpekade 
prioriterade områden för framkomlighet samt dimensionerande fordon 
Analys av behov och påverkan*112 – Kartläggning av behov och påverkan 
för olika trafikslag inklusive näringslivets transporter i samband med 
planarbete 
Rutin för Mobility Management i byggskede*113 Beskrivning av vilka 
utredningar som ska göras i respektive skede. 

 
107 Trafikalstringsverktyg - Bransch (trafikverket.se 
108 https://start.stockholm/globalassets/start/om-stockholms-stad/politik-och-
demokrati/styrdokument/stockholm-freight-plan.pdf  
109 https://vaxer.stockholm/omraden/norra-djurgardsstaden/  
110 http://komframhuvudtidplan.tkgbg.se/Login/Index?ReturnUrl=%2F 
111https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/KomFram-riktlinjer-for-hantering-av-
naringslivets-transporter_2022-04.pdf  
112https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Ftekniskhandbok.goteborg.se%2Fwp
-content%2Fuploads%2FAnalys-av-behov-och-paverkan_2022-04.docx&wdOrigin=BROWSELINK  
113 https://tekniskhandbok.goteborg.se/1-om-th/1e-checklistor-och-mallar/  

https://bransch.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--och-analysverktyg/Trafikalstringsverktyg/
https://start.stockholm/globalassets/start/om-stockholms-stad/politik-och-demokrati/styrdokument/stockholm-freight-plan.pdf
https://start.stockholm/globalassets/start/om-stockholms-stad/politik-och-demokrati/styrdokument/stockholm-freight-plan.pdf
https://vaxer.stockholm/omraden/norra-djurgardsstaden/
http://komframhuvudtidplan.tkgbg.se/Login/Index?ReturnUrl=%2F
https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/KomFram-riktlinjer-for-hantering-av-naringslivets-transporter_2022-04.pdf
https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/KomFram-riktlinjer-for-hantering-av-naringslivets-transporter_2022-04.pdf
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Ftekniskhandbok.goteborg.se%2Fwp-content%2Fuploads%2FAnalys-av-behov-och-paverkan_2022-04.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Ftekniskhandbok.goteborg.se%2Fwp-content%2Fuploads%2FAnalys-av-behov-och-paverkan_2022-04.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://tekniskhandbok.goteborg.se/1-om-th/1e-checklistor-och-mallar/
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Titel Innehåll 
Rutin Trafikförings principer*114 ska tas fram för följande trafikslag 
(fotgängare, cykeltrafik, kollektivtrafik och näringslivets transporter i 
enlighet med riktlinjer för trafik under byggskede. (biltrafik är inte 
inkluderat) 
 

Gröna res- och 
transportplaner, förtätning 
och hållbart resande – 
historik och tillämpning i 
Göteborg*115 (IVL) 
 

Koncept och metodik för samverkan mellan olika intressenter att 
gemensamt verka för hållbara person- och godstransporter till, från 
och inom ett område. En avsiktsförklaring tas fram och skrivs under 
av alla parter och årlig uppföljning och revidering sker sedan. 
 

Avsiktsförklaring Grön 
transportplan Norra 
Masthugget*116 
 

Exempel på en Grön- res och transportplan som tagits fram i Göteborg, det 
finns fler exempelvis för Skeppsbron och Sahlgrenska området. 

PM Urban logistik 
Masthuggskajen*117 (2020-
03-06) Del i GFS Göteborgs 
stad S. Bolminger) 
 

Mycket intressanta tankar och resonemang som går att applicera även på 
andra områden. Ser ut att ha inspirerats av tidigare arbete kring Freight 
Trip Generation och godsflöden för beräkning av transporter och 
godsmängder (I Sanchez, NOVELOG m. fl.) 
 

KomFram huvudtidplan*118 
 

GIS-verktyg där samtliga byggprojekt både infrastruktur, stadsbyggnad mm 
finns och det finns en tidslinje så att det i verktyget går att de vilka andra 
projekt som kommer att pågå samtidigt. Grundläggande uppgifter om 
projekten finns, samt också om det är gjord någon Analys av behov och 
påverkan och/eller trafikförings principer för byggskedet. Dokumenten 
dock ej klickbara (finns internt på Trafikkontoret men detta verktyg 
används främst av konsulter mm i olika projekt). Behörighet söks. 
 

Hållbarhetsverktyget*119 (GR 
& IVL 2017-2020) 
 

GIS-verktyg som är framtaget för att i tidigt skede kunna utvärdera och 
jämföra vilken CO2-påverkan placering och utformning av nya stadsdelar 
har. Verktyget är scenariobaserat.  Basdata är Resvaneundersökningar och 
endast persontransporter. Ny förstudie startad vår 2022 för att se om och 
hur verktyget skulle kunna anpassas till att även omfatta gods. 
 

Konceptprogram för logistik 
och försörjning till 
sjukvården *120(VGR 2020) 
 

Konceptprogram för alla flöden på ett sjukhus framtaget som stöd i alla ny- 
och ombyggnationsprojekt för att kunna krav ställa på ett bra sätt. 
Första utgåva, levande dokument som förvaltas av Västfastigheter och som 
revideras regelbundet.  Liknande konceptprogram skulle en stad kunna ta 
fram för principer för gods och avfallslösningar i nya stadsdelar 

Logistik och 
försörjningsprogrammet*121  
- Regionservice Servicewebb 
(vgregion.se) (2018, beslutad i 
RS 2020) 

Förvaltningsövergripande regional Logistik och försörjningsstrategi för 
försörjning till sjukvården i Västra Götalandsregionen. Framtagen på 
uppdrag av Servicenämnden och inspirerad i format och process av tidigare 
framtagen Godstransportstrategi. Processtöd upphandlades externt. Både 
styrgrupp och projektgrupp var förvaltningsövergripande Regionservice 

 
114https://tekniskhandbok.goteborg.se/12-projektering/12c-bygghandlingar/12ce-ritningar/12ce1-
ritningars-innehall/12ce1-11-trafikforingsprincip/  
115 https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1549598/FULLTEXT01.pdf  
116https://www5.goteborg.se/prod/fastighetskontoret/etjanst/planobygg.nsf/vyFiler/Masthuggskajen%20-
%20staden%20v%C3%A4xer%20v%C3%A4sterut-Plan%20-%20granskning-Avsiktsf%C3%B6rklaring%20-
%20Gr%C3%B6n%20transportplan/$File/17_Avsiktsf%C3%B6rklaring%20-
%20Gr%C3%B6n%20transportplan%202017-06-07.pdf?OpenElement 
117https://www5.goteborg.se/prod/fastighetskontoret/etjanst/planobygg.nsf/vyFiler/Masthuggskajen%20-
%20staden%20v%C3%A4xer%20v%C3%A4sterut-Genomf%C3%B6randestudie-
Urban%20logistik/$File/PM%20Urban%20Logistik%2020200306.pdf?OpenElement 
118 http://komframhuvudtidplan.tkgbg.se/Login/Index?ReturnUrl=%2F 
119 https://karta.goteborgsregionen.se/  
120 RIKTLINJER_FÖR_LOGISTIK_OCH_FÖRSÖRJNING.pdf (vgregion.se) 
Logistik och försörjningsprogrammet - Regionservice Servicewebb (vgregion.se) 
121 https://mellanarkiv-
offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/sn5441-151585881-
7/native/RIKTLINJER_F%c3%96R_LOGISTIK_OCH_F%c3%96RS%c3%96RJNING.pdf  

https://tekniskhandbok.goteborg.se/12-projektering/12c-bygghandlingar/12ce-ritningar/12ce1-ritningars-innehall/12ce1-11-trafikforingsprincip/
https://tekniskhandbok.goteborg.se/12-projektering/12c-bygghandlingar/12ce-ritningar/12ce1-ritningars-innehall/12ce1-11-trafikforingsprincip/
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1549598/FULLTEXT01.pdf
https://www5.goteborg.se/prod/fastighetskontoret/etjanst/planobygg.nsf/vyFiler/Masthuggskajen%20-%20staden%20v%C3%A4xer%20v%C3%A4sterut-Plan%20-%20granskning-Avsiktsf%C3%B6rklaring%20-%20Gr%C3%B6n%20transportplan/$File/17_Avsiktsf%C3%B6rklaring%20-%20Gr%C3%B6n%20transportplan%202017-06-07.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/fastighetskontoret/etjanst/planobygg.nsf/vyFiler/Masthuggskajen%20-%20staden%20v%C3%A4xer%20v%C3%A4sterut-Plan%20-%20granskning-Avsiktsf%C3%B6rklaring%20-%20Gr%C3%B6n%20transportplan/$File/17_Avsiktsf%C3%B6rklaring%20-%20Gr%C3%B6n%20transportplan%202017-06-07.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/fastighetskontoret/etjanst/planobygg.nsf/vyFiler/Masthuggskajen%20-%20staden%20v%C3%A4xer%20v%C3%A4sterut-Plan%20-%20granskning-Avsiktsf%C3%B6rklaring%20-%20Gr%C3%B6n%20transportplan/$File/17_Avsiktsf%C3%B6rklaring%20-%20Gr%C3%B6n%20transportplan%202017-06-07.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/fastighetskontoret/etjanst/planobygg.nsf/vyFiler/Masthuggskajen%20-%20staden%20v%C3%A4xer%20v%C3%A4sterut-Plan%20-%20granskning-Avsiktsf%C3%B6rklaring%20-%20Gr%C3%B6n%20transportplan/$File/17_Avsiktsf%C3%B6rklaring%20-%20Gr%C3%B6n%20transportplan%202017-06-07.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/fastighetskontoret/etjanst/planobygg.nsf/vyFiler/Masthuggskajen%20-%20staden%20v%C3%A4xer%20v%C3%A4sterut-Genomf%C3%B6randestudie-Urban%20logistik/$File/PM%20Urban%20Logistik%2020200306.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/fastighetskontoret/etjanst/planobygg.nsf/vyFiler/Masthuggskajen%20-%20staden%20v%C3%A4xer%20v%C3%A4sterut-Genomf%C3%B6randestudie-Urban%20logistik/$File/PM%20Urban%20Logistik%2020200306.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/fastighetskontoret/etjanst/planobygg.nsf/vyFiler/Masthuggskajen%20-%20staden%20v%C3%A4xer%20v%C3%A4sterut-Genomf%C3%B6randestudie-Urban%20logistik/$File/PM%20Urban%20Logistik%2020200306.pdf?OpenElement
http://komframhuvudtidplan.tkgbg.se/Login/Index?ReturnUrl=%2F
https://karta.goteborgsregionen.se/
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/sn5441-151585881-7/native/RIKTLINJER_F%c3%96R_LOGISTIK_OCH_F%c3%96RS%c3%96RJNING.pdf
https://regionservice.vgregion.se/RNS/om-oss/logistik--och-forsorjning/
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/sn5441-151585881-7/native/RIKTLINJER_F%c3%96R_LOGISTIK_OCH_F%c3%96RS%c3%96RJNING.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/sn5441-151585881-7/native/RIKTLINJER_F%c3%96R_LOGISTIK_OCH_F%c3%96RS%c3%96RJNING.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/sn5441-151585881-7/native/RIKTLINJER_F%c3%96R_LOGISTIK_OCH_F%c3%96RS%c3%96RJNING.pdf
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Titel Innehåll 
 (lead), Inköp, Västfastigheter, Sjukhusförvaltningar, Sjukhusapoteket med 

flera. Handlingsplanen är tänkt att revideras regelbundet. Samtliga nya 
projekt som startas bör hänga ihop med övergripande strategi och 
handlingsplan. 
Logistik- och försörjningsstrategi för VGR  
Handlingsplan Logistik- och försörjningsstrategi för VGR  
 

Svenska mässan*122 – 
samlastning mindre 
sändningar 
 

Sändningar mindre än 5 pall samlastas på extern omlastningsterminal och 
avropas → minskad trafik 30%.  
Lösning har fungerat i ca 20 år. 
 
 

 

5.5 Relaterade projekt samt relevanta 

samverkansarenor 

Eftersom det är komplexa frågor med många involverade intressenter är 
samverkansprojekt och samverkansarenor för kunskapsspridning och skapande av nya 
utvecklings- och forskningsprojekt väldigt viktiga för att komma framåt i dessa frågor. 
Det är också oerhört viktigt att vi lär oss av tidigare projekt och även att vi har 
överhörning och samverkan mellan olika samtidigt pågående projekt för att öka kunskap 
och ta fram bra implementerbara systemlösningar. 

Förutom de avslutade projekt som nämnts i sammanställningen ovan exempelvis 
Dencity och SendSmart finns det också en rad pågående projekt som har 
beröringspunkter och är relevanta för detta projekt några av dessa listas nedan med kort 
beskrivning. 

Projekt Kort beskrivning 

HITS 2024123 - pågår 

HITS (Hållbara & Integrerade urbana Transportsystem) är ett 
branschöverskridande samarbete för att utveckla transporteffektiva 
lösningar, som ger renare och tryggare städer. Projektdeltagarna 
representerar allt från fastighetsägare, städer, kommuner, 
ingenjörsföretag, logistikföretag, och akademisk forskning. Projektet 
leds av Scania och projektkoordinator är CLOSER. 

Nationellt 
Logistikdatalabbet124 - pågår 

Projektet koordineras av CLOSER, som är en neutral 
samverkansplattform för ökad transporteffektivitet, med stöd från 
RISE som besitter stor erfarenhet av testbäddar och tidigare har 
initierat och drivit datalabb inom andra samhällssektorer. 

SMOOTH125- pågår 

Godstransporter till städer bidrar till utmaningar i form av 
trafikstockningar och sämre miljö i innerstäderna men är också en 
förutsättning för en attraktiv stad. Volvokoncernen startar nu ett 
spännande samarbete där industri, forskning och samhälle ska 
utveckla och testa ett system-av-system i Göteborg för att reducera 
antalet godstransporter till innerstaden med minst 40 procent. 

MOVE21126-pågår 

Ett innovationsprojekt finansierat av Europeiska kommissionen, 
MOVE21 syftar till att förvandla europeiska städer och deras 
omgivningar till smarta nollutsläppsnoder för mobilitet och logistik. 
Projektet hjälper deltagande städer att uppnå en 30 % minskning av 

 
122 Svenska Mässans & Gothia Towers hållbarhetsarbete: transportlösningar - YouTube 
123 https://closer.lindholmen.se/projekt/hits-2024 
124 https://closer.lindholmen.se/nyheter/nytt-logistikdatalabb-skapar-battre-mojligheter-att-na-klimatmal  
125 https://www.volvogroup.com/se/news-and-media/news/2019/nov/volvo-reduces-transports-using-a-
digitalized-system.html  
126 https://move21.eu/  

http://closer.lindholmen.se/
https://www.ri.se/sv
https://www.youtube.com/watch?v=EwXCM-8rhZQ
https://closer.lindholmen.se/projekt/hits-2024
https://closer.lindholmen.se/nyheter/nytt-logistikdatalabb-skapar-battre-mojligheter-att-na-klimatmal
https://www.volvogroup.com/se/news-and-media/news/2019/nov/volvo-reduces-transports-using-a-digitalized-system.html
https://www.volvogroup.com/se/news-and-media/news/2019/nov/volvo-reduces-transports-using-a-digitalized-system.html
https://move21.eu/
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Projekt Kort beskrivning 
transportrelaterade utsläpp till 2030 genom implementering av 15 
transportrelaterade innovationer 

e- COMSTRAT127- pågår 

Målet med e-COMSTRAT är att ge ny kunskap om hur kommuner kan 
uppnå en förbättrad stadsmiljögenom tillgång till leveransdata. 
Genom att ta del av leveransdata kommer e-COMSTRAT skapa 
beslutstöd som ger kommuner rätt förutsättningar för att stödja en 
hållbar utveckling av e-handelsleveranser 

Gothenburg Green City 
Zone128- pågår – ett initiativ 
till 2030 

Gothenburg Green City Zone är en zon där vi testar framtidens 
transportsystem – ny teknik i både fordon och infrastruktur. 
Målsättningen är att transporterna inom zonen ska vara utsläppsfria 
redan 2030. Vi pratar om ett helt nytt utsläppsfritt transportsystem, 
och det kräver att vi tänker om, tänker nytt och tänker tillsammans. 

Resilienta fossilfria 
godstransportsystem 
(REFOG) 129130 -klar 

Framtidens fossilfria godstransportsystem måste också vara resilienta 
-- det vill säga tåliga mot överraskningar. Förstudien REFOG påbörjar 
arbetet med att identifiera problem, utmaningar och möjligheter i 
samband med omställningen till ett fossilfritt godstransportsystem. 

Samverkande autonoma 
transporter SAT 131- pågår 

Under de senaste åren har två olika projekt testat självkörande, 
elektrisk skytteltrafik på Chalmers Campus samt autonoma 
godsleveranser som en del av Chalmers befintliga logistiksystem. Men 
vad händer när flera olika självkörande transportslag samexisterar i 
stadsmiljön? Det ska projektet Samverkande Autonoma Transporter 
(SAT) ta reda på från januari 2022 och ett och ett halvt år framåt. 
Koppling till samhällsplanering och utformning av nya stadsdelar 

Förstudie Modellering av 
fastighetsnära 
godstransporter132 - pågår 

I denna förstudie kommer förutsättningarna att modellera förväntade 
volymer av fastighetsnära godstransporter (paketleveranser, 
postleveranser, varutransporter, mat- och livsmedelsleveranser samt 
återvinning och avfall) från bostäder och verksamheter att utredas. 

 

Även andra avslutade projekt på CLOSER 133 så som exempelvis Storskaligt samordnade 

leveranser och MIMIC (bygglogistik) har relevans för denna förstudie. 

Mycket av kunskapsuppbyggnad, samverkan i projekt och delande av kunskap sker via 

olika samverkansarenor och några av de viktigaste inom detta område är CLOSER, som 

är nationellt forum för transporteffektivitet134 där det också finns ett Round Table med 

tema Urban Logistik. En annan viktig samverkansarena är nybildade ASTER135 som står 

för Alliance for sustainable e-commerce och är ett program som koordineras av ReLog136 

och CLOSER. Drive Sweden137 är ytterligare ett program med stor relevans inom dessa 

frågor liksom TripleF138 som är Trafikverkets satsning med syfte att bidra till det svenska 

godstransportsystemets omställning till fossilfrihet. NORTHEN lead med sin Urban 

Freight plattform är också viktig. 

 
127 https://closer.lindholmen.se/projekt/e-comstrat 
128 https://www.businessregiongoteborg.se/innovation-samverkan/innovation-samverkan/hallbar-
utveckling/gothenburg-green-city-zone-0 https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/gothenburg-green-city-
zone-visar-vagen-mot-framtidens-utslappsfria-transporter 
129 2020.3.2.15 REFOG Resilienta fossilfria godstransportsystem | Triple F (lindholmen.se) 
130 https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/resilienta-fossilfria-godstransportsystem-refog  
131 https://www.johannebergsciencepark.com/projekt/samverkande-autonoma-transporter-sat 
132 https://goteborgsregionen.se/projekt/2022-04-20-modellering-av-fastighetsnara-godstransporter  
133 https://closer.lindholmen.se/projekt 
134 CLOSER - tillsammans för hållbara transporter | Closer (lindholmen.se) 
135 ASTER | Closer (lindholmen.se) 
136 ReLog – en Triple Helix forskningsplattform | ReLog (lth.se) 
137 https://www.drivesweden.net/  
138 https://triplef.lindholmen.se/  

https://closer.lindholmen.se/projekt/e-comstrat
https://www.businessregiongoteborg.se/innovation-samverkan/innovation-samverkan/hallbar-utveckling/gothenburg-green-city-zone-0
https://www.businessregiongoteborg.se/innovation-samverkan/innovation-samverkan/hallbar-utveckling/gothenburg-green-city-zone-0
https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/gothenburg-green-city-zone-visar-vagen-mot-framtidens-utslappsfria-transporter
https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/gothenburg-green-city-zone-visar-vagen-mot-framtidens-utslappsfria-transporter
https://triplef.lindholmen.se/projekt/20203215-refog-resilienta-fossilfria-godstransportsystem
https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/resilienta-fossilfria-godstransportsystem-refog
https://www.johannebergsciencepark.com/projekt/samverkande-autonoma-transporter-sat
https://goteborgsregionen.se/projekt/2022-04-20-modellering-av-fastighetsnara-godstransporter
https://closer.lindholmen.se/projekt
https://closer.lindholmen.se/closer-tillsammans-hallbara-transporter
https://closer.lindholmen.se/projekt/aster
https://www.relog.lth.se/
https://www.drivesweden.net/
https://triplef.lindholmen.se/
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Viktiga internationella nätverk och initiativ är bland andra Viable Cities139, 100 

klimatneutrala städer140, CIVITAS141 – Urban Logistics, ALICE142 samt POLIS143. POLICE 

och ALICE har också nyligen inlett ett nytt samarbete144. 

 

6 Analys och syntes av kartläggning 
En av utmaningarna i detta arbete har varit att det är en komplex frågeställning som 
berör många olika planeringsnivåer, även om vi i detta arbete fokuserat främst på det 
kommunala perspektivet. Mycket finns gjort inom området, med många lärande 
exempel, men ofta är det ”öar” av kunskap som är svåra att hitta. 
 

6.1 Identifierade utvecklingsområden 

6.1.1 Kommunperspektiv 

Benchmark mellan kommuner: Gemensam workshop hölls med representanter 

från bägge städer där vi tillsammans gick igenom både kartläggningen från städerna, 

guldkorn och utmaningar samt till viss del jämförelse och det fanns tid för reflektion och 

dialog. Dessutom presenterades kontext och kunskapssammanställning avseende 

näringslivets transporter i tidigt planeringsskede. Frågan ställdes till kommunerna om 

det var något nytt i detta material samt om de trodde att det skulle kunna komma till 

nytta och responsen var positiv på båda dessa frågor. De upplevde också nytta av 

jämförelsen i kartläggningen mellan områdena och blev nyfikna på att få mer 

information av varandra kring vissa saker. 

Resurstillsättning: I båda kommunerna har satsning gjorts att tillsätta nya tjänster 

inom området men i ingen av kommunerna finns det någon som arbetar huvudsakligen 

med gods utan det är en del av den totala tjänsten. Nyfikenhet på att höra hur andra 

kommuner organiserat sig kring dessa frågor och hur framgångsrikt det varit framkom i 

studien. Skulle en specifik tjänst som jobbar med godsstrategiska frågor över 

förvaltningsgränser kunna vara ett sätt att kraftsamla i frågan? I varken Västerås eller 

Umeå fungerade det så i dagsläget. 

Prioritet: För att få med godstransporterna på ett bättre sätt upplevs det som att 

prioriteten behöver lyftas. Att peka ut godstrafik som ett eget transportslag, samt att få 

med det tydligare än idag i viktiga strategiska styrdokument så som Översiktsplan, 

Trafikstrategi och Godsplan samt också i exempelvis i Klimatkontrakt för de städer som 

är engagerade i Viable Cities kan vara några alternativ. 

 
139 https://en.viablecities.se/  
140 https://en.viablecities.se/nytt/100-cities  
141 https://civitas.eu/thematic-areas/urban-logistics  
142 https://www.etp-logistics.eu ALICE- Alliance for Logistics Innovation through Collaboration in 
Europe 
143 https://www.polisnetwork.eu/who-we-are/about-polis/ 
144 https://www.polisnetwork.eu/news/polis-and-alice-launch-joint-guide-for-advancing-together-towards-
zero-emission-urban-logistics-by-2030/    

https://en.viablecities.se/
https://en.viablecities.se/nytt/100-cities
https://civitas.eu/thematic-areas/urban-logistics
https://www.etp-logistics.eu/
https://www.polisnetwork.eu/who-we-are/about-polis/
https://www.polisnetwork.eu/news/polis-and-alice-launch-joint-guide-for-advancing-together-towards-zero-emission-urban-logistics-by-2030/
https://www.polisnetwork.eu/news/polis-and-alice-launch-joint-guide-for-advancing-together-towards-zero-emission-urban-logistics-by-2030/


 

52 

 

Implementering lokalt: Några funderingar som dök upp i dialogen: Det finns så 

mycket gjort: Hur kan varje kommun ta vara på det och implementeras passande delar 

hos sig? Hur ska vi kunna öka kompetensen ”bredare” och bli bättre på att kravställa 

avseende godstransporter? Hur kan vi lyfta näringslivets transporter som ett eget 

trafikslag i alla planer? Det finns väldigt mycket kunskap samlade i olika handböcker, 

rapporter, verktyg mm men för att det ska vara enkelt att verkligen implementera dessa 

tankar skulle de troligen behöva konkretiseras ytterligare i rutiner, men även i 

checklistor i kommunen.  

Samverkan har identifierats som en av nyckelfaktorerna för att hitta hållbara lösningar 

avseende godstransporter. På lokal nivå kan man arbeta med att utveckla samverkan 

med näringslivet både i exempelvis godsnätverk och i specifika utvecklingsprojekt. Båda 

kommunerna pekar på att det kommunala godsnätverket där de deltar är viktigt för 

kunskapsuppbyggnad mm. Även att delta i andra samverkansarenor, seminarium samt 

utvecklingsprojekt nationellt såväl som internationellt är vägar för att hålla sig 

uppdaterad. 

Dataunderlag och prognoser: Även om trafikmodellerna har uppdaterats för dessa 

två städer, så saknas det i hög grad fortfarande dataunderlag för gods- och 

godstrafikflöden som kan användas som underlag för planering- och dimensionering i 

tidig stadsplanering. Detta gäller både lokalt och nationellt. Ofta används schabloner så 

som x% av biltrafiken i beräkningar vilket inte alltid överensstämmer med verkligheten. 

Även prognoser för framtida trafik för olika trafikslag mm vore till stor hjälp lokalt. 

Nationella prognoser för exempelvis e-handel och dess förväntade utveckling framåt 20-

30-50 år är av högsta intresse för kommuner. Intressant vore också om det finns 

skillnader lokalt och regionalt i landet beroende på köpmönster, mobilitetslösningar 

mm.  

Verktyg: trots att det finns en hel del data insamlad (främst i de större städerna) och 

som använts som underlag i framtagning av exempelvis Freight Trip Generation145, så 

finns det i dagsläget inga enkla verktyg tillgängliga för konsulter eller tjänstepersoner i 

kommuner att beräkna effekter av olika fördelning av BTA på verksamheter boende mm. 

Det finns rådata från en mängd mätningar exempelvis från mätningar i Göteborg, 

Stockholm, Oslo och Uppsala hos olika konsulter som skulle kunna efterfrågas för att 

utgöra underlag för en sådan modell. Eventuellt skulle ytterligare datainsamling behöva 

göras för orter i Västerås och Umeås storlek för att få nyckeltal mm så relevanta som 

möjligt. Trafikalstringsverktyget saknar idag näringslivets transporter, vilket är en brist. 

Kunskapsuppbyggnad: Det finns otroligt mycket gjort inom området och mycket 

kunskap samlad i olika rapporter, projekt, verktyg och konferensbidrag men i dagsläget 

är det väldigt utspritt och mycket svårt för enskilda tjänstepersoner i kommuner att hålla 

sig ajour. Viktigt att sprida kunskap om logistik- och godsfrågor förvaltnings-

övergripande och till kommunala bolag, det ses som en utmaning. 

En annan utmaning är att mycket arbete inom detta område utförs av konsulter på 

uppdrag av enskilda tjänstepersoner i olika kommuner. Vissa resultat blir färdiga 

rapporter och/eller konferensbidrag men mycket är arbetsmaterial som får väldigt liten 

 
145https://gupea.ub.gu.se/bitstream/handle/2077/69885/gupea_2077_69885_8.pdf?sequence=8Brettmo_S
pikblad.indd (gu.se) 
 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/handle/2077/69885/gupea_2077_69885_8.pdf?sequence=8
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/handle/2077/69885/gupea_2077_69885_8.pdf?sequence=8
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/handle/2077/69885/gupea_2077_69885_8.pdf?sequence=8
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/handle/2077/69885/gupea_2077_69885_8.pdf?sequence=8


 

53 

 

spridning. Kunskapsuppbyggnad och spridande av kunskap både inom kommunen och 

mellan kommuner samt på regionalnivå har identifierats som utmanande.  

Förslag: Ta fram en presentation som på ett enkelt sätt lyfter logistikens effekt/betydelse 

i en tätare stadsmiljö i respektive kommun. Går att använda som dialogmaterial i 

enskilda projekt, men också på förvaltningsnivå samt i dialog med andra förvaltningar 

och externa parter mm. 

6.1.2 Nationellt perspektiv 

Styrande dokument, strategi & färdplan: När det gäller det styrande övergripande 

målen, visionerna och uppföljningen av godstransporter har det förbättrats avsevärt på 

senare år i och med framtagandet av den Nationella godstransportstrategin samt 

organisation och uppföljning kring den. När det gäller de urbana transporterna i 

strategin så upplevs innehållet inte så omfattande, utan skulle kunna utvecklas vid en 

uppdatering av strategin för att ge mer stöd. 

Det finns en separat färdplan för Citylogistik från 2014. Den har dock inte reviderats, 

men många mål och innovationsområden är fortfarande aktuella. Det har inte heller 

genomförts någon likande nationell koordinering som inom HCT (High capacity 

transport146-området147). 

Några av utmaningarna är hur organiseringen av utveckling av infrastruktur och städer 

delas mellan olika huvudmän, och att det ibland finns målkonflikt, samt att alla dessa 

nivåer har politisk styrning vilket medför att kontinuitet över tid kan vara en utmaning 

(stat, region och kommun). En annan utmaning är att få mer standardiserade och 

harmoniserade arbetssätt i hela landet och att få bättre gods och godstrafikunderlag som 

också ingår som underlag i analysmodeller. 

Plan- och bygglagens kunskapsbank: PBL kunskapsbank är en bra bas att luta sig 

mot men skulle behöva utvecklas ytterligare för att bli mer användarvänlig samt spridas 

för att bli mer välkänd hos olika kategorier av tjänstepersoner i planeringen. I Plan- och 

bygglagens kunskapsbank finns mycket material samlat både fakta och även lärande 

exempel, det finns en hel del för kommunala tjänstepersoner att luta sig mot för att få 

med godstransporterna i tidigt planeringsskede.  

Hur skulle samverkan kunna utvecklas ytterligare? 

I samband med H22 hölls en gemensam WS i det Kommunala godsnätverket med RT 

Urban mobility inom CLOSER vilket var ytterligare ett sätt att stärka den samverkan. 

Färdplanen för citylogistik togs fram 2014 och har inte reviderats sedan dess. Ett antal 

olika projekt har genomförts inom området men det är svårt att se någon röd tråd och 

att arbetet har harmoniserats och samordnats inom Sverige under dessa 8 år. Inom ett 

annat område High Capacity Transport (HCT) har det under samma period funnits ett 

nationellt FOI-program som koordinerats av CLOSER148. Basen i det arbete är en 

Färdplan som revideras regelbundet och sedan finns det en programansvarig som kallar 

till styrgruppsmöten ca 4 ggr/år, arbetspaketsledare som koordinerar och omvärlds 

bevakar respektive område och varje år skrivs en årsrapport. På detta sätt finns det 

 
146 HCT – Hight Capacity Transport 
147 https://closer.lindholmen.se/high-capacity-transport-hct 
148 https://closer.lindholmen.se/high-capacity-transport-hct 
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dokumentation av framdriften inom området och kunskap sprids till alla intresserade 

inom Sverige. Dessutom anordnas en nordisk konferens årligen. Arbetet med att nå 

målen i färdplanen går långsamt men genom denna samlande insats har betydande 

framsteg gjorts, dels har en ny bärighetsklass BK4 beslutats och förhoppningsvis 

kommer det inom kort beslut om att tillåta längre fordon på vägnätet. Regeringen har 

notifierat EU om att man vill tillåta längre fordon på ett utpekat vägnät149. Ett likande 

arbetssätt inom citylogistik skulle vara intressant att testa för att få bättre gemensam 

framdrift för kommuner och Sverige i stort. 

6.2 Slutsatser 

Mycket bra finns redan gjort, men det är inte helt lätt för tjänstepersoner i kommuner 

att hitta samlad kunskap och verktyg metoder etc. för att på ett enkelt sätt inkludera 

dessa frågor i tidig stadsplanering. 

Kortfattat kan resultaten av denna studie sammanfattas med: 

• Det finns mycket att lära av deltagande kommuner och det finns också 

identifierade utmaningar och behov som troligen delas av fler kommuner. Mer 

kunskap behövs och egenkartläggning av fler kommuner skulle kunna bidra till 

en mer heltäckande inspirations- och behovsbank (mall framtagen).  

• Det finns mycket dokumenterad kunskap om godstransporter i 

(kunskapssamlingar, handböcker, tidigare projekt mm), men det är det inte lätt 

att hitta samlad information för kommunerna. Resultat av många utredningar 

och projekt publiceras inte heller i sökbart format eftersom arbetet görs för 

enskilda kommuner, ofta av konsulter. Kunskapsnod behövs. 

• Det finns bristfälliga data och underlag för gods- och trafikflöden. Detta försvårar 

dimensionering av logistikytor och trafiksystem. Enkla nyckeltal och verktyg som 

kan användas för näringslivets transporter behövs. 

• Godstransporterna behöver få ökat fokus i tidig planering för att skapa effektiva 

förutsättningar för leveranser. Viktigt att komma in i planeringsprocessen genom 

kvalitetsstyrning av arbetssätt och ex checklistor för olika skeden. 

Det finns många möjligheter till förbättringsarbete genom att bara ta vara på kunskap 

och lösningar som redan finns och implementera dem på lokal nivå samt också genom 

utökad samverkan mellan olika kommuner i exempelvis redan befintliga nätverk.  

För vissa identifierade förbättringsområden är bedömningen att det skulle det behövas 

samverkansinsatser för att skapa förnyelse och innovationer som bidrar till ett 

effektivare systemlösningar och bättre harmonisering över landet. 

7 Förslag framåt 
I detta kapitel har vi samlat dels förbättringsidéer som kommuner har rådighet att själva 

införa, dels förslag på förnyelse- och samverkansidéer mer på nationell och systemnivå 

för att underlätta för framtidssäkring av leveranser till nya stadsdelar. 

 
149https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/05/regeringen-vill-tillata-langre-lastbilar-pa-
vagarna/ 
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7.1 Förbättringsidéer för kommuner  

Det finns en hel del som kommunerna har makt över och kan genomföra i sin egen 

organisation och som kan implementeras direkt, några exempel se nedan samt i Tabell 

13. 

- Inkludera godstransporter i alla viktiga styrdokument, gör godstransporter till ett 

eget transportslag och säkra resurser för godsfrågor 

- Säkerställ att logistik- och avfallskoncept och utredningar kommer in i alla faser i 

planprocessen och kravställ 

- Använd regelverk och incitament som verktyg för att uppnå hållbarhetsmål för 

godstransporter 

- Var ett föredöme i upphandling av egna varor och tjänster ”Ta makten över frakten” 

för kommunkoncernen 

 

Tabell 13. Några exempel på förbättringsåtgärder som kommuner kan införa på lokal nivå 

Aktivitet Möjlighet Vad/varför Hur? exempel 

Inkludera 
godstransporter i alla 
viktiga styrdokument, 
godstransporter till 
ett eget transportslag 
och säkra resurser för 
godsfrågor 
 

Möjlighet att ta 
hänsyn till och ta fram 
bättre lösningar för 
godstransporter i 
staden 

Godstransporter står för en stor 
andel av negativa klimat 
påverkan och är också 
nödvändiga för att samhället 
ska fungera. 
Även lokala negativa effekter 
kan minimeras om dessa frågor 
kommer med tidigare och 
tydligare i planeringen 
 

- Få in i Klimatkontrakt, 
översiktsplan, trafikstrategi, 
godsplan mm 

- Se över organisation av 
resurser för 
godstransportfrågor och 
förstärk vid behov 

Säkerställ att logistik 
och avfallskoncept 
och utredningar 
kommer in i alla faser i 
planprocessen 
 

Planering för 
leveranser och avfall i 
tidigt skede och 
konceptualisering 
 

-  Kravställ fysiska 
förutsättningar för transport 
och logistik i infrastruktur. 
Framkomlighet och anlöp för 
dimensionerande fordon 
- Planera in ytor för 
logistikhantering, lastplatser, 
angöring, framkomlighet 
infrastruktur samt bärighet och 
användning 
- Säkerställ ytor för gods- och 
avfallshantering, service i 
stadsdelar  
- Särskild infrastruktur för 
godstrafik och logistikhantering 
eller samutnyttjande av flexibla 
ytor/vägar  
- Möjliggör leverans av gods 
utan att mottagaren är på plats 
ex. leveransboxar, varuceller, 
digitala lås på containers mm 
 

- Planera in i ÖP och detaljplan 
- Ta hänsyn till i 

godstransporter vid 
trafikutformning och 
stadsplanering 

- Samverka med exploatörer 
- Ta fram Grön- res och 

transportplan 
- Kravställ Bygglogistik 

utredning 
- Ställ krav på Analys av behov 

och påverkan 
- Kravställ logistiklösningar för 

byggtid och färdigt område i 
samband med markanvisning 

 

Använd regelverk och 
incitament för att 
uppnå hållbarhetsmål 
 

Styra trafik i tid och 
rum, storlek samt mot 
fossilfrihet – (LTF: er 
och Miljözon 1-3, 
samt dispenser) 
 
Miljözoner – styra 
typ av fordon som får 
trafikera 
 
Incitament - 
Certifiering av 

Lokala trafikföreskrifter och 
miljözoner samt dispenser 
 
Minska risk för olyckor, 
trängsel, negativ påverkan på 
stadsrummet, negativ påverkan 
på lokal nivå med avseende på 
miljöpartiklar & buller, förbättra 
framkomlighet och effektivitet 
av transporter av gods och 
avfall genom att särskilja 

LTF ex Innerstaden Göteborg & 
Gamla stan längd- och 
tidsbegränsning 
 
Nyttja alla tre miljözonerna 
Miljözon 1 för tungtrafik tillämpas 
av en rad kommuner, Miljözon2 ex. 
Hornsgatan i Stockholm 
Planera för att på sikt införa 
Miljözon2 & 3 i specifika områden 
för att öka drivkraft till omställning 
av transportsystemet 
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Aktivitet Möjlighet Vad/varför Hur? exempel 

UCC:er (Urban 
Consolidation 
Centers) som kan få 
annan access till 
infrastruktur än 
andra operatörer 

oskyddade trafikanter från 
leveranser av gods och avfall. 
 

 
Ökad konsolidering, omställning 
samt ett öppet 
transportörsneutralt system Ha 
öppna kriteriums som stimulerar 
samlastning av 3:e partsgods för 
både leverans och upphämtning. 
Krav för att bli certifierad 
progressiva. Redovisning övertaget 
gods samt öppen prislista. Ex. 
Utrecht i Holland se SendSmart 
rapport för kriteriers mm 
Win-Win-Win lösning 
 

Var ett föredöme i 
upphandling av egna 
varor och tjänster ”Ta 
makten över frakten” 
för 
kommunkoncernen 
 

”Ta makten över 
frakten” för 
upphandlade varor 
(särskilj varans pris 
från transportens) 
och ta ansvar för 
intransporter till 
verksamheter (se 
över transportvillkor- 
INCOTERMS) 
Ställ funktionskrav på 
hållbarhet (Social, 
ekonomisk och 
ekologisk) vid 
upphandling av 
transporter och 
fordon. 
 

Gott föredöme för andra 
verksamheter och bidra till 
omställningen mot hållbarare 
transporter 
- Antalet anlöp till 

kommunens egna 
verksamheter minskar 

- Ökad samlastning ger 
mindre trafik och därmed 
mindre negativa effekter 
så som Co2-utsläpp, 
olyckor buller, partiklar 
och trängsel 

 

Ta gärna hjälp av 
branschöverenskommelser för att 
hitta rätt i krav ex. Fair transport150 
har olika kravnivåer som man kan 
inspireras av.  
Det finns också ett nationellt 
centrum för kommunal samordnad 
varudistribution151 
 

 

  

 
150 https://fairtransport.se/ 
151 http://www.samordnadvarudistribution.com/ 

http://www.samordnadvarudistribution.com/
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7.2 Förnyelse- och samverkansförslag 

Nedan finns mer övergripande förnyelse- och samverkansförslag som med fördel 

koordineras antingen mellan flera kommuner och/eller nationellt.  

Utmaning: Öka kunskap och kompetens hos kommuner 

Förslag: Skapa kunskapsnod om godstransporter i tidigt planeringsskede 

som är användaranpassad samt förvaltas och underhålls. 

- Samlad och sökbar information – gärna digitalt 

- Anpassningsbart utefter läsarens profil och intresse 

- (Vidareutveckling av PBL kunskapsbank och/eller pekare därifrån) 

- Utveckla checklistor och frågeställningar förslag till mallar och verktyg för olika 

planeringsskeden 

- Göra som en ”kartberättelse” eller annan digital form för att öka användbarheten. 

Skulle kunna fungera som en uppslagsbok, exempelvis med olika flikar för olika 

planeringsskeden 

Förslag: Kartlägg fler kommuner utifrån egenutvärderings mall som tagits 

fram i förstudie för att öka kunskap om befintliga guldkort samt behov utmaningar i 

andra kommuner – fungerar som benchmark för enskilda kommuner men också som 

underlag i nationella förnyelseprojekt 

Kartläggning metodik: 

- Samla in data från egenutvärdering – bättre aggregerad kunskap 

- Aggregerad nivå 

- Benchmark i förhållande till storlek 

- Tillgång till varandras data  

- Ex. testa i godsnätverk för kommuner 

- Skapa möjlighet till dialog och interaktion 

 

Förslag: Ta fram en sammanfattande bild överplanprocessen och vilka 

frågor som kommunen har rådighet över och som är viktiga att säkra  

Ett första utkast skulle kunna se ut så här: 
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Utmaning: Godstransporters prioritet behöver höjas och 

innovationsinsatser behöver koordineras och implementeras nationellt 

 

Förslag: Nationell koordinering – starta FOI program Urban logistik  

Utveckla strategidokument, samt ett föreslå ett arbetssätt och koordinering nationellt 

kring näringslivets transporter i urban miljö som stödjer uppfyllande av mål på regional 

och lokal nivå. 

- Skapa en nationell FOI satsning inom området urbana godstransporter– som bör 

omfatta både citylogistik (gods- och paket) samt bygglogistik för både strategi, 

planerings- och driftskede 

- Koordinering med fördel av neutral part/er, men flera nyckelaktörer involverade i 

styrgruppsarbete. Viktigt att deltagande parter också kan bidra med 

kunskapsspridning. 

- Utred hur en ny färdplan skulle kunna se ut för att omfatta både citylogistik (gods- 

och paket) men även bygglogistik och trafik under byggskede, en revision av 

citylogistik färdplanen men kanske också utökning. Detta arbete skulle kunna ge 

input till: 

o Nästa revidering av godstransportstrategin försök konkretisera urbana 

transporter ytterligare, så att strategin kan vara ett direkt stöd vid 

framtagning av regionala och lokala godstransportstrategier 

o Klimatneutrala städer – se till att godstransporter tas med i detta arbete 

- Skapa organisation med koordinering, arbetspaketsledare samt styrgruppsmöten 

och årsrapport på liknande sätt som HCT-programmet 

Några uppgifter som skulle kunna ingå: 

- Tydligare definitioner av begrepp som godstransporter, samlastning, angöring mm. 

- Utvärdering av effekter från lärande exempel vore också mycket intressant att 

utveckla vidare. Ibland kan ju ex. lärandet bestå i att man inte bör liknande lösning 

pga. små effekter och höga kostnader för olika åtgärdsförslag. Det kan finnas en fara 

i att lyfta ”goda exempel” utan kritisk blick verkliga utvärderingar, då satsar man 

kanske på lösningar som inte är så effektiva eller livskraftiga. Lessons learned efter 

varje projekt som sedan också sprids vore väldigt intressant. 

Förslag: Utveckla ett nationellt kompetenscenter som kan stödja 

kommunerna i deras operativa och taktiska arbete, ett ”Trafik Sverige för 
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godstransporter” med resurser och kompetens som kan stödja kommuner och regioner i 

godstransportarbetet.  

- Liknande samverkan mellan organisationer som Trafiken.nu 

- Kompetenscenter koordinering med Trafikverket och SKR en koordinerande part för 

kommuner och regioner 

- Stöd i många olika frågor: dels godstransporter i fysisk planering, dels TA-planer, 

dispenshantering, bärighetsfrågor mm som alla kommuner och regioner be 
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Utmaning: Enkla nyckeltal, prognoser och verktyg för att få med 

godstransporter i tidigt planeringsskede saknas 

Förslag: Ta fram nyckeltal och verktyg för godstransporter som kan 

användas i tidig planering  

• Förbättrade data och godsvolymer: både till verksamheter och boenden. 

Godsvolymer och förväntad godstrafik fordonsstorlek mm Enkla nyckeltal 

kopplat till BTA och förväntat antal boende. Viktigt att E-handelssiffror 

uppdateras. Det finns många projekt med rådata som skulle kunna användas som 

input ex. mätningar i Göteborg, Stockholm, Uppsala, Oslo mm. För mellanstora 

och mindre orter skulle ev. kompletterande datainsamling behöva göras. 

• Verktyg: utveckla enkla verktyg för att beräkna nyckeltal ex prognos 

godsvolym och godstrafikflöden olika fordonsstorlekar baserat på BTA och typ av 

verksamhet/antal boende som tjänstemän och konsulter enkelt kan använda 

• Uppdatera trafikalstringsverktyget så att det även omfattar näringslivets 

transporter 

 
Utmaning: Sprida kunskap om samt utveckla PBL kunskapsbank 
 
Förslag: Utveckla Kunskapsbanken PBL avseende godstransporter och sprid 

information. Boverket152 och SKR153 nyckelaktörer och behovsägare 

(kommuner/regioner), experter med flera behöver vara delaktiga i arbetet. Boverket och 

SKR är viktiga för att få in godstransporter och logistik i den allmänna processen. 

Exempel på frågeställningar: Utbildningsinsatser mm, vad behövs? Hur skulle den 

kunna utvecklas så att den blir lättare sökbar och anpassningsbar utifrån den roll man 

har? Skulle den kunna kompletteras med mer konkreta checklistor, förslag på 

frågeställningar för logistik utredningar i olika skeden? Tydligare definitioner av begrepp 

som godstransporter, samlastning, angöring mm. Utvärdering av effekter från lärande 

exempel vore också mycket intressant att utveckla vidare. Ibland kan ju ex. lärandet bestå 

i att man inte bör liknande lösning pga. små effekter och höga kostnader för olika 

åtgärdsförslag. Det kan finnas en fara i att lyfta ”goda exempel” utan kritisk blick verkliga 

utvärderingar, då satsar man kanske på lösningar som inte är så effektiva eller 

livskraftiga. Lessons learned efter varje projekt som sedan också sprids vore väldigt 

intressant. 

 
152 Boverket är myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende. Boverket är förvaltningsmyndighet 

för frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och 

förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering. Boverket tillhör Finansdepartementet. 

153 Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en arbetsgivar- och medlemsorganisation för Sveriges 290 

kommuner och 21 regioner. Förbundet verkar på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i den lokala och 

regionala demokratin. SKR har tagit fram en mängd handböcker genom åren för att stödja kommuner förutom 

de tidigare nämnda i kunskapssammanställning ”State-of-the-art” har det på senare år även tagits fram en 

rapport om ”Tyngre transporter på det kommunala vägnätet” för att underlätta för kommuner att införa den 

nya bärighetsklassen (BK4). SKR skulle kunna bidra ytterligare för att harmonisera och aktualisera frågorna 

kring godstransporter i tidigt planeringsskede och hur vi ska kunna framtidssäkra leveranserna till nya 

stadsdelar. 
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7.3 Resultatspridning 

Ett förslag från deltagande kommuner var att tillgängliggöra materialet inom denna 

förstudie för fler kommuner, för en ökad kunskapsspridning. Genom denna rapport 

hoppas vi fler kan få nytta av vår sammanställning. Rapporten publiceras i DIVA så att 

den blir allmänt tillgänglig och sökbar för fler kommuner samt andra intressenter. 

Resultatspridning kommer ske via Drive Sweden, samt via RISE ordinarie 

kommunikationskanaler, projekthemsida154, samt via presentationer inom relevanta 

nätverk och samverkansarenor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISE Research Institutes of Sweden AB 

Box 857, 501 15 BORÅS 

Telefon: 010-516 50 00 

E-post: info@ri.se, Internet: www.ri.se 

MOBILITET och SYSTEM 

RISE Rapport : 2022:96 

ISBN: 978-91-89711-37-2 

 

 
154 https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/framtidssakring-av-leveranser-i-nybyggda-stadsdelar 
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Förstudie – Drive Sweden
Framtidssäkring av leveranser till nya stadsdelar

Bilaga 1. Kontext underlagsmaterial



1. Övergripande mål, visioner och principer  s.3-12

2. Godstransporternas utveckling s.13-20

3.

Bilaga 1. Kontext underlagsmaterial

Planprocessen s. 21-24

4. Supply chain & First/Last mile s. 25- 29



Övergripande mål, 
visioner & principer

Bilaga 1. Kontext underlagsmaterial - Övergripande mål, visioner och principer



Visioner & mål - övergripande
• Globala målen

• Sveriges transportpolitiska mål

• Nationell godstransportstrategi - publicerad 
2018

• GAP – behov av åtgärder för att nå målen

• Fyrstegsprincipen

• Färdplan Citylogistik (2014)

https://www.globalamalen.se/

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/transporter-och-
infrastruktur/mal-for-transporter-och-infrastruktur/

https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2018/06/effektiva-
kapacitetsstarka-och-hallbara-godstransporter--en-nationell-
godstransportstrategi/
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https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/transporter-och-infrastruktur/mal-for-transporter-och-infrastruktur/
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2018/06/effektiva-kapacitetsstarka-och-hallbara-godstransporter--en-nationell-godstransportstrategi/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/fyrstegsprincipen/
https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/transporter-och-infrastruktur/mal-for-transporter-och-infrastruktur/
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2018/06/effektiva-kapacitetsstarka-och-hallbara-godstransporter--en-nationell-godstransportstrategi/


Globala målen –

RISE — Research Institutes of Sweden5
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Sveriges transportpolitiska mål – näringslivets 
transporter

2022-07-116

http://trafa.se/globalassets/rapporter/rapport_2015_7_uppfoeljning_av_de_transportpo
litiska_maalen.pdf juni 2015

Funktionsmål 

• Tillgänglighet Näringslivets transporter

Hänsynsmål

• Transporternas klimatpåverkan

• Olyckor

• Övriga miljö-kvalitetsmål hälsa
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http://trafa.se/globalassets/rapporter/rapport_2015_7_uppfoeljning_av_de_transportpolitiska_maalen.pdf


Nationell godstransportstrategi

RISE — Research Institutes of Sweden7

Godstransporter

1. Konkurrenskraftiga och hållbara 
godstransporter

2. Omställning till fossilfria transporter

3. Innovation, kompetens och kunskap
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Nationellt godstransportråd & Trafikanalys uppföljning

RISE — Research Institutes of Sweden8

Ett kansli för det Nationella godstransportrådet har 
inrättats på Trafikverket och leds av kanslichef Åsa 
Tysklind.

Statsrådet Tomas Eneroth har regeringens uppdrag att 
vara ordförande i Nationella godstransportrådet, samt 
att utse ledamöterna.

Trafikanalys har ansvar för uppföljning av 
Godstransportstrategi och Transportpolitiska mål 

Nationella godstransportrådet - Regeringen.se
rapport-2019_5-regeringens-godstransportstrategi---uppfoljning-2019.pdf (trafa.se)
Rapport 2022:11 Uppföljning av de transportpolitiska målen 2022 (trafa.se)
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https://www.regeringen.se/regeringens-politik/nationell-godstransportstrategi/nationella-godstransportradet/
https://www.trafa.se/globalassets/rapporter/2019/rapport-2019_5-regeringens-godstransportstrategi---uppfoljning-2019.pdf?_t_id=XbMa20Su6Ydo99hzwQ2aJw%3d%3d&_t_uuid=pZdvhcpmTLagxSfBQMsjow&_t_q=Uppf%c3%b6ljning+godstransportstrategi&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3af9e4ecf2-4fe2-49ec-bd2f-7b6540d3eb17%2candquerymatch&_t_hit.id=Knowit_EPi_Site_Trafa_KitModules_Document_Models_Media_DocumentFile/_5b2ce264-14d2-4fd6-b240-92396bc3ed42&_t_hit.pos=2
https://www.trafa.se/globalassets/rapporter/2022/rapport-2022_11-uppfoljning-av-de-transportpolitiska-malen-2022.pdf?_t_id=XbMa20Su6Ydo99hzwQ2aJw%3d%3d&_t_uuid=pZdvhcpmTLagxSfBQMsjow&_t_q=Uppf%c3%b6ljning+godstransportstrategi&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3af9e4ecf2-4fe2-49ec-bd2f-7b6540d3eb17%2candquerymatch&_t_hit.id=Knowit_EPi_Site_Trafa_KitModules_Document_Models_Media_DocumentFile/_d11782b1-7813-4d47-bdba-2e88d38b441f&_t_hit.pos=3


Källa: Trafikverket 2017

Behov av åtgärder och styrmedel för att nå målen
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Hållbar logistik och transporter – optimering med fyrstegsprincipen
Den så kallade fyrstegsprincipen används av Trafikverket för att 

prioritera åtgärder i vägnätet och att ”säkerställa en god 

resurshushållning och för att åtgärder ska bidra till en hållbar 

samhällsutveckling” den går också att applicera på logistik- och 

transport utveckling. Den innebär att: 

1) Tänk om – åtgärder som kan påverka behovet av transporter 

och valet av transportsätt (samordnad distribution, undvik 

transporter, upphandling/egen regi mm)

2) Optimera – optimera logistiken, minimera trafik och minska 

negativa effekter genom ex att sträva mot fossilfria transporter 

3) Bygg om - gör om struktur för lagring, sortering och 

butikslokalisering

4) Bygg nytt – ex. ny centraliserad sorteringsanläggning, 

automatiserat lager

Nytt på senare år är att man även ibland testar olika lösningar 

innan ombyggnation eller använder infrastrukturen olika delar av 

året ex. sommar gågator, temporära cykelbanor under pandemi 

mm. Detta är ju också applicerbart för logistiklösningar. Testa en 

idé och utvärdera innan den sätts i fulldrift.

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-
analysmetoder/fyrstegsprincipen/

Länk 5-stegsprincipen
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https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/fyrstegsprincipen/
https://www.linkedin.com/search/results/content/?keywords=femstegsprincipen&sid=.jJ&update=urn%3Ali%3Afs_updateV2%3A(urn%3Ali%3Aactivity%3A6894896966736715776%2CBLENDED_SEARCH_FEED%2CEMPTY%2CDEFAULT%2Cfalse)


Färdplan Citylogistik – Mål och utmaningar fortfarande aktuella 
(2014)  1(2)

11

Färdplan för citylogistik : Godstransporter i urbana områden 
(diva-portal.org)
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http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A716100&dswid=890


Färdplan Citylogistik – innovationsdomäner och prioriterade 
aktiviteter 2(2) (2014) 
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Godstransporternas 
utveckling
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Ökning och förväntad tillväxt avseende godstransporter i stort och e-handeln har stuckit iväg

14

Prognos för godstransporter 2040 - Trafikverkets Basprognoser 2016 (diva-
portal.org)

E-barometern Årsrapport 2021 | PostNord

Bilaga 1. Kontext underlagsmaterial – Godstransporternas utveckling

http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1442798/FULLTEXT03.pdf
https://www.postnord.se/foretagslosningar/e-handel/e-handelsrapporter/e-barometern


Trafikslagsfördelning godstransporter i Sverige

15 Microsoft Word - Godstransporter i Sverige - en nulägesanalys1 (trafa.se)

• Majoriteten godsmängden inrikes transporteras med lastbil 
(nästan 90%)

• Styckegods- och samlastat gods, post och paket samt 
returmaterial och återvinning står tillsammans för (6+1+4%) 
ca 11% av totala vikten

Bilaga 1. Kontext underlagsmaterial – Godstransporternas utveckling

https://www.trafa.se/globalassets/rapporter/2016/rapport-2016_7_godstransporter-i-sverige---en-nulagesanalys.pdf


Urbana transporter – ökande antal tunga & lätta lastbilar

16 pm-2019_4-tunga-och-latta-lastbilars-transporter.pdf (trafa.se)
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https://www.trafa.se/globalassets/pm/2019/pm-2019_4-tunga-och-latta-lastbilars-transporter.pdf


Bristfällig statistik avseende e-handel i 

Varuflödesundersökningen, Lastbilstrafik statistik samt statistik 

för postverksamhet

17
rapport_2017_9-distanshandelns-transporter.pdf (trafa.se)

Slutsatsen är att vi bara delvis täcker in E-handelns 
transporter i dagens statistik. 

Informationsflödet kopplat till transporterna är 
fragmenterat och uppdelat på flera olika aktörer 
vilket gör det svårt att fånga upp transporterna med 
rimlig uppgiftslämnarbörda. 

I denna rapport begränsar vi oss till E-handel från 
företag till konsument (B2C), till skillnad från B2B och 
C2C. 

I de statistikkällor vi kommenterar i kapitlet är det 
som regel inte ens möjligt att skilja dessa tre sorters 
handel åt (t.ex. i statistik om brev och paket)

Bilaga 1. Kontext underlagsmaterial – Godstransporternas utveckling

https://www.trafa.se/globalassets/rapporter/2017/rapport_2017_9-distanshandelns-transporter.pdf


Urbana transporter –ökande antal tunga & lätta lastbilar

18 pm-2019_4-tunga-och-latta-lastbilars-transporter.pdf (trafa.se)
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https://www.trafa.se/globalassets/pm/2019/pm-2019_4-tunga-och-latta-lastbilars-transporter.pdf


Svårt att mäta distanshandelens transporter

19
rapport_2017_9-distanshandelns-transporter.pdf (trafa.se)

Olika kategorier

• E-handelsföretag med eget lager och egen e-handel (Ex. 

Bokus, Zalando, NetonNet) 

• E-handelsföretag med eget lager men säljer via 

marknadsplats (Ex. Fyndiq, Wish, Alibaba)

• Dropshipping – inget lager lägger order vid beställning 

(Amazon.com, Dell.

• Blandning CDON eget sortiment i lager. Dropshiping för 

visst sortiment och har andra leverantörer på sin 

marknadsplats:

Bilaga 1. Kontext underlagsmaterial – Godstransporternas utveckling

https://www.trafa.se/globalassets/rapporter/2017/rapport_2017_9-distanshandelns-transporter.pdf
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https://acrobat.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A1
8f4ffd5-a52f-4650-a336-7e68f4bf306a#pageNum=15

Åtgärder för reduktion av
bränsleförbukning och CO2
minskning, baserad på (IEA, 2017)
källa: Slutrapport omvärldsanalys
Teknik TripleF. P. Klintbom, RISE,
2020

Bilaga 1. Kontext underlagsmaterial – Godstransporternas utveckling
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Planprocessen



Planprocessen
➢ Beslut om framtagande av Översiktsplan (ÖP) 

Fördjupad ÖP, Program och/eller Detaljplan

• Översiktsplan  - markanvändning inom kommunen

• Detaljplan – mer detaljerad markanvändning inom ett 
mindre område. Reglerar krav för bygglov

➢ Samråd och beslut Detaljplan

• Projektering

• Fastighetsbildning

➢ Bygglov & startbesked

• Byggfas 

• Detaljprojektering och köp av resurser

• Entreprenörer – markarbete och rivning/byggnation

➢ Slutkontroll

• Förvaltningsfas

Detaljplaneprocess, Källa: Umeå kommun Ön (2022-04-14)

Schematisk bild över planprocessen,  Källa: Geoforum Sverige (2022-04-14)

Markanvisning kan ske tidigt eller sent i planprocessen* -

kommun har möjlighet att kravställa i avtal. Uppföljning 

av avtal också viktig

Mycket av planprocessen sker fortfarande analogt och 

pappersbaserat trots att digitaliseringen pågått i över 30 

år* enligt rapporten Digitalisering av planprocessen Vad 

pågår?, var finns glappen, vad behöver göras?

* Markanvisningar-grundlaggande-forutsattningar.pdf (skr.se)

**slutrapport-smarta-staeder-digitaliserad-
planprocess_20170109.pdf (smartbuilt.se)

Bilaga 1. Kontext underlagsmaterial – Planprocessen

https://skr.se/download/18.2b9356b71784ab0c98536b04/1616663898472/Markanvisningar-grundlaggande-forutsattningar.pdf
https://www.smartbuilt.se/library/2145/slutrapport-smarta-staeder-digitaliserad-planprocess_20170109.pdf


Godstransporter i fysisk planering
Kommunens roll: 

Kommunen med sitt breda ansvar har en naturlig roll i arbetet med 

godstransporter.  Kommunen ansvarar till exempel för frågor som:

• översiktsplanering,

• detaljplanering och 

• bygglov, men också för 

• trafikplanering i form av lokala trafikföreskrifter och 

• gatuutformning

Dessutom arbetar kommunen med frågor inom näringslivsutveckling, vilket är 

en viktig komponent i arbetet med godstransporter. 

På en mer övergripande nivå ansvarar de regionala planeringsorganen till 

exempel för den regionala infrastrukturen genom framtagande av regionala 

godstransportstrategier och regionala transportinfrastrukturplaner.

”Med detaljplan styr kommunen vilken markanvändning som är tillåten, vilket 

påverkar behovet och flödet av godstransporter. Med en detaljplan går det dock inte 

att införa bestämmelser som riktar sig direkt till godstransporter. För detta ändamål 

finns istället lokala trafikföreskrifter enligt trafikförordningen”

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/godstransporter-i-fysisk-planering/godstransporter-i-
planeringsprocessen/planeringsprocessens-delar/detaljplanering/

Bilaga 1. Kontext underlagsmaterial – Planprocessen

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/godstransporter-i-fysisk-planering/godstransporter-i-planeringsprocessen/planeringsprocessens-delar/detaljplanering/


”För att klara av arbetet med godsleveranser behöver kommuner och övriga aktörer ha 

ett bra samarbete och en tydlig och genomtänkt bild av hur godstrafiken ska fungera. 

I arbetet med godstransporter behöver alla delar i leveranskedjan fungera, från kapacitet 

och tillgänglighet i det nationella transportnätet fram till när varorna når sin 

slutmottagare. 

Det ska vara lätt att ta sig till terminaler och det ska finnas tillräckliga ytor för 

samlastning och omlastning. 

Det lokala vägnätet behöver ha utrymme för såväl angöring som parkering av fordon och 

slutligen måste det finnas en fungerande godsmottagning.”

Källa: Boverket

Bilaga 1. Kontext underlagsmaterial – Planprocessen



Supply chain & First/Last Mile 
-

Leveranser till, inom och från 
ett område

Bilaga 1. Kontext underlagsmaterial – Supply Chain & First/Last mile



Urban logistik är en del av hela supply chain

Manufacturing Trans-Shipping

R&D

Suppliers

Raw Material

Transhipment 
Points

Production 
Sites

Consolidation
hub Transhipment 

Points

Distribution 
Center

Regional DC

Regional DC

Regional DC

Material 
Production

Offices

Distribution Urban Area

Vem/vilka påverkar transportsätt?

Leveransvillkor – INCOTERMS

Offices

Bild: Mobilitet och system, Digital Innovation RISE  – T. Sandberg Jaadan et.al anpassad i projekt S. Ranäng
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Mobilitet i en stad berör både 

varor och avfall samt och 

människor

Det är många olika trafikslag och 

omlastningshubbar som 

samverkar

Dessutom är det många olika 

aktörer Bild: Mobilitet och system, Digital Innovation RISE  – T. Sandberg Jaadan et.al anpassad i projekt S. Ranäng
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Vägar, järnväg, farled/hamn, broar, omlastningsterminaler, varumottagning, lastzoner, 
utrymmen för logistik och avfallshantering I fastigheter, lastplatser

7. Infrastruktur

6. Trafikslag

2. Regelverk och incitament

3. Affärsutveckling, affärsmodeller, logistiskt ekosystem

1. Visioner, strategier och mål

5. Flöde och mobilitet

4. Digitala plattformar och service

Lastbil, fartyg, tåg, cykel , drönare, smågodstransportör, sop/tvättsug/stört , automatiska Poddar mm

Gods & avfall, lastbärare (människor) 

Lager

5år 10år 20
Tid
& Transformation

Vision  
framtid

Nu

Leveranser till, från och inom en stadsdel är en del av ett komplext system med 
många olika lager och dimensioner

Standardisering, Interoperabilitet, Data management, Data ägarskap, öppen/delad data, datasäkerhet

Digital organisatorisk transformation, Business Models, Digital  entreprenörskap

Policies och reglering ex Miljözoner, lokala trafikföreskrifter

Strategi och förändringsledning

Bild: Mobilitet och System, Digital Innovation RISE  – T. Sandberg Jaadan et.al anpassad i projektet S. Ranäng
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Urban logistik del av ett 
komplext system

Leveranser och avfall till och från samt inom ett 

område berör olika applikationsområden, 

transportsystem 

• Fysiska förutsättningar för 

Distribution/Hämtning, First/Last mile/feet

och leveransinfra sätts till stor del i tidig 

planering - rött

• Under byggtiden är transporter och logistik 

kopplat till anläggning och entreprenad samt 

byggmaterial mm mycket aktuellt - turkos

• När stadsdelen står klar är följande 

applikationsområden centrala: 

varuförsörjning, e-handel, livsmedel, 

återvinning och avfall till verksamheter och 

boenden - gult

Bild: TI Framtidens urbana  logistik RISE S. Ohnell et. al
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Förstudie – Drive Sweden
Framtidssäkring av leveranser till nya stadsdelar

Bilaga 2. Kartläggning deltagande kommuner -

underlagsmaterial
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Grundförutsättningar
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Umeå- TomtebostrandVästerås - Mälarporten
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Befolkningstillväxt Västerås och Umeå

5 Västerås - Ekonomifakta

Bilaga 2. Kartläggning deltagande kommuner – Grundförutsättningar

https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Regional-statistik/Alla-lan/Vastmanlands-lan/Vasteras/?var=17246&graph=/17246/265,240-1,2/all/


Ekonomifakta Jämförelse Västerås & Sverigemedel

6 Din kommun i siffror - Ekonomifakta

Bilaga 2. Kartläggning deltagande kommuner – Grundförutsättningar

https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Regional-statistik/Din-kommun-i-siffror/Vasteras?compare=2480


Ekonomifakta Jämförelse Umeå & Sverigemedel

7 Din kommun i siffror - Ekonomifakta

Bilaga 2. Kartläggning deltagande kommuner – Grundförutsättningar

https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Regional-statistik/Din-kommun-i-siffror/Vasteras?compare=2480


Trafikförutsättningar Västerås Mälarporten

Infrastruktur

• Mindre vägar inom stadsdelar har i regel 
max tillåten bruttovikt 51 ton (BK2)

• Större leder och transportvägar genom 
staden från exempelvis hamnen och upp till 
genomfartsled har oftast 64 ton (BK1)

• Det finns också ett antal större leder med 
max tillåten bruttovikt 74 ton (BK4 gult alltid 
tillåtet och rosa med särskilda villkor)

Miljözon eller längdbegränsning

• Det finns ingen miljözon eller 
längdbegränsning i Västerås enligt NVDB

Stor närhet till vatten (Mälaren)

Max vikt för olika bärighetsklasser* 
- BK4 – max 74 ton (bruttovikt fordon)
- BK1 – max 64 ton
- BK 2 – max 51 ton
- BK3 – max 37 ton

https://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Yrk
estrafik/Gods-och-buss/Matt-och-
vikt/viktbestammelser/Bruttoviktstabeller/
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Trafikförutsättningar Umeå - Tomtebostrand

Bärighet infrastruktur

• De flesta vägar även mindre i områden har 

max tillåten bruttovikt på 64 ton (BK1). Ett 

fåtal vägar har BK2 ) Max 51 ton)

• Det finns också ett antal större leder med 

max tillåten bruttovikt 74 ton (BK4 gult alltid 

tillåtet och rosa med särskilda villkor)

Miljözon eller längdbegränsning

• Miljözon 1 finns i centralaste Umeå . När 

ringleden färdigställs (troligen 2023) 

kommer Miljözonen utökas, med undantag 

för det statliga vägnätet, och omfatta hela 

centrala Umeå.

• men ingen längdbegränsning enligt NVDB. 
Max vikt för olika bärighetsklasser* 

- BK4 – max 74 ton (bruttovikt fordon)
- BK1 – max 64 ton
- BK 2 – max 51 ton
- BK3 – max 37 ton

RISE — Research Institutes of Sweden9

https://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Yrkestrafik/Gods-och-buss/Matt-och-
vikt/viktbestammelser/Bruttoviktstabeller/
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Målbild, vision och 
styrande dokument

Västerås – Mälarporten

Bilaga 2. Kartläggning deltagande kommuner – Mål, Vision och styrande dokument ,  Västerås -Mälarporten



Detaljplan dp 1811 trafik, PM.pdf (vasteras.se)

Mälarporten en helt ny stadsdel mitt i Västerås, på tidigare industrimark skapas nya 
bostäder, service och arbetsplatser och grönområden

Bilaga 2. Kartläggning deltagande kommuner – Mål, Vision och styrande dokument ,  Västerås -Mälarporten

https://www.vasteras.se/download/18.498f17e17ce98c93013987c/1637145303389/Detaljplan%20dp%201811%20trafik,%20PM.pdf


RISE — Research Institutes of Sweden12 Målbild för Västerås innerstad (vasteras.se)

Mälarporten en del av Västerås innerstad 

Bilaga 2. Kartläggning deltagande kommuner – Mål, Vision och styrande dokument ,  Västerås -Mälarporten

https://www.vasteras.se/download/18.13665a917b37353d82eb352/1631516632292/Ma%CC%8Albild%20fo%CC%88r%20Va%CC%88stera%CC%8As%20innerstad.pdf


Vision och målbild Mälarporten

”Västerås centrala delar växer det fram en ny stadsdel 

som läker samman staden och överbryggar barriärer i 

form av järnvägen och breda vägar. Nya kvarter, parker, 

stråk och passager ger området en känsla av närhet och 

samhörighet med centrum och med bebyggelsen vid 

Mälaren.”

”Stationsområdet är en stadsdel där människor och 

deras behov står i centrum, en stadsdel där naturliga 

möten mellan stadens invånare sker. Med blandning av 

bostäder, kontor, handel, service och nya parker samt 

stark kontakt med Mälaren kommer stadsdelen att bli en 

urban del av staden som alla känner.”

RISE — Research Institutes of Sweden13

Målen för projekt Mälarporten finns bland annat med i detaljplaneförslaget 
för Västerås nya resecentrum. Där uttrycks målen för hela projektet så här:

• Området ska bli en tydlig och självklar länk mellan city och Mälaren, och 
bidra till ett utvidgat och stärkt city;

• attraktiva kvartersytor för kontor, bostäder, handel och service
• attraktiva allmänna ytor och ett tilltalande och effektivt 

resecentrum.

• Området ska präglas av tillgänglighet;
• öppet, lättillgängligt och framkomligt för alla
• bidra till ökad tillgänglighet både inom Västerås och mellan 

Västerås och andra platser.

• Stadsdelen ska vara urban och mångsidig och innehålla tät och blandad 
bebyggelse i kvartersstruktur och varierad skala, med kontraster mellan nytt 
och gammalt. Arvet från tidigare industriella verksamheter ska bevaras för 
att ge karaktär och identitet.

• Vi ska skapa en stadsdel som är ett viktigt steg på vägen i den långsiktiga 
utmaningen att vara den hållbara kommunen.

Intressant artikel: https://www.fastighetsnytt.se/samhallsbyggnad/stadsutveckling/vasteras-bygger-staden-inat/

Bilaga 2. Kartläggning deltagande kommuner – Mål, Vision och styrande dokument ,  Västerås -Mälarporten

https://www.vasteras.se/bygga-bo-och-miljo/kommunens-planarbete/pagaende-planer/dp1811.html
https://www.fastighetsnytt.se/samhallsbyggnad/stadsutveckling/vasteras-bygger-staden-inat/


Interaktiv karta Mälarporten
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https://www.vasteras.se/kommun-och-politik/vasteras-
utvecklas/malarporten/om-projekt-malarporten.html

Bilaga 2. Kartläggning deltagande kommuner – Mål, Vision och styrande dokument ,  Västerås -Mälarporten



RISE — Research Institutes of Sweden https://www.vasteras.se/kommun-och-politik/vasteras-utvecklas/malarporten/om-projekt-malarporten.html
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Västerås Översiktsplan 2026
Översiktsplan – aktualitetsprövat men är under omarbetning. Lite övergripande 
strategier som påverkar trafiken. Ny på gång om 3-4 år. Översiktsplan - Västerås 
(vasteras.se) karttjänst.4

• Aktualitetsprövning 2019-2020. Påvisat att delar brister och är inaktuella. Beslut 
2020 om att arbeta fram en ny ÖP. Nuvarande ÖP innehåller exvis framtidstrender 
och nya behov av olika typer av leveranser (in-car delivery, in-fridge delivery). 

• Klimatsmart samhällsplanering och mål om minskade utsläpp av växthusgaser. 

• Strategier för hållbar utveckling: 

• Attraktiv regionstad (utveckla Västerås hamn till nav för godstransporter), 

• Kreativt näringslivsklimat (skapa förutsättningar för hållbara person- och 
godstransporter)

• Levande innerstad ( öka tillgängligheten, ta tillvara och våga testa idéer som 
berikar innerstaden)

• Resurshushållning och klimatanpassning (resurseffektivt användande av 
infrastrukturen (hållbar avfallshantering nämns). 

• Tar upp viktig infrastruktur för övergripande godstransporter (E18, RV56, 
Mälarsjöfarten, Västerås flygplats). 

RISE — Research Institutes of Sweden16

Bilaga 2. Kartläggning deltagande kommuner – Mål, Vision och styrande dokument ,  Västerås -Mälarporten

https://www.vasteras.se/bygga-bo-och-miljo/kommunens-planarbete/oversiktsplan.html
https://www.vasteras.se/bygga-bo-och-miljo/kommunens-planarbete/oversiktsplan.html


Västerås 2050- Framtidstrender
Framtidstrender framtaget omvärldsworkshop under 

ledning av Kairos Future. 

Mega trender

• Ett ändrat klimat – påverkar människors och 

ekosystems livsvillkor (extremt väder, obeboeliga 

miljöer och klimatflyktingar)

• En Globaliserad värld – ökad rörlighet för människor 

och gods

• En urbaniserad värld – 2050 beräknas 70% av 

människor att bo i städer (innan pandemin). Även i 

Sverige växter städerna (åtminstone innan pandemi)

• En digitaliserad värld – förändrat arbets, rese- och 

inköpsmönster mm

RISE — Research Institutes of Sweden17

Trender som utmanar framtidens Västerås

• Allt fler människor i regionen – ökning i storstadsregioner. 
Västerås pendlingsavstånd till Stockholm men också lättare 
att pendla till

• Ny befolkningssammansättning – antalet äldre ökar 
drastiskt inom 10-15 år. 25% första eller andra generationens 
invandrare. Mer heterogent samhälle

• Nya värderingar och livsstilar – mångfald och unikitet

• Allt högre hållbarhetsambitioner-klimatsmart 
samhällsbyggnad omställning av fordonsflottor och förnybara 
energilösningar

• Kroka arm med maskinerna – automatisering av 
tjänstemanna- och servicearbete. Repetitiva uppgifter 
automatiseras robot/maskin. Autonoma fordon mm

• Platsoberoende service och arbete – digital utveckling 
möjliggör nya lösningar. Nya möjligheter för leverans av varor

• Ska vi dela grejor med varandra? Bil & cykelpooler, 
gemensamma inköp (Kundkraft) 

Översiktsplan

Bilaga 2. Kartläggning deltagande kommuner – Mål, Vision och styrande dokument ,  Västerås -Mälarporten

https://www.vasteras.se/bygga-bo-och-miljo/kommunens-planarbete/oversiktsplan.html


Västerås Trafikplan 2026 (antagen 2014)
Trafikplan– mer specificerat hur man ska jobba med trafiken prioriteringsordning. 

• Gång, cykel, kollektivtrafik & bil. Klassiska trafikbitar. Ganska kopplat till ÖP.

• Kollektivtrafik som ryggrad. Lite mer utförligt. Klimat, trygghet trafiksäkerhet mobilitet. 

Attraktiv regionstad.

• Staden samverkar transportslagsövergripande logistikkedja. 

• Smartare användning av infrastruktur. Uppföljning av den gjord 2019/2020. Inte riktigt 

är aktuell. Strategier men inga kartor. Peka ut vad man vill på karta. Prioriterade vägnät.

Strategier för trafiken: 

- Attraktiv regionstad (flexibelt transportsystem, intermodalt, 

transportslagsövergripande logistikkedja, gods från väg till järnväg och sjöfart, smartare 

användning av infrastruktur genom IT-lösningar, utvecklad hamn för att hantera större 

godsmängder, samverkan med aktörer inom handel för hållbara inköpsresor, 

trafikreglering för optimal användning av infrastruktur)

- Bygg staden inåt (transportbehov till nya etableringar ska främst lösas med gång, cykel 

och kollektivtrafik. Framkomlighet för avfallstransporter och annan nyttotrafik 

säkerställs i planeringen.)
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https://www.vasteras.se/download/18.2a23ba8615090ceccb616/1554824500012/Trafikplan.pdf


Program för trafikslagsövergripande infrastruktur för gods 
- Västerås

PTIG – Program för trafikslagsövergripande infrastruktur för gods 2015-2026 + 

Handlingsplan (2017-2026)

Fyra övergripande mål

1. Långsiktigt hållbara och trafikslagsövergripande godsflöden (minskade koldioxidutsläpp, 

ökad godstrafik)

2. Västerås är storregionens självklara godsnav som en internationellt och nationellt viktig 

nod för trafikslags-övergripande godstransporter 

3. Tillsammans med närliggande kommuner erbjuder Västerås hållbara 

godstransportlösningar 

4. Västerås finns den tillgänglighet som näringslivet efterfrågar vad gäller transport av 

gods. 

(transporter som använder fler än ett trafikslag, hållbarhet)

Mycket fokus på intermodalitet samt på järnväg och sjöfart
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https://www.vasteras.se/download/18.333c72c91636eee92b85e75/1554823682201/Program%20f%C3%B6r%20trafikslags%C3%B6vergripande%20infrastruktur%20f%C3%B6r%20gods%202015-2026.pdf


Västerås övriga intressanta styrdokument

Renhållningsordning och avfallsplan 2014-2019

Avfallsplanen (Renhållningsordning för Västerås stad 2014-2019): I Avfallsplanen ingår perspektiv som resurseffektivitet vilket är en 

viktig utgångspunkt för minskad klimatpåverkan. De inriktningsmål som tydligast kopplar till klimat är att den totala mängden avfall ska 

minska, att de resurser som finns i avfallet ska tas tillvara, samt att mark och utrymmen som krävs för en god avfallshantering ska 

tryggas. Inriktningsmål 5: Mark och utrymmen som krävs för en god avfallshantering ska tryggas

Näringslivsprogram (2017)

”Hög och tillförlitlig tillgänglighet – Västerås är en nod med rätt planerad infrastruktur”

Grönstrukturplan – utställd maj 2021. Står inget om gods, leveranser eller avfallshantering.

Utvecklingsplan för Västerås hamn

Vision – Västerås hamn ska vara en del i ett optimalt logistikkluster, där hamnens olika aktörer och kunder samverkar för att nå hållbara 

logistiklösningar för gods. 

Vision 2026 – kommunövergripande vision ”staden utan gränser”. 

Trafik - PM för Mälarportens planprogram – internt arbetsmaterial som sammanfattar tjänstemännens syn på viktiga principer för fortsatt 

(pågående) planprogramsarbete. Visar på ambition och vilja. Särskild del om gods och logistik.
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Planprogran- flera detaljplaneområden

Planprogram- flera detaljplaneområden. Resecentrum, polishuset igång. 

Snart ut på granskning. Före med detaljer, men helhet kommer sedan.

- DP Resecentrum. Granskning pågår fram till 2 februari 22. Många 

underlagsrapporter finns! I planhandlingarna finns info om gods, 

leveranser, avfallshantering mm för detaljplaneområdet. 

- DP Polishuset. Antogs i december -21 men är överklagad. Anstånd till 4 

februari för Mälarenergi att återkomma med utvecklade resonemang. 

Underlag finns bla trafikutredning. Behandlar främst farligt gods och 

leveranser till polisens verksamheter.
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https://www.vasteras.se/kommunochpolitik/vasterasutvecklas/malarporten/nyhetermalarporten/nufarmalarportsomradetettplanprogram.5.5840c377174bef4fe1d124dc.html


Målbild, vision och 
styrande dokument

Umeå - Tomtebostrand

Bilaga 2. Kartläggning deltagande kommuner – Mål, Vision och styrande dokument ,  Umeå - Tomtebostrand



Umeå är en del av Viable Cities och har klimatkontrakt

• Klimatkontrakt 2030 tecknat mellan Umeå kommun och 

myndigheterna Energimyndigheten, Vinnova, Formas, 

Tillväxtverket och Trafikverket samt Viable Cities.

• Långsiktigt arbete förankring högsta politiska nivå

• Hållbara transport och logistiklösningar lyfts, transporternas 

klimatpåverkan ska minska och hållbart resande öka.

• Logistiskt nav: hamn, järnväg och fossilfritt flyg

• Persontransporter: 2023 andel resor med kollektivtrafik, cykel 

eller till fots tillsammans 65% av alla boendes resor

→Potential att ännu tydligare lyfta näringslivets transporter i 

kommande revideringar av klimatkontraktet 

Home - Viable Cities
Klimatkontrakt Umeå (squarespace.com)
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https://en.viablecities.se/
https://static1.squarespace.com/static/5dd54ca29c9179411df12b85/t/61b0d7018e928127467b80cb/1638979330436/Klimatkontrakt_2030_SWE_Umea.pdf


Översiktsplan för Umeå mot 200 000 invånare

Översiktsplanen har integrerad trafikstrategi

Vad är det viktigaste från dialog/intervju:

- Färdigställa ringled leda ut trafik från centrum – mer stadsgator

- 5 km staden bygga tätt

- Gods ? FreightTail EU projekt – Godsstrategi Citylogistik

- Jobbar mycket  med trafikfrågor – alla transportslag nära varandra

- Framtida utveckling

- Logistiknätverk – gator och parker olika aktörer i staden 

- Näringslivskontor – olika aktörer inspirerat av Godsnätverket Gbg

- Initiativ cityhandlare – lösning liknande  Älskade stad DeGös? (Bring)

Bilaga 2. Kartläggning deltagande kommuner – Mål, Vision och styrande dokument ,  Umeå- Tomtebostrand



Godset får fokus i Umeå genom trafikprogram

• Godstrafik ett eget transportslag

• Godstrafik i planeringen pekas ut som en av 

utmaningarna

• Likaså ett Växande Umeå i kombination med  ökad 

e-handel, ökade avfallsmängder, samt utmaningar 

med trafiksäkerhet och gods, luftföroreningar och 

buller

• Godsnätverk har skapats med representanter från 

transportörer, handeln, fastighetsägarna, UPAB, 

VAKIN samt kommunen
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Trafiksäkerhet i samband med lastning och 
lossning, bullerproblematik och 
luftföroreningar vid godsleveranser och e-
handelns påverkan på leveransmönster 
mer till hem och utlämningsställen
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Bilaga 2. Kartläggning deltagande kommuner – Mål, Vision och styrande dokument ,  Umeå- Tomtebostrand



Tomtebo strands vision
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Hållbarhetsprogram Tomtebo strand granskning.pdf (umea.se)
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https://www.umea.se/download/18.3062064417f8b7979384663/1649854618468/H%C3%A5llbarhetsprogram%20Tomtebo%20strand%20granskning.pdf


Andra styrande dokument
Miljöplan

• 65% hållbara resor till 2025 – koll, cykel och gång

• Utarbeta åtgärdsprogram för miljömål – remiss innan jul. Kommunkoncernen

• Program – på hemsida olika transportslag

• Näringslivets transporter?  Ingen kommunal strategi

Ny avfallsplan

• Kommunkoncernen – vatten och avfallsbolag

• Remiss nu mer fastighetsnära sorteringar av förpackningar

Illustration framtida Tomtebostrand, källa: Umeå kommun
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https://www.umea.se/kommunochpolitik/kommunfakta/kommunensmal/miljomal.4.5bc0956b1719ab0ae7f6b.html
https://www.umea.se/byggaboochmiljo/avfallochatervinning/avfallsplan.4.27a2de8b172da059ace1630.html


Fem steg för framtidssäkring av detaljplanering

Fem steg för framtidssäker detaljplanering - Umeå kommun (umea.se)

Guide för framtidssäkra en detaljprocesser 

(Vinnova projekt)

- Teknik och beteende ställer krav på infrastrukturen 

och infrastruktur skapar möjligheter och 

begränsningar

- Detaljplan ger rumsliga förutsättningar för lång tid 

framöver. Höga krav på handlingsfrihet

Guide & mallar

Projektinitiering

1. Omvärldsbevakning

2. Framtidsspaning

3. Scenarioplanering

4. Idékoncept för framtidssäkring

5. Systemutvärdering
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https://www.umea.se/byggaboochmiljo/stadsplaneringochbyggande/femstegforframtidssakerdetaljplanering.4.37afea70177a38d6d10f50.html#:~:text=Fem%20steg%20f%C3%B6r%20framtidss%C3%A4ker%20detaljplanering%20M%C3%A4nniskors%20beteenden%20%C3%A4ndras,vilken%20teknik%20som%20finns%20och%20den%20byggda%20milj%C3%B6n.


Mallar och beskrivning

30
Fem steg för framtidssäker detaljplanering - Umeå kommun (umea.se)
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https://www.umea.se/byggaboochmiljo/stadsplaneringochbyggande/femstegforframtidssakerdetaljplanering.4.37afea70177a38d6d10f50.html#:~:text=Fem%20steg%20f%C3%B6r%20framtidss%C3%A4ker%20detaljplanering%20M%C3%A4nniskors%20beteenden%20%C3%A4ndras,vilken%20teknik%20som%20finns%20och%20den%20byggda%20milj%C3%B6n.


Utredningar, 
underlagsmaterial & 
Samverkan

Bilaga 2. Kartläggning deltagande kommuner – Utredningar , underlagsmaterial och samverkan



Mälarporten
Från dialog /intervju

Koncept logistik och avfall
• Mobilitetshubbar, parkeringshus flera användningar. Återbruk idéer mer modernt 

citynära 

• Avfall – dialogmöte Vafab - Underjordskontainer komprimering vilken fraktion? 
Kvartersnära huvudgator Regler. Någon fraktion närmre. Hushållsnära 
avfallssortering. Renhållningsordning- och avfallsplan (rätt detaljerat) –
resurseffektivt

• Underlag Näringslivets transporter – PTIG viktigast – riktlinjer visioner

• *Förslag hur mkt inrymma? Tester i trafikmodeller. Mindre för Mälarportern. Hur 
mkt trafik får plats bil andel/teoretisk – rimlig färdmedelsfördelning. Västerås. 
Korsningsnivå Mikroanalyser. 3- år sedan

• Säkra utrymme: VGU bas - på gång att ta fram egen teknisk handbok. Plan 
program pausats lite för att fokusera på trafikplaner- mkt genomfart i tätort. 
Leveranser och tungtrafik. Tät stad vs trafik/vägar – fokus nu. Ej landat

• Inget specifikt för Mälarporten - alstring av gods och avfall 

• Farligt gods – hur det ska transporteras.  Utpekat vägnät finns. Gammalt läge 
bensinstation

• RoRo trafik – mitt i Mälarporten idag. Undersöker om det kan flyttas men 
kommer fortfarande vara genomfartstrafik. Stora transporter. 
Dispenstransporter utreder läge. Feb inriktingsbeslut. Flytta läge. Roro flytta 
längre bort. Trafik blir kvar.

• Tekniska förvaltningen – gata park, kritiskt vägnät, trafik hanteras där. Vissa 
projektörer.  Det mesta upphandlas. 

• Trafikmodell finns i Västerås. Stöd av konsulter för program och analyser. 
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Tomtebostrand
Från dialog /intervju

• Samverkan:  Fokusgrupper mobilitet Anna G samordnar – ny förordning på gång

• Minimering av resebehovet – bra lösningar som premierar en hållbarlivsstil social, 
ekonomisk, ekologisk ska premieras

• Servicehubbar inplanerade: Dialog kring utbud, utformning driftsform mm pågår 
Leveransboxar? Skrymmande kartonger? Lättare att beställa på nätet – är det 
positivt?

• Paketleveranser & avfall behöver lösas

• Transporter in och ut i området. Prioritera minimera trafiken inom området

• Verksamheter mot E4 – tydligt i detaljplan ej trafikintensiva verksamheter. 
Livsmedelsaffär? Ja, dialog pågår.  COOP och ICA har stora i närheten. 3000 
lägenheter är intressant. Vore bra att få till enklare butik tidigt samt bra lösningar 
leveranser. Hemleveranser med mat bör vara möjligt. Umeå är en ung stad och 
har exempelvis inte sparkcyklar 

• Strukturen uppbyggt för att främst cykla eller åka  kollektivtrafik. En stomlinje 
dras om och gen. Utformning främja kollektivtrafik och inte bil. Parkering samlade 
parkeringshus.  Mindre verksamheter, service, busshållplats torg & hub bilpool
cykelpool, boxar, butik, café, cykelservice. Etappvis utbyggnad, när bär det sig.

• Vem äger frågan om återbruk? Vem ska främja det.  Skrymmande avfall

Bilaga 2. Kartläggning deltagande kommuner – Utredningar, underlagsmaterial och samverkan
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https://www.svenskastadskarnor.se/cont
ent/uploads/2018/12/Vasteras_sm.pdf
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https://www.svenskastadskarnor.se/content/uploads/2018/12/Vasteras_sm.pdf


Tomtebo strands vision – hållbarhetsprogram med unikt arbetssätt
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Hållbarhetsprogram Tomtebo strand granskning.pdf (umea.se)
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Materialet sammanställt av:
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Mattias Esbjörnsson
Projektledare 
RISE

mattias.esbjornsson@ri.se

https://www.ri.se/en/person/mattias-esbjornsson

Sara Ranäng
Forskare logistik och transporter
RISE

sara.ranang@ri.se

https://www.ri.se/sv/person/sara-ranang

mailto:mattias.esbjornsson@ri.se
mailto:sara.ranang@ri.se


Förstudie – Drive Sweden
Framtidssäkring av leveranser till nya stadsdelar

Bilaga 3. mall för egenutvärdering/kartläggning

Maila gärna in resultatet till:

sara.ranang@ri.se & mattias.esbjornsson@ri.se

Så bygger vi kunskap tillsammans!

mailto:sara.ranang@ri.se
mailto:mattias.esbjornsson@ri.se


Kartläggning – Frågeställningar

1. Finns en tydlig målbild för just detta område? 
Framtagning & förankring?

2. Vilka utredningar/underlagsmaterial finns relaterat till 
trafik/transporter/godsflöden/mobilitet för detta område? 

3. Hur ser arbetsprocessen ut? 
• Standardiserat och beskrivet? 
• (Teknisk handbok eller annan kvalitetsstyrning?)

4. Hur sker samverkan?
• Samverkan mellan förvaltningar
• Utredningar i olika skeden
• Samverkan med andra intressenter (byggherrar, verksamheter, 

transportutförare etc.)

Bilaga 3. Mall för egenutvärdering/kartläggning
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Sammanställning – Grundförutsättningar

Data Kommun - Område

Folkmängd stad

Politiskt styre

Typ av stadsutvecklings-område

Storlek och innehåll nybyggd stadsdel

Geografisk placering

Trafikförutsättningar i nuläge i 
kommun i stort (LTF och NVDB)

Övrigt

Bilaga 3. Mall för egenutvärdering/kartläggning
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Sammanställning – Visioner, mål och styrande dokument

Data Kommun - Område

Styrande dokument i staden (urval)

Ambition och mål för stadsdelen

Områdesspecifikt underlag

Samverkan i utveckling av området

Trafik under byggskede

Övrigt

Bilaga 3. Mall för egenutvärdering/kartläggning
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Sammanställning – Arbetsprocess och samverkan

Data Kommun - Område

Arbetsprocess – standardiserat och 
beskrivet? Teknisk handbok eller 
annan kvalitetsstyrning?

Samverkan inom staden – hur sker 
den?

Utredningar olika skeden –
information följa med

Samverkan andra intressenter i 
staden - generellt

Samverkan andra intressenter i 
staden – detta projekt/program

Samverkan med andra städer

Övrigt

Bilaga 3. Mall för egenutvärdering/kartläggning



Materialet sammanställt av:
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Mattias Esbjörnsson
Projektledare 
RISE

mattias.esbjornsson@ri.se

https://www.ri.se/en/person/mattias-esbjornsson

Sara Ranäng
Forskare logistik och transporter
RISE

sara.ranang@ri.se

https://www.ri.se/sv/person/sara-ranang

mailto:mattias.esbjornsson@ri.se
mailto:sara.ranang@ri.se


Förstudie – Drive Sweden
Framtidssäkring av leveranser till nya stadsdelar

Bilaga 4. Kunskapssammanställning -

underlagsmaterial



1. I Plan- och bygglagen idag (PBL) idag s.3-12 

2. Handböcker och kunskapssamlingar s.13-28

3.

Bilaga 4. Kunskapssammanställning-
underlagsmaterial

Intressanta rapporter – urval s.29-60

4. Verktyg och lärande exempel s.61-76



I PBL idag

Bilaga 4. Kunskapssammanställning– I PBL idag 



Godstransporter i fysisk planering i Plan och bygglagen, mycket information 
finns i kunskapsbanken – användning och tillämpning?

Godstransporter Planeringsförutsättningar Olika trafikslags förutsättningar

Framtidens transportsystem                  Godstransporter och PBL Godstransporter i planeringsprocessen

4 Godstransporter i fysisk planering - PBL kunskapsbanken - Boverket

Bilaga 4. Kunskapssammanställning – I PBL idag 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/godstransporter-i-fysisk-planering/


Godstransporternas behov behöver adresseras i olika delar av 
planeringsprocessen. 

5

Planeringsprocessens delar - PBL kunskapsbanken -
Boverket

Exempel på vad som behöver klaras av i respektive 

planeringssteg, se tabell

Egna reflektioner:

• Tillräckligt specifikt och tydligt?

• Fler goda exempel?

• Samlastning – vad avses här? (kommunens egna flöden och/eller 

näringslivets – citylogistik?)

• Logistikutredning - i detaljplaneskede behandlar bara krav på 

fastighet i exempel. Hur är det med infrastruktur, allmänplats 

mark mm

• Logistikkoncept (gods- och avfallslösningar konceptuell nivå –

automatiseringsgrad, samordningsgrad mm) finns inte med –

behövs kanske på en mer övergripande nivå i ÖP eller FÖP för 

att en stadsdel ska kunna samplaneras

Bilaga 4. Kunskapssammanställning – I PBL idag 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/godstransporter-i-fysisk-planering/godstransporter-i-planeringsprocessen/planeringsprocessens-delar/


Samband mellan transporteffektivitet och bebyggelsetäthet

RISE — Research Institutes of Sweden6

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/godstransporter-i-
fysisk-planering/forutsattningar/

Bilaga 4. Kunskapssammanställning – I PBL idag 



Godstransporter i fysisk planering i Plan och bygglagen, lärande exempel 
Regional godstransportplan

Godstransporter - Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

7 Godstransporter i fysisk planering - PBL kunskapsbanken - Boverket

Bilaga 4. Kunskapssammanställning – I PBL idag 

https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/transportinfrastruktur/godstransporter/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/godstransporter-i-fysisk-planering/


Handlingsplan i linje med strategi

8 VGR_Godstransportstrategi_Handlingsplan_160824 (002) (vgregion.se)
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https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/RUN8536-588139078-40/SURROGATE/VGR_Godstransportstrategi_Handlingsplan_160824%20(002).pdf


Godstransporter i fysisk planering i Plan och bygglagen, lärande 
exempel Kommunal godstransportplanering

9 Godstransporter i fysisk planering - PBL kunskapsbanken - Boverket

Godstrafikprogram för Umeå centrum 

Bilaga 4. Kunskapssammanställning – I PBL idag 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/godstransporter-i-fysisk-planering/
https://www.umea.se/download/18.2bd9ced91726ea4d7b451e/1592486923984/Godstrafikprogram%20f%C3%B6r%20Ume%C3%A5%20centrum.pdf


Godstransporter i fysisk planering i Plan och bygglagen, lärande exempel 
Bygglogistik Norra Djurgårdsstaden

10

Bygg - och anläggningslogistik - PBL 
kunskapsbanken - Boverket

Norra Djurgårdsstaden -
Stockholm växer 
(vaxer.stockholm)

• Norra djurgården – bygglogistik 

med bygglogistikcenter

• Massahantering och massa 

hanteringscenter

Bilaga 4. Kunskapssammanställning – I PBL idag 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/godstransporter-i-fysisk-planering/larande-exempel/bygg---och-anlaggningslogistik/
https://vaxer.stockholm/omraden/norra-djurgardsstaden/


Urbana 
godstransporter

11 De olika trafikslagens förutsättningar - PBL kunskapsbanken - Boverket

Bilaga 4. Kunskapssammanställning – I PBL idag 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/godstransporter-i-fysisk-planering/forutsattningar/de-olika-trafikslagens-forutsattningar/


Gott exempel NOVELOG Freight analysis, and development of a c/o address 
solution to the Nordstan shopping center in Gothenburg, NOVELOG

12 De olika trafikslagens förutsättningar - PBL 
kunskapsbanken - Boverket

Microsoft Word - VREF18 Book of Abstracts Final.docx 
(chalmers.se)

Källa: C. Widegren Trafikkontoret Göteborgs Stad
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https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/godstransporter-i-fysisk-planering/forutsattningar/de-olika-trafikslagens-forutsattningar/
https://www.chalmers.se/en/centres/lead/urbanfreightplatform/past-vref-conferences/vref-2018/Documents/VREF18%20Book%20of%20Abstracts%20Final.pdf


Handböcker & 
kunskapssamlingar

Bilaga 4. Kunskapssammanställning– Handböcker och kunskapssamlingar



Ett axplock av handböcker och kunskapssamlingar

Bilaga 4. Kunskapssammanställning– Handböcker och kunskapssamlingar



The SymbioCity approach

15 SC-publikation-2.0-Full-version.pdf (symbiocity.org)

Bilaga 4. Kunskapssammanställning– Handböcker och kunskapssamlingar

https://symbiocity.org/wp-content/uploads/2020/01/SC-publikation-2.0-Full-version.pdf


Idéskrift om fysisk planering

16
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Vägar och gators utformning 

RISE — Research Institutes of Sweden17

Vägar och gators utformning (VGU) - Bransch (trafikverket.se)

VGU hanterar utformning och funktioner av vägar och 

gator. Trafikverkets handbok, men används som bas även 

för många kommuner

• BK4 standard vid nybyggnation

• Bredd upp till 4,5 m

• Fri höjd om möjligt vid nybyggnation

Viktigt att dimensionera för

• Normalt förekommande typfordon

• Körspårsanalys  för aktuella fordon i aktuellt 
trafikförslag för att minimera olycksrisker för ex. 
oskyddade trafikanter

• Trafikförings principer alla trafikslag

2022_001_VGU_KRAV (diva-portal.org)

Bilaga 4. Kunskapssammanställning – Handböcker och kunskapssamlingar

https://bransch.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/vag/Utformning-av-vagar-och-gator/vagar-och-gators-utformning-vgu/?msclkid=6d2bb737b5b511ec8b8b71e0982ca292&msclkid=6d2bb737b5b511ec8b8b71e0982ca292
http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1621114/FULLTEXT02.pdf


Planera för urbana godstransporter

Godstransporter i den urbana miljön – vad händer om 

godstransporterna inte fungerar? Blodomlopp

Godstransporter i stadsplanering

▪ Strategisk nivå

▪ Planeringsnivå

▪ Driftsskede

RISE — Research Institutes of Sweden18
temapm_planera_for_urbana_godstransporter_webb.pdf (skane.se)

Bilaga 4. Kunskapssammanställning – Handböcker och kunskapssamlingar

https://utveckling.skane.se/siteassets/publikationer_dokument/temapm_planera_for_urbana_godstransporter_webb.pdf


Strategisk nivå – godstransporter exempel

RISE — Research Institutes of Sweden19 temapm_planera_for_urbana_godstransporter_webb.pdf (skane.se)
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https://utveckling.skane.se/siteassets/publikationer_dokument/temapm_planera_for_urbana_godstransporter_webb.pdf


Driftskede - godstransporter

RISE — Research Institutes of Sweden20

temapm_planera_for_urbana_godstransporter_webb.pdf (skane.se)
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https://utveckling.skane.se/siteassets/publikationer_dokument/temapm_planera_for_urbana_godstransporter_webb.pdf


Planeringsnivå nivå – godstransporter exempel

RISE — Research Institutes of Sweden21
temapm_planera_for_urbana_godstransporter_webb.pdf (skane.se)
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https://utveckling.skane.se/siteassets/publikationer_dokument/temapm_planera_for_urbana_godstransporter_webb.pdf


RISE — Research Institutes of Sweden22

temapm_planera_for_urbana_godstransporter_webb.pdf (skane.se)

Samverkan- godstransporter exempel
Bilaga 4. Kunskapssammanställning – Handböcker och kunskapssamlingar

https://utveckling.skane.se/siteassets/publikationer_dokument/temapm_planera_for_urbana_godstransporter_webb.pdf


Orienterande handbok med 
konkreta tips och förslag på 
arbetsprocess

23
Handbok för godstransporter i den goda staden (diva-portal.org)

Bilaga 4. Kunskapssammanställning – Handböcker och kunskapssamlingar

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1628892/FULLTEXT01.pdf


Viktiga aspekter

• Fysisk miljö, miljö och trafiksäkerhet 

tillgänglighetsperspektiv men också miljö och 

trafiksäkerhetsfrågor

• Hela transportkedjan som utgångspunkt- inte bara 

transporten utan också möjlighet till lastning/lossning 

och angöring (ex. ändamålsenliga lastplatser och 

lastkajer) till leveransar´dress

• Mått – systematiskt arbetssätt och underlag i analyser. 

Exempel avstånd lastplats till leveransadress – målnivå

vad är rimligt?

• Förslag att tillsätta projektledare samt tvärfunktionell 

arbetsgrupp som arbetar gemensamt driva 

förbättringsarbete avseende stadens godstransporter

RISE — Research Institutes of Sweden24

Handbok för godstransporter i den goda staden 
(diva-portal.org)

Bilaga 4. Kunskapssammanställning – Handböcker och kunskapssamlingar

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1628892/FULLTEXT01.pdf


Detaljplaneprocess

Exempel:

• Planering gågata eller gångfartsområde – rullande 

hantering → planera in ”stengångar” för rullbur eller 

pallyftare

• Lastzon bara ena sidan gatan – säkra transportväg 

från allt för mycket lutning och ojämnheter och inga 

höga trottoarkanter som hindrar

• Tillräcklig bärighet för exempelvis avfallsfordon samt 

utformning av trafiklösning så att backning undviks

Handbok för godstransporter i den goda staden (diva-portal.org)

Bilaga 4. Kunskapssammanställning – Handböcker och kunskapssamlingar

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1628892/FULLTEXT01.pdf


Fastighetsägarens ansvar
Ansvaret för att lastning och lossning av varor kan ske på ett bra sätt ligger till stor del på fastighetsägaren. Regelverk och lagar som 
beskriver varumottagning kan delas in i sådana som rör byggnaden och sådana som rör verksamheten. 

Inspektion av byggnaden utförs av Boverket och tillsyn av verksamheten av Arbetsmiljöverket. I plan- och bygglagen kapitel 8, § 9, står det 
att: 
En obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur och 
kulturvärdena på platsen. Tomten ska ordnas så att:
1. naturförutsättningarna så långt möjligt tas till vara, 
2. betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken inte uppkommer, 
3. det finns en lämpligt belägen utfart eller annan utgång från tomten samt anordningar som medger nödvändiga transporter och tillgodoser 
kravet på framkomlighet för utryckningsfordon, 
4. det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon, 
5. personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna komma fram till byggnadsverk och på annat sätt använda tomten, om 
det med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt inte är orimligt, och 
6. risken för olycksfall begränsas. 

Plan- och bygglagen föreskriver alltså att trafik inte får störas av aktiviteterna i bebyggelsen, samt att det ska göras plats för lastning och 
lossning. Det finns dock inga krav specificerade som gör det möjligt att verifiera lagen på ett bra sätt. Inte heller i Boverkets byggregler finns 
särskilda krav på lastnings- och lossningsställen. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1) § 51–54 står 
bl.a. att ”… Till arbetsplatser ska det, när det behövs, finnas ett eller flera varumottag.

Handbok för godstransporter i den goda staden (diva-portal.org)

Bilaga 4. Kunskapssammanställning – Handböcker och kunskapssamlingar

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1628892/FULLTEXT01.pdf


Bättre Varumottag: Handbok med tips att tänka på vid 
utformning och anpassning av varumottag

https://docplayer.se/371644-Battre-varumottag-en-handbok-till-stod-vid-planering-projektering-och-anvandning-av-varumottag.html

Uppdaterad utgåva finns tillgänglig men endast i bokformat

Bilaga 4. Kunskapssammanställning – Handböcker och kunskapssamlingar

https://docplayer.se/371644-Battre-varumottag-en-handbok-till-stod-vid-planering-projektering-och-anvandning-av-varumottag.html


Handbok med tips att tänka på vid utformning och anpassning av 
varumottag 2(2)

https://docplayer.se/371644-Battre-varumottag-en-handbok-till-stod-vid-planering-projektering-och-anvandning-av-varumottag.html

Uppdaterad utgåva finns tillgänglig men endast i bokformat
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https://docplayer.se/371644-Battre-varumottag-en-handbok-till-stod-vid-planering-projektering-och-anvandning-av-varumottag.html


Intressanta rapporter 
- urval

Bilaga 4. State of the art – Intressanta rapporter - urval



Internationell utblick

RISE — Research Institutes of Sweden30

Conference Programme | Chalmers

Book of abstracts 4th VREF Conference on 
Urban Freight- March 23-25 2021.pdf

3 min film →
Conference overview

Bilaga 4. Kunskapssammanställning – Intressanta rapporter - urval

https://www.chalmers.se/en/centres/lead/urbanfreightplatform/vref-2021/Pages/Conference-Program.aspx
https://www.chalmers.se/en/centres/lead/urbanfreightplatform/vref-2021/Documents/Book%20of%20abstracts%204th%20VREF%20Conference%20on%20Urban%20Freight-%20March%2023-25%202021.pdf
https://www.chalmers.se/en/centres/lead/urbanfreightplatform/vref-2021/Pages/Conference-Program.aspx
https://www.chalmers.se/en/centres/lead/urbanfreightplatform/vref-2021/Pages/Conference-Program.aspx


VREF konferens överblick axplock 1(5)
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Bilder: Vänster: Västerås/Mälarporten: (källa:

Westwester. Elsner, Västerås), Höger:

Umeå/Tomtebostrand (källa: Umeå)
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VREF konferens överblick axplock 2(5)

Bilaga 4. Kunskapssammanställning – Intressanta rapporter - urval



VREF konferens överblick axplock 3(5)
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Bilaga 4. Kunskapssammanställning – Intressanta rapporter - urval



VREF konferens överblick axplock 4(5)
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Bilaga 4. Kunskapssammanställning – Intressanta rapporter - urval
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VREF konferens överblick axplock 5(5)

Bilaga 4. Kunskapssammanställning – Intressanta rapporter - urval



Framtidens varulogistik i städer
Systemlösningar för hållbar varulogistik i städer – olika 
typer av transporter olika lösningar

Stadsplanering – tillräcklig yta för logistik infrastruktur

Logistikinfrastruktur 
– Plats för terminaler i stadens utkant  (UCC) och ev. 
omlastning (mikroterminal i eller nära stadsdel)
- Plats för angöring både på gatumark och kvartersmark
- Mottagningsutrymmen – leverans utan 

mottagarkvittens (paketombud och fastighetsboxar en 
variant andra är varuceller eller paketboxar

- Plats för parkering – leverans av gods med service

Tekniska innovationer – ex. emissionsfria och tysta fordon, 
koppla mottagare från leverans i tid digitala lås/taggar, 
autonoma fordon, leveransrobotar, drönare mm

Olika scenarios för hur mycket kommunen påverkar/styr:
1. Konventionell
2. Planering och reglering
3. Infrastruktur
4. Transporter

36 Framtidens varulogistik I städer

Bilaga 4. Kunskapssammanställning – Intressanta rapporter - urval

https://www.ivl.se/download/18.694ca0617a1de98f473028/1628415211374/FULLTEXT01.pdf


Framtidens varulogistik i städer 2(3)
Sammanställning  Metoder och Tekniker för framtidens varulogistik i städer (2020) 

Exempel med länkar till aktuella pågående projekt och initiativ – bra sammanställning

• Feeder-transport (tunga lastbilar, pråm, drönare) Egen reflektion – lätt lastbil och lastcykel saknas

• Omlastning – City hubbar Nordstan och Oslo. Egen reflektion UCC:er som drivs i kommersiellt syfte ej med här.

• Last-mile transport – lätta lastbilar, mikrovans, lastmoped, lastcykel. Egen reflektion: motorredskap & drönare 
och ev.  leveransrobotar saknas

• Last meter - olika leveranspoddar (AGV/AMR automatiska och/eller autonoma), Lastmoped, Lastcykel, egen 
reflektion motorredskap

• Angöring – parkering

• Mottagning –Paketskåp, App-lösningar, Digitala lås.  Egen reflektion Ombud /bemannad godsmottagning 
saknas

• Samlastningsprojekt – Älskade stad, Stadsleveransen, Lindholmsleveransen, SamCity, SMOOth. Egen 
reflektion exempel i Sverige liten skala främst paketgods och i vissa fall avfall. Svenska mässans* lösning mer 
industriell och mycket intressant ej med. 

• Off-Peak leveranser – exempel olika forskningsprojekt. Egen reflektion: en rad leveranser sker redan i dag off 
peak i ”vanliga” flöden exempel apoteks- och livsmedelsleveranser till varuceller mm. ex. VGR 
läkemedelsdistribution till varuceller på natt för vidare spridning på dag.

• Mottagning – Exempel på lösningar för obemannade leveranser till fastigheter och hem. Både fast infrastruktur 
men även bemannade lösningar

37 Framtidens varulogistik I städer

Bilaga 4. Kunskapssammanställning – Intressanta rapporter - urval

https://www.ivl.se/download/18.694ca0617a1de98f473028/1628415211374/FULLTEXT01.pdf


Framtidens varulogistik i städer 3(3)

Sammanställning  Metoder och Tekniker för framtidens varulogistik i 

städer (2020) 

Exempel med länkar till aktuella pågående projekt och initiativ – bra 

sammanställning

• Bygg- och anläggningstransporter – intressanta projekt CIVIC, MIMIC, 

Norra Djurgårdsstaden med flera

• Transport av avfall och återvinningsmaterial – Dencity steg 3 eldriven 

sopbil, flytande återvinningscentral, Sendsmart – andra tider, ELSOP –

elektrifierad fordonsflotta avfallshämtning

• Smart infrastruktur – Geofencing, Nordic Way, Kringfartslogistik, 

Smarta lastzoner

38 Framtidens varulogistik I städer

Bilaga 4. Kunskapssammanställning – Intressanta rapporter - urval

https://www.ivl.se/download/18.694ca0617a1de98f473028/1628415211374/FULLTEXT01.pdf


Urbana godstransporter i detaljplanering

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.”

Följande logistiktal föreslås för flerbostadshus, handel och verksamheter: 

Definition av Angöringstal och Mottagningstal  och omlastningstal

• 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: Rapport U 6081 - Urbana 

godstransporter i detaljplanering 16 

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

39

Urbana godstransporter i 

detaljplanering (gov.se)

Bilaga 4. Kunskapssammanställning – Intressanta rapporter - urval

https://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2018/04/Urbana-godstransporter-i-detaljplanering-S%C3%B6nke-Behrends-IVL1.pdf


Urbana godstransporter i detaljplanering

Godstransporternas roll i dagens planeringsprocess, exempel. På hur kommunen kan påverka

”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)”

Förslag till riktlinjer för godstransporter i detaljplan och bygglov – logistiktal föreslås för flerbostadshus, 

handel och verksamheter

40

Urbana 

godstransporter i 

detaljplanering 

(gov.se)

Bilaga 4. Kunskapssammanställning – Intressanta rapporter - urval

https://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2018/04/Urbana-godstransporter-i-detaljplanering-S%C3%B6nke-Behrends-IVL1.pdf


Scenario 1 - Konventionell

RISE — Research Institutes of Sweden41

http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2020/04/Framtidens-varulogistik-i-st%C3%A4der-IVL.pdf

Bilaga 4. Kunskapssammanställning – Intressanta rapporter - urval

http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2020/04/Framtidens-varulogistik-i-st%C3%A4der-IVL.pdf


Scenario 2 Planering/reglering

RISE — Research Institutes of Sweden42

http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2020/04/Framtidens-varulogistik-i-st%C3%A4der-IVL.pdf
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Scenario 3 Infrastruktur

RISE — Research Institutes of Sweden43

http://www.sou.gov.se/wp-
content/uploads/2020/04/Framtidens-
varulogistik-i-st%C3%A4der-IVL.pdf

Bilaga 4. Kunskapssammanställning – Intressanta rapporter - urval

http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2020/04/Framtidens-varulogistik-i-st%C3%A4der-IVL.pdf


Scenario 4 Transporter

RISE — Research Institutes of Sweden44

http://www.sou.gov.se/wp-
content/uploads/2020/04/Framtidens-
varulogistik-i-st%C3%A4der-IVL.pdf

Bilaga 4. Kunskapssammanställning – Intressanta rapporter - urval

http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2020/04/Framtidens-varulogistik-i-st%C3%A4der-IVL.pdf


Scenario 4 Transporter

RISE — Research Institutes of Sweden45

http://www.sou.gov.se/wp-
content/uploads/2020/04/Framtidens-
varulogistik-i-st%C3%A4der-IVL.pdf

Bilaga 4. Kunskapssammanställning – Intressanta rapporter - urval

http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2020/04/Framtidens-varulogistik-i-st%C3%A4der-IVL.pdf


Nationell ombudsplattform

46
https://www.sverigespaketombud.se/projektet-nationell-ombudsplattform/

Bilaga 4. Kunskapssammanställning – Intressanta rapporter - urval

https://www.sverigespaketombud.se/projektet-nationell-ombudsplattform/


DenCity - Hur förhåller sig implementeringen av systemet till den 
urbana planeringsprocessen

47

Läs mer i IVLs rapport ”Urbana godstransporter i detaljplanering” (underlag 
till utredningen Samordning för bostadsbyggande)

Mer information
Mer information om hur staden kan planera och 
bygga områden som främjar hållbara 
mobilitetslösningar finns här:
•Behrends (2020), “Framtidens varulogistik i 
städer” IVL Svenska Miljöinstitutet, Rapport C 515. 
Hämtad 2021-04-28. 
•Behrends (2019), Urbana godstransporter i 
detaljplanering, IVL Svenska Miljöinstitutet, 
Rapport U 608. Hämtad 2021-04-28. 
•Boverket (2020). Godstransporter i fysisk 
planering. Hämtad 2021-04-28.

Bilaga 4. Kunskapssammanställning – Intressanta rapporter - urval

http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2018/04/Urbana-godstransporter-i-detaljplanering-S%C3%B6nke-Behrends-IVL1.pdf
http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2020/04/Framtidens-varulogistik-i-st%C3%A4der-IVL.pdf
http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2018/04/Urbana-godstransporter-i-detaljplanering-S%C3%B6nke-Behrends-IVL1.pdf
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/godstransporter-i-fysisk-planering/


NOVELOG Data Pres. VREF 

48

Transportföretag står för 10% av trafiken och 65% av volymen av 
levererad godsmängd till Nordstan

Potential för samlasta ”ostyrda” transporter uppskattas till att minska 
trafik med ca 50%

Källa: C. Widegren Trafikkontoret Göteborgs Stad

Bilaga 4. Kunskapssammanställning – Intressanta rapporter - urval



NOVELOG Data Pres. VREF 2018-10-17 

49

Transportföretag står för 10% av trafiken och 65% av volymen av levererad godsmängd till Nordstan

Potential för samlasta ”ostyrda” transporter uppskattas till att minska trafik med ca 50%.

Volymberäkning och trafik utifrån bransch och BTA

Källa: C. Widegren Trafikkontoret Göteborgs Stad

Bilaga 4. Kunskapssammanställning – Intressanta rapporter - urval



Sendsmart – mikroterminal/servicecenter

bilaga_1_pm_regelverk_och_i
ncitament_1.pdf 
(lindholmen.se)

Bilaga 4. Kunskapssammanställning – Intressanta rapporter - urval

https://closer.lindholmen.se/sites/default/files/2021-10/bilaga_1_pm_regelverk_och_incitament_1.pdf


Sendsmart – ökad samlastning in till centrum via omlastningsterminaler

RISE — Research Institutes of Sweden51

bilaga_1_pm_regelverk_och_i
ncitament_1.pdf 
(lindholmen.se)

Bilaga 4. Kunskapssammanställning – Intressanta rapporter - urval

https://closer.lindholmen.se/sites/default/files/2021-10/bilaga_1_pm_regelverk_och_incitament_1.pdf


Regelverk och incitament SendSmart

RISE — Research Institutes of Sweden52

bilaga_1_pm_regelverk_och_i
ncitament_1.pdf 
(lindholmen.se)

Bilaga 4. Kunskapssammanställning – Intressanta rapporter - urval

https://closer.lindholmen.se/projekt/sendsmart
https://closer.lindholmen.se/sites/default/files/2021-10/bilaga_1_pm_regelverk_och_incitament_1.pdf


Sendsmart

Regelverk och 

incitament – utkast till 

lösningar och 

möjligheter

RISE — Research Institutes of Sweden53

bilaga_1_pm_regelverk_och_incit
ament_1.pdf (lindholmen.se)

Bilaga 4. Kunskapssammanställning – Intressanta rapporter - urval

https://closer.lindholmen.se/sites/default/files/2021-10/bilaga_1_pm_regelverk_och_incitament_1.pdf


Källa: Trafikkontoret Göteborgs Stad, Nov 2012, och 2017 S. Ranäng et. al 

Mätningar som utfördes i åt Trafikkontoret i Göteborg SendSmart & NOVELOG
Baseline – ökad kunskap för utveckling och mätning förbättring CO-lösning

Infördes potential minska trafik 50% 

Bilaga 4. Kunskapssammanställning – Intressanta rapporter - urval



Nordstan gjorde rätt från början – exempel på planering för 
näringslivetstransporter i tidigt skede

RISE — Research Institutes of Sweden55

Källa: Göteborgs Stad/presenterat på Transportforum 2015

Bilaga 4. Kunskapssammanställning – Intressanta rapporter - urval



Exempel certifiering transportörsneutrala UCC

Från intervju med 

kommuntjänsteman i 

Utrecht M. Lindholm och 

S. Ranäng i Sendsmart. 

RISE — Research Institutes of Sweden56

bilaga_1_pm_regelverk_och_incit
ament_1.pdf (lindholmen.se)

Bilaga 4. Kunskapssammanställning – Intressanta rapporter - urval

https://closer.lindholmen.se/sites/default/files/2021-10/bilaga_1_pm_regelverk_och_incitament_1.pdf


Exempel certifiering transportörsneutrala UCC - kriterielista

Från intervju med 

kommuntjänsteman i 

Utrecht M. Lindholm och 

S. Ranäng i Sendsmart. 

Kriterielista. 

Även publicerad i PM 

Smarta leveranser i Gamla 

stan 2020)

RISE — Research Institutes of Sweden57

bilaga_1_pm_regelverk_och_incit
ament_1.pdf (lindholmen.se)

Bilaga 4. Kunskapssammanställning – Intressanta rapporter - urval

https://closer.lindholmen.se/sites/default/files/2021-10/bilaga_1_pm_regelverk_och_incitament_1.pdf


Färdplan Citylogistik – Mål och utmaningar fortfarande aktuella (2014)  
1(2)

58

Färdplan för citylogistik : Godstransporter i urbana områden 
(diva-portal.org)

Bilaga 4. Kunskapssammanställning – Intressanta rapporter - urval

http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A716100&dswid=890


Färdplan Citylogistik – innovationsdomäner och prioriterade aktiviteter 
2(2) (2014) 

59

Bilaga 4. Kunskapssammanställning – Intressanta rapporter - urval



Verktyg & lärande 
exempel

Bilaga 4. State of the art – Verktyg och lärande exempel



Trafikalstringsverktyget

• Används för skattning av trafik i 

samband med planering av nya eller 

befintliga områden

• Prognosverktyg

• Underlättar för att även inkludera 

nyttotrafik

”Beräkningarna som genomförs av 

trafikalstringsverktyget innefattar inte 

godstrafik, övrig nyttotrafik samt 

besöksresor till bostäder. I verktyget finns 

möjlighet att separat beräkna nyttotrafiken 

utifrån uppskattade värden som finns 

angivna i verktyget.”

61

Trafikalstringsverktyg - Bransch (trafikverket.se)

Bilaga 4. Kunskapssammanställning – Verktyg och lärande exempel

https://bransch.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--och-analysverktyg/Trafikalstringsverktyg/


Kommunal godstransportplanering – exempel Stockholm

62

stockholm-freight-plan.pdf 
(start.stockholm)

Bilaga 4. Kunskapssammanställning – Verktyg och lärande exempel

https://start.stockholm/globalassets/start/om-stockholms-stad/politik-och-demokrati/styrdokument/stockholm-freight-plan.pdf


Hållbarhetsprogram Norra Djurgårdsstaden

https://vaxer.stockholm/omraden/norra-djurgardsstaden/

https://www.norradjurgardsstaden2030.se/

63

Bilaga 4. Kunskapssammanställning – Verktyg och lärande exempel

https://vaxer.stockholm/omraden/norra-djurgardsstaden/
https://www.norradjurgardsstaden2030.se/


Norra Djurgårdsstaden – så omsätts stadsbyggnadsprinciper och 
hållbarhetsmål i stadsbyggnadsprocessen

64

https://www.norradjurgardsstaden2030.se/wp-content/uploads/2022/03/Program-fo%CC%88r-ha%CC%8Allbar-
stadsutveckling-Norra-Djurga%CC%8Ardsstaden-2021_.pdf

Bilaga 4. Kunskapssammanställning – Verktyg och lärande exempel

https://www.norradjurgardsstaden2030.se/wp-content/uploads/2022/03/Program-fo%CC%88r-ha%CC%8Allbar-stadsutveckling-Norra-Djurga%CC%8Ardsstaden-2021_.pdf


Exempel Teknisk handbok Göteborg

Styrdokument för alla faser Utformning, 

Projektering, Byggnation, Drift och underhåll 

Arbete på gata etc

Riktlinjer för Näringslivets transporter 

underbyggtid utpekade prioriterade områden 

för framkomlighet samt dimensionerande fordon

Analys av behov och påverkan – Kartläggning av 

behov och påverkan för olika trafikslag inklusive 

näringslivets transporter i samband med 

planarbete

Rutin för Mobility Management i byggskede

Beskrivning av vilka utredningar som ska göras i 

respektive skede.

65

https://tekniskhandbok.goteborg.se/

Bilaga 4. Kunskapssammanställning – Verktyg och lärande exempel

https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/KomFram-riktlinjer-for-hantering-av-naringslivets-transporter_2022-04.pdf
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Ftekniskhandbok.goteborg.se%2Fwp-content%2Fuploads%2FAnalys-av-behov-och-paverkan_2022-04.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://tekniskhandbok.goteborg.se/1-om-th/1e-checklistor-och-mallar/
https://tekniskhandbok.goteborg.se/


Exempel Teknisk handbok Göteborg

Ur innehåll:

Riktlinjer för Näringslivets transporter under byggtid

utpekade prioriterade områden för framkomlighet samt 

dimensionerande fordon

Analys av behov och påverkan – Kartläggning av behov 

och påverkan för olika trafikslag inklusive näringslivets 

transporter i samband med planarbete

66
https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/KomFram-riktlinjer-for-hantering-av-naringslivets-transporter_2022-04.pdf

Bilaga 4. Kunskapssammanställning – Verktyg och lärande exempel

https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/KomFram-riktlinjer-for-hantering-av-naringslivets-transporter_2022-04.pdf
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Ftekniskhandbok.goteborg.se%2Fwp-content%2Fuploads%2FAnalys-av-behov-och-paverkan_2022-04.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/KomFram-riktlinjer-for-hantering-av-naringslivets-transporter_2022-04.pdf


Exempel Teknisk handbok Göteborg

Rutin för Mobility Management i byggskede

Beskrivning av vilka utredningar som ska göras i 

respektive skede

• Analys av behov och påverkan  samt 

Trafikföringsprinciper ska tas fram

• Logistik- och avfallskoncept samt logistikutredning 

finns inte med lika tydligt i processen på samma sätt 

som personmobilitet

67

https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/KomFram-riktlinjer-for-hantering-av-naringslivets-transporter_2022-04.pdf

Bilaga 4. Kunskapssammanställning – Verktyg och lärande exempel

https://tekniskhandbok.goteborg.se/1-om-th/1e-checklistor-och-mallar/
https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/KomFram-riktlinjer-for-hantering-av-naringslivets-transporter_2022-04.pdf


Exempel Teknisk handbok

68

- trafikföringsprinciper

https://tekniskhandbok.goteborg.se/

Bilaga 4. Kunskapssammanställning – Verktyg och lärande exempel

https://tekniskhandbok.goteborg.se/


Grön res- och transportplan – Avsiktsförklaring
exempel samt historik och tillämpning

RISE — Research Institutes of Sweden69

17_Avsiktsförklaring - Grön 
transportplan 2017-06-
07.pdf (goteborg.se)

Göteborgs stadsförvaltningars åtagande avseende gods- och avfall

https://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:1549
598/FULLTEXT01.pdf

Bilaga 4. Kunskapssammanställning – Verktyg och lärande exempel

https://www5.goteborg.se/prod/fastighetskontoret/etjanst/planobygg.nsf/vyFiler/Masthuggskajen%20-%20staden%20v%C3%A4xer%20v%C3%A4sterut-Plan%20-%20granskning-Avsiktsf%C3%B6rklaring%20-%20Gr%C3%B6n%20transportplan/$File/17_Avsiktsf%C3%B6rklaring%20-%20Gr%C3%B6n%20transportplan%202017-06-07.pdf?OpenElement
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1549598/FULLTEXT01.pdf


Grön res- och transportplan - exempel

RISE — Research Institutes of Sweden70 17_Avsiktsförklaring - Grön transportplan 2017-06-07.pdf (goteborg.se)

Älvstranden utveckling AB

Övriga Konsortieparters åtagande

Bilaga 4. Kunskapssammanställning – Verktyg och lärande exempel

https://www5.goteborg.se/prod/fastighetskontoret/etjanst/planobygg.nsf/vyFiler/Masthuggskajen%20-%20staden%20v%C3%A4xer%20v%C3%A4sterut-Plan%20-%20granskning-Avsiktsf%C3%B6rklaring%20-%20Gr%C3%B6n%20transportplan/$File/17_Avsiktsf%C3%B6rklaring%20-%20Gr%C3%B6n%20transportplan%202017-06-07.pdf?OpenElement


Logistikutredning exempel PM Urban Logistik Masthuggskajen – ingår in underlagsmaterial 
i systemhandling utifrån program handling

RISE — Research Institutes of Sweden71 PM Urban Logistik 20200306 (goteborg.se)

Övriga Konsortieparters åtagande

Applicerat tankar 
idéer och modeller 
från tidigare arbete i 
staden.

Bilaga 4. Kunskapssammanställning – Verktyg och lärande exempel

https://www5.goteborg.se/prod/fastighetskontoret/etjanst/planobygg.nsf/vyFiler/Masthuggskajen%20-%20staden%20v%C3%A4xer%20v%C3%A4sterut-Genomf%C3%B6randestudie-Urban%20logistik/$File/PM%20Urban%20Logistik%2020200306.pdf?OpenElement


Exempel KomFram Huvudtidplan – visualisering av alla trafikstörande projekt över tid 

http://komframhuvudtidplan.tkgbg.se/

Bilaga 4. Kunskapssammanställning – Verktyg och lärande exempel

http://komframhuvudtidplan.tkgbg.se/Login/Index?ReturnUrl=%2F


http://komframhuvudtidplan.tkgbg.se/

Exempel KomFram Huvudtidplan – Visualisering och dokumentation kring projekt för att underlätta

Bilaga 4. Kunskapssammanställning – Verktyg och lärande exempel

http://komframhuvudtidplan.tkgbg.se/Login/Index?ReturnUrl=%2F


Exempel: Konceptprogram för logistik och 
försörjning till sjukvården
Transportvägar till område, i område till fastigheter

Inom fastigheter – kulvertar, korridorer, avfallsrum, fastighetboxar, 

godsmottagning mm

Transportsystem: rörpost, avfallssug/stört, truck, cykel

Del i Logistik och försörjningsstrategin

Logistik och försörjningsprogrammet - Regionservice Servicewebb (vgregion.se)

Logistik- och försörjningsstrategi för VGR

Nuläge Logistik- och försörjningsstrategi för VGR

Handlingsplan Logistik- och försörjningsstrategi för VGR

Baspresentation Logistik och försörjning

RIKTLINJER_FÖR_LOGISTIK_OCH
_FÖRSÖRJNING.pdf (vgregion.se)

Bilaga 4. Kunskapssammanställning – Verktyg och lärande exempel

https://regionservice.vgregion.se/RNS/om-oss/logistik--och-forsorjning/
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ee67167f-ed81-440a-87dc-d60fdf14c345?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/e0fa2eae-0856-4843-9ab2-576e8d477c55?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/8adad3ce-2bd4-4403-9433-665cc61b0dbe?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/17314cca-815d-486a-bc93-6ba3ea611951?a=false&guest=true
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/sn5441-151585881-7/native/RIKTLINJER_F%c3%96R_LOGISTIK_OCH_F%c3%96RS%c3%96RJNING.pdf


https://karta.goteborgsregionen.se/

Exempel: Hållbarhetsverktyget
Bilaga 4. Kunskapssammanställning – Verktyg och lärande exempel



Svenska mässan i Göteborg

Exempel på samlastningseffekter

Svenska mässan

sändningar mindre än 5 pall m→

minskad trafik 30%. Youtube film 

Logistikchef

RISE — Research Institutes of Sweden76

Bilaga 4. Kunskapssammanställning – Verktyg och lärande exempel

https://www.youtube.com/watch?v=EwXCM-8rhZQ
https://www.youtube.com/watch?v=EwXCM-8rhZQ


Materialet sammanställt av:

RISE — Research Institutes of Sweden77

Mattias Esbjörnsson
Projektledare 
RISE

mattias.esbjornsson@ri.se

https://www.ri.se/en/person/mattias-esbjornsson

Sara Ranäng
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