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Förord 
Vägverket, Banverket och Boverket har i samarbete med kommunerna Jönköping, 
Uppsala och Norrköping samt intresseorganisationen Sveriges kommuner och 
Landsting ett projekt som heter ”Den Goda Staden”. Projektet syftar till att 
gemensamt arbeta fram kunskap om hur man kan erbjuda en stadsmiljö som dels är 
attraktiv att bo och leva i, dels är effektiv utifrån näringslivets behov. Denna rapport 
har tagits fram av Vägverket inom ramen för ”Den Goda Staden”. 
 
Vad som föranlett denna undersökning är att Vägverket i sin kontakt med 
representanter från näringslivet har kunnat konstatera att det finns ett missnöje med 
tillgängligheten för näringslivets transporter i tätort. En förklaring till detta kan vara 
att många kommuner har arbetat med att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för 
andra trafikantgrupper, med konsekvensen att behov hos näringslivets transporter fått 
stå tillbaka vid ändringar i stadsplaneringen och utformningen av gatumiljön.  
 
Syftet med rapporten är att belysa problem och lösningar som inom området 
varudistribution i tätort. Materialet har dels erhållits genom en litteraturstudie, dels 
genom intervjuer med kommunanställda inom dessa områden. 
 
Arbetet har genomförts av Erik Björke med hjälp av Karin Ahlberg och Elias 
Arnestrand.  
 
 
 
Mathias Wärnhjelm 
Utformning av Vägar och Gator, Vägverket 
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Sammanfattning – för den som vill veta men vars tid är knapp 
 
Sedan några decennier har lagerhållningen minskat i butikerna inne stadskärnan. 
Detta hänger ihop med ändrade beställningsmönster, då affärer, butiker etc beställer 
oftare, men färre varor varje gång. Detta leder till en högre leveransfrekvens, men 
ofta lägre fyllnadsgrad i fordonen. Utifrån dessa trender har det funnits incitament 
från kommunalt håll till att effektivera distributionen för att förbättra stadsmiljön. 
Målen om hållbar utveckling och god stadsmiljö för de som bor och verkar i staden 
har också betytt att kommunernas arbete med tillgänglighet och stadsplanering de 
senaste åren satt andra trafikanters och intressegruppers behov i centrum, till viss 
mån på bekostnad av tillgängligheten för varudistributörerna. Tillsammans kan dessa 
utvecklingar förklara varför kundgruppen varudistributörer upplever många problem 
idag.  
 
Syftet med den här undersökningen har därför varit att undersöka hur de större 
kommunerna i Sverige (med fler än 50 000 invånare) jobbar med varudistribution. 
Genom en kartläggning av kommunernas arbetsmetoder och projekt rörande 
varudistribution var målet att problem, möjligheter och andra trender med arbetet 
kring varudistribution skulle utkristalliseras. Utifrån de insikter som kartläggningen 
ledde fram till var ytterligare ett syfte att diskutera hur kommunerna i framtiden kan 
arbeta med varudistributionsfrågor utifrån två mål: hållbar utveckling och god 
tillgänglighet för distributörerna. 
 
Kartläggningen av kommunernas arbete med varudistribution kan delas in i tre 
kategorier där den första kategorin handlar om traditionella regleringar och åtgärder, 
den andra om ett effektivare transportsystem med samhällsnyttan i centrum. Den 
sista kategorin är en kombination är de två första. Överlag anger de flesta kommuner 
att det idag finns problem med varudistribution, framför allt med regelöverträdelse då 
distributörerna ofta lastar och lossar ”var det vill, när det vill”. 
 
Den första kategorin handlar om traditionella regleringar och åtgärder med fokus 
på att tillgodose vissa behov för varudistribution eller lösa de problem som 
uppkommer i samband med varudistribution. Dessa former av regleringar och 
åtgärder återfinns hos nästan alla undersökta kommuner. Åtgärderna och 
regleringarna löser i de flesta fall konkreta problem. Det rör sig om lokala 
trafikföreskrifter som reglerar hur stora eller hur tunga fordon som får framföras i 
tätorten, om hastighetsbegränsande åtgärder är anpassade för transportfordon och om 
det finns parkering för lastbilar i tätorten. De viktigaste arbetsmetoderna inom denna 
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kategori berör regleringar och åtgärder för var och när det är tillåtet att lasta och 
lossa. De flesta respondenter upplever att det finns problem inom detta område då 
andra ytor än lastzoner många gånger används. Dessutom upplever de intervjuade 
personerna att många distributörer överträder de tider som det är tillåtet att lasta på 
vissa speciella gator i tätorten. 
 
De regleringar och åtgärder som hamnar i kategori ett har stor påverkan på 
tillgängligheten för varudistributörerna. Antal lastzoner och deras placering samt när 
det är tillåtet att lasta och lossa är faktorer som påverkar när och var 
varudistributionen kan ske. För få lastzoner kommer att tvinga distributörerna att 
leverera från gatan då det många gånger är för långt till butiken från närmaste lastzon 
om lasten är tung. 
 
I den andra kategorin av arbetsmetoder återfinns projekt som har haft mer 
övergripande syften såsom hållbar utveckling och samhällsnytta. Syftena uppnås 
genom att på ett eller annat sätt försöka effektivisera transporterna eller minska 
utsläppen.  
 
Genom att skapa miljözoner där miljökrav ställs på fordon över 3.5 ton kan 
förbättringar ske när det gäller utsläpp. Det pekar siffrorna emot i försöket i 
Göteborg. Ett annat sätt att få ner antal transporter i tätorten är genom att få 
distributörerna att samordna godset. Då godset lastas om kan lastningen göras mer 
effektivt och ett fordon kan täcka ett område istället för att flera gör det. Resultaten 
av samdistribution kan t ex vara att en butik bara får en leverans om dagen istället för 
tre. Två projekt med samdistribution har undersökt, ett i Linköping och ett i Gamla 
stan i Stockholm. Resultaten talar för att färre transportfordon behövs och att de som 
används kan lastas mer. För miljö är effekterna positiva. Även distributörerna har i 
Linköping kunnat spara pengar, genom att färre fordon behövdes. Men det finns 
nackdelar med samdistribution eftersom distributörerna, vilka i botten är 
konkurrenter, måste ingå i ett nära samarbete. De kan inte heller kontrollera hela 
distributionskedjan och vissa distributörer har klagat på att deras varumärke inte syns 
lika tydligt. Dessutom krävs det en fungerande omlastningscentral och ett 
logistiksystem mellan de olika distributörerna som gör att omlastningen fungerar.  
 
Ett annat sätt för att effektivisera transporterna är att arbeta med att kunderna ska 
beställa smartare. I dessa projekt har utgångspunkten varit att beställarna i grund och 
botten är de som genererar transporterna. Genom att få beställarna att beställa större 
volymer mer sällan minskas leveransfrekvenserna. Dessutom uppmuntras de att 
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beställa från samma leverantör. Ett projekt med dessa idéer som genomfördes i 
Lundby visade att transporterna minskade med 27 procent. Fördelen med denna typ 
av projekt är att det inte krävs några stora omstruktureringar för att få beställarna att 
beställa smartare. Stockholms stad som beställare har på ett liknande sätt arbetat för 
att minska transporterna till kommunens verksamheter genom att alla beställningar 
först levereras till en omlastningsterminal där varorna lastas om till mindre 
distributionsfordon och körs ut till närliggande adresser. Även detta förväntas 
effektivisera transporterna till fördel för mindre trängsel, miljöpåverkan och buller. 
 
Projekt som ingår i kategori två har uppnått resultat när det gäller att effektivisera 
transporter och miljöutsläpp. Däremot har inte tillgängligheten för distributörerna 
blivit bättre i alla av de undersöka fallen.  
 
Utöver de två presenterade kategorierna pågår ett projekt i Göteborg som kan sägas 
vara en kombination av de två tidigare kategorierna. Målet med projektet var 
liksom för projekten i kategori två att effektivisera transporterna och minska 
miljöpåverkan, vilket mättes genom att fordonen skulle lastas till en viss grad. Om 
detta krav uppfylldes lovade kommunen i utbyte att uppfylla några av de önskemål 
som varudistributörerna hade. Det som efterfrågades var t ex fler lastzoner som inte 
var blockerade av andra fordon och att få tillgång till vissa kollektivtrafikkörfält. 
Projektet kombinerar på så sätt målen om hållbar utveckling med mål om ett 
tillgängligt trafiksystem för varudistributörsgruppen.  
 
Undersökningen tyder på att det hos många kommuner finns brister i arbetet med 
tillgänglighetsfrågor för varudistributörer. Nya mönster för varudistribution och 
lagerhållning har lett till en ny problembild som i många fall måste adresseras med 
nya former av regleringar och metoder. Det finns inget entydigt svar på hur 
tillgängligheten kan förbättras för varudistributörsgruppen, men en avgörande faktor 
för framgång tycks vara samverkan och dialog mellan olika intressenter för att 
tydigare förstå de olika parternas övergripande mål, syften och problem. Inför 
framtiden är det viktigt att kommunerna i sin verksamhet försöker, som det nyss 
beskrivna projektet i Göteborg, kombinera målen med hållbar utveckling och 
tillgänglighet för varudistributörerna. Att genomföra för hårda regleringar mot 
varudistributionen är inte rationellt eftersom varudistributörerna fyller en nödvändig 
funktion i staden. De många regelöverträdelser som idag sker i de flesta kommuner 
borde kanske tas på större allvar. Eventuellt så måste nya former av regleringar och 
åtgärder vidtas för att förbättra förhållandena för varudistributörerna. Det verkar 
dock finnas en tendens att skylla alla de problem som varudistribution orsakar på de 
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som levererar varorna. Det är lätt att glömma dem som köper och beställer samma 
varor. Att arbeta för att få flera smarta och miljömedvetna beställare verkar vara ett 
mycket effektivt sätt att minska antal körda kilometer och fordon i tätorterna.  
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Kapitel I: Bakgrund och undersökningens syfte  

DISPOSITION 
Denna rapport är indelad i tre kapitel. I detta kapitel (kapitel I) ges en bakgrund till 
varför den här undersökningen har utförts och vilket syfte den har. Förändrade 
mönster inom handel och lagerhandel har förändrat hur varudistribution utförs. 
Kommunernas arbete med hållbar utveckling har också lett till nya förutsättningar för 
varudistribution. Mot bakgrund av de generella förändringarna som påverkat hur 
varudistribution utförs har syftet med den här rapporten varit att kartlägga de 
arbetsmetoder som finns inom sveriges större kommuner.  
 
I kapitel II presenteras resultaten från kartläggningen av de kommunala 
arbetsmetoder och åtgärder som idag finns. Inledningsvis presenteras den allmänna 
problembilden ur kommunens perspektiv och varför kommunerna använder de 
strategier de idag gör. Därefter presenteras varje åtgärd eller arbetsmetod mer i detalj. 
Arbetsmetoderna har strukturerats i tre olika kategorier där den första ”traditionella 
regleringar och åtgärder” beskriver vanligt förekommande sätt att lösa de problem 
som uppkommer i samband med varudistribution. Dessa regleringar och åtgärder rör 
ofta problem som kommunen direkt har möjlighet att påverka. Den andra kategorin 
”nya trafik- och utsläppsminskande åtgärder inriktade på varudistribution” rör mer 
övergripande och svåråtkomliga problem, där pilotprojekt har varit former för att 
försöka komma tillrätta med dessa. Den tredje är en kombination av de två första 
kategorierna, där både tillgänglighet för varudistribution och hållbar utveckling är i 
fokus. 
 
Avslutningsvis diskuteras slutsatser och insikter som undersökningen lett fram till i 
kapitel III utifrån perspektivtet att arbetsmetoder och lösningar på dagens 
problematik borde främja både hållbar utveckling och tillgänglighet för 
varudistribution.  
 

BAKGRUND: NYA TRENDER INOM HANDEL OCH DISTRIBUTION 
I dagens samhälle diskuteras ofta det negativa med varutransporter i tätorter och 
vilka åtgärder som bör vidtas för att komma tillrätta med dem. Varudistribution 
orsakar trängsel, buller och utsläpp, faktorer som alla försämrar stadsmiljön. 
Godstransporterna beräknas till exempel svara för 16 procent av den totala 
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tätortstrafiken inom EU och uppskattas stå för 40 procent av tätortstrafikens 
avgasemissioner. Det finns också siffror som talar för att varudistributionen inte är 
lika effektiv idag som förut, då fordonen inte längre lastas fulla.1 
 
Med termen varudistribution avses i den här rapporten den distribution av varor som 
sker med hjälp av vägburna fordon, vanligtvis med lastbil eller bil. I begreppet 
inkluderas inte enbart den del av transporten som sker då fordonet rör sig i staden, 
utan hela transporten fram till mottagaren. Detta synsätt kräver en förståelse för hur 
varudistribution i tätorter går till i praktiken och vilka problemområden som finns, 
problemområden som ofta inte direkt handlar om förflyttningen av ett fordon från A 
till B.  
 
Dessa förändringar har dock inte skett isolerat från annan utveckling i samhället. Nya 
handelsmönster har förändrat karaktären på varudistribution. För några decennier 
sedan hade de flesta butiker relativt stora lagerytor. Varuleveranserna var få och 
stora. Dagens trend inom handeln är att butikernas lagerytor krymper. De varor som 
finns i butiken, finns därmed på försäljningsytorna och lagerytorna har minskats 
kraftigt.2 Minskade lagerytor förutsätter andra beställningsmönster. Istället för ett 
fåtal stora beställningar, beställer butikerna då det behöver en specifik vara. På så sätt 
blir beställningarna fler till antalet men mindre till volymen. Leveransfrekvensen till 
varje butik har alltså ökat men fyllnadsgraden minskat.3 Fyllnadsgrad är ett begrepp 
som beskriver till vilken grad en lastbil är lastad, vilket antingen kan baseras på vikt, 
volym eller en kombination av dessa.4  
 
Dessa trender med minskad lagerhållning och direktbeställningar hänger ihop med 
utvecklingar inom informationsteknologi, trender som i mångt och mycket fångas i 
begreppet ”just in time”-leveranser (JIT) vilka utvecklades i slutet av 1970-talet. Med 
stöd av IT har det sedan dess varit möjligt att ha detaljerad kontroll över köpmönster 
(förväntad försäljning), aktuell försäljning samt aktuell lagerhållning. Med ökad 
kontroll över varuflöden är det inte längre nödvändigt att ha lokala lager, eftersom 
varor med mycket kort varsel kan levereras till butiken då de börjar ta slut. 
 

                                                      
1 Källström 2005 
2 Källström 2005 
3Larsen och Andersen 2004 
4 SIS 
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För att denna typ av beställnings- och lagersystem ska fungera krävs det flexibla och 
effektiva varutransporter som med kort varsel kan leverera de varor som beställs. 
Med högre bränslepriser och andra ökande utgifter, har transportbranschen inriktat 
sig på att effektivisera transporterna. Slutkundernas krav på ett varierat produktutbud 
tillsammans med nya köpmönster och nytt utbud av inköpsställen har lett till ett allt 
mer avancerat transportmönster. Leveransadresserna har ökat med nya butiker, 
restauranger, barer, närköp och caféer. Minskad lagerhållning gör att personalen i 
butikerna främst är inriktad på försäljning. De efterfrågar därför nya former av 
service. Tidigare levererades ofta varor till en central lastkaj där lagerpersonal tog 
emot leveransen och flyttade de levererade varorna till rätt ställe. Men 1970-talets 
varuhus har idag förändrats till gallerior med flera små butiker, istället för en stor. 
Många gånger saknas fungerande lastkajer och butikerna vill ha leveranser till 
butikens dörr, inte till en lastkaj nere i källaren om en sådan finns att tillgå. Få affärer 
har idag lagerpersonal. Andra beställare köper inte bara leveranser till dörren utan 
även uppackning av varorna. Detta betyder att en leverans av samma volym gods 
idag tar längre tid än för några decennier sedan, eftersom leveransen inte slutar vid 
transportfordonet utan vid kundens dörr eller t o m vid kundens hylla.5 
 
Dessa förändringar i leveransmönster till verksamheter belägna i de centrala delarna 
av tätorten har inneburit en del problem, då befintliga lastkajer och lastzoner ofta är 
anpassade efter gamla leveransmönster. Leveranser fram till butiksentrén innebär 
ofta att det inte finns adekvata avlastnings- eller pålastningsplatser i närheten. Många 
gånger sker därför leveransen från gatan eller trottoaren, vilket har en störande effekt 
för andra trafikanter och fotgängare samt medför en kraftig försämring av dessa 
gruppers framkomlighet.6 I de flesta fall har inte distributören något val att leverera 
från en lastplats då sträckan mellan fordon och butik blir för lång om fordonet ställts 
på närmaste lastplats. Då det finns begränsningar i vilka tider avlastning och 
pålastning får ske, kan de befintliga lastplatser som finns dessutom vara upptagna. 
Detta leder till att varudistributörerna antingen måste vänta eller leverera varor från 
en plats som inte är avsedd för lastning. För stora avstånd mellan butik och lastplats 
eller upptagna lastplatser leder därför ofta till regelöverträdelser från distributörernas 
sida. Många gånger är dessutom chaufförernas tidsschema pressat, vilket hänger ihop 
med den minskande lönsamheten inom branschen.  
 

                                                      
5 Larsen och Andersen 2004 
6 Källström 2005 
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Den minskade lönsamheten inom branschen har föranletts av en gemensam europeisk 
marknad tillsammans med en avreglerad transportsektor som har lett till en hårdnad 
konkurrens och minskade vinstmarginaler. Följden av detta kan ge och har gett 
fusioner mellan transportföretagen. Sammanslagningar av transportföretagen kan ge 
ett mer komplicerat transportsystem med färre frihetsgrader och sämre flexibilitet. 
Ett sådant system är också mer känslighet för ökade kostnader.7 Å andra sidan kan 
färre transportföretag eventuellt leda till att transportnätet utnyttjas mer effektivt, 
något som kommer att diskuteras längre fram i denna rapport.  
 
Även om JIT har inneburit en effektivisering av handeln och nyttjandet av dyra 
lokaler i centrum, har de nya beställnings- och leveransmönstren fått flera negativa 
effekter på trafiksystemet. I förhållande till få stora beställningar, levereras nu 
mindre beställningar oftare till varje affär. De nya trenderna med minskad 
lagerhantering, leverans till dörren och även uppackning av varor betyder att stoppen 
kan blir långa. Fyllnadsgraden i fordonen har också minskat. Tidigare kunde ett 
fordon fyllas med last till en eller några få kunder. Idag kanske en vanlig leveransrutt 
täcker 20 olika kunder. Transportföretagen har därför försökt att i så stor utsträckning 
som möjligt fylla sina fordon eller transportenheter genom samordning i olika 
former.8 Många transportföretag har omlastningscentraler dit långväga varor kommer 
och sedan packas om för att levereras lokalt till olika stadsdelar ungefär som 
postsorteringscentraler. 
 
De nya distributionsmönstren har sammantaget många negativa konsekvenser för 
stadsmiljön med minskad framkomlighet för andra trafikanter, ökat buller och mer 
utsläpp. Från kommunalt och statligt håll har det därför funnits incitament för att 
minska de negativa konsekvenserna av varudistributionen inom ramen för hållbar 
utveckling. Detta har skett genom att införa miljözoner och gränser för hur stora eller 
tunga fordon som får framföras inom tätorten. På senare år har kommunerna också 
prioriterat att förbättra tillgängligheten för andra trafikantgrupper, som t ex 
fotgängare och cyklister, genom att förbjuda fordonstrafik på vissa gator och genom 
att införa hastighetsbegränsande åtgärder. Detta arbete har många gånger skett på 
bekostnad av varudistributörernas tillgänglighet. 
 
De nya sätten att planera och reglera i tätorter har förhoppningsvis lett till en 
trevligare stadskärna, men att införa alltför hårda åtgärder, såsom regleringar, för att 

                                                      
7 Källström 2005 
8 Larsen och Andersen 2004 
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få bort varudistributionen är inte rationellt. Kommunerna har idag stora möjligheter 
att påverka förutsättningarna för varudistributörerna genom olika regleringar och 
andra åtgärder. Att påverka dessa ramar är avsevärt mycket enklare än de större 
förändringarna i handelsmönstren. 
 
En välfungerande och effektiv varudistribution är idag en förutsättning för att 
samhället ska fungera. Varudistribution är en viktig länk i det ekonomiska systemet 
och är ett fenomen som inte kommer att försvinna inom de närmaste decennierna. I 
framtiden kanske varudistribution kan utföras på nya sätt, ponera t ex varutransporter 
genom spårförsedda tunnlar likt dagens t-banesystem för persontransporter. I 
dagsläget existerar dock inte en sådan infrastruktur och tidsperspektiven för sådana 
omfattande förändringar är stora. Varudistribution i liknande form som den som finns 
idag kommer inom de närmaste decennierna att utgöra en viktig del av stadsmiljön. 
Det är därför viktigt att hitta lösningar på de problem som uppkommer i samband 
med den, som både är hållbara samhällsekonomiskt och miljömässigt, men som 
också tar hänsyn till de behov som de berörda grupperna har för att kunna utföra 
varudistribution på ett rationellt sätt.  
 
I mycket av det kommunala arbetet har fokus lagts på hållbar utveckling och god 
stadsmiljö. Ofta har detta skett på bekostnad av att tillgodose behoven hos 
distributörerna. Detta arbete tillsammans med förändrade mönster inom konsumtion 
och handel, har lett till att varudistributionsgruppen idag är en av Vägverkets mindre 
nöjda kundgrupper. Hårdare ekonomisk konkurrens inom transportbranschen 
tillsammans med olika typer av regleringar gör att det är svårt att utföra leveranser 
utan regelöverträdelser. Att kartlägga hur kommunerna idag hanterar de problem 
men även möjligheter som finns med varudistribution är därför en viktig början för 
att hitta mer generella fungerande lösningar. 
 
 

KOMMUNENS ROLL OCH ANSVAR I STADSPLANERING 
Kommunerna har en viktig roll att spela för att skapa förutsättningar för en 
välfungerande effektiv varudistribution. Kommunerna har möjlighet att exempelvis 
införa begränsande åtgärder för att minska antalet körda kilometer eller för att öka 
fyllnadsgraden i transportfordonen, men också möjlighet att införa underlättande 
åtgärder så att transporterna kan utföras på ett mer rationellt sätt samtidigt som 
arbetsmiljön för chaufförerna blir godtagbar. 
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Många olika intressegrupper berörs av varudistribution. Förutom de direkt 
involverade aktörerna, distributörerna och beställarna, påverkas även andra 
trafikanter som vistas i tätorten exempelvis av minskad framkomlighet, buller och 
miljöförsämringar till följd av varaudistribution. Vid samhällsplanering gäller det för 
kommunen att väga samman de intressen som finns och forma den bäst passande 
lösningen för varje enskild situation.  
 
För att lösa de problem som uppstår i samband med varutransporter bör alla 
inblandade parter, från dem som beställer varor till dem utför leveransen till dem som 
bor i staden, närvara vid problemlösningar. De lösningar som man kommer fram till 
måste tillgodose många olika krav som finns i staden: krav inom stadsbyggnad, 
trafiktekniska krav, miljökrav och privata lönsamhetskrav. Ibland kan det vara 
aktuellt att kommunen stödjer kommersiella initiativ för att t ex få igång 
samdistribution. Varudistribution behöver inte bara ske inom en kommun utan vissa 
varudistributörer levereras varor till flera mindre tätorter med samma fordon. 
Varudistribution är därför inte bara en lokal angelägenhet utan kommuner bör ibland 
överväga att samarbeta regionalt för att på så vis öka chanserna att få fram de mest 
optimala lösningarna.9  
 
Offentliga aktörer har den centrala positionen i arbetet med en hållbar stad då 
samhällsnyttan inte alltid kan motiveras i privata ekonomiska termer. Men att reglera 
och ställa alltför hårda krav på varudistributörerna är sällan en hållbar strategi 
eftersom varudistribution är en förutsättning för en levande stadsmiljö. Den kan inte 
regleras bort.  
 
 

SYFTE 
Syftet med den här studien är tvådelat. För det första är syftet att undersöka hur ett 
antal större kommuner i Sverige arbetar med varudistribution i tätorter. 
Undersökningen har kartlagt de arbetsmetoder för varudistribution som idag finns 
inom kommunernas verksamhet, främst genom intervjuer men även litteraturstudier. 
Både arbetsmetoder som medför positiva och negativa konsekvenser för 
varudistributörerna har kartlagts.  
 

                                                      
9 Källström 2005 
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Frågor som undersökts mer specifikt är: Vilka åtgärder vidtar kommunerna för att 
underlätta för varudistributionen i kommunen? Vilka regleringar har olika kommuner 
satt upp för att minska problemen som varudistribution kan sägas vara orsak till och 
vilket syfte har dessa regleringar? Vilka andra begränsningar finns för 
varudistribution? Finns det några projektet eller arbetsgångar för att lösa problem 
med varudistribution i tätorterna? Vilka möjlighet finns för att förbättra dagens 
situation? 
 
Det andra syftet med rapporten har varit att diskutera de problem, möjligheter och 
eventuella trender inom kommunernas arbete som framkommit genom 
kartläggningen för att på så sätt skapa ett underlag för fortsatt arbete inom området. 
Detta görs i det avslutande avsnittet. Den fråga som genomsyrar denna diskussion är: 
Hur kan effektiv och välfungerande varudistribution kombineras med hållbar 
utveckling? 
 
 

METOD 
Underlaget till denna rapport har kommit från telefonintervjuer med representanter 
för 27 olika kommuner och från litteratur där vissa specifika projekt dokumenterats 
mer utförligt. Syftet med den här rapporten har varit att kartlägga kommunernas 
arbetsmetoder när det gäller varudistribution. Eftersom inga omfattande studier inom 
området gjorts, har en förutsättning för att få fram denna information varit att direkt 
inhämta information från olika kommuner.  
 
Detta hade kunnat utföras på flertalet sätt, t ex med några få djupintervjuer eller med 
ett stort antal frågeformulär. Liksom de flesta undersökningar är denna studie ett 
mellanting av dessa två extremer. Inom ramen för detta projekt framstod 
telefonintervjuer med anställda på ett antal relevanta kommuner som det mest 
lämpliga tillvägagångssättet. Direktintervjuer – även om de utförs över en 
telefonlinje – har många fördelar gentemot blanketter, då responden på ett enkelt sätt 
kan förmedla en komplex problembild. Djupintervjuer hade möjligtvis gett större 
insikt i några få kommuners problembilder, men eftersom det är rimligt att anta att 
olika kommuner har olika arbetsmetoder och skilda problembilder, skulle resultaten 
inte vara speciellt generaliserbara.  
 
Att utföra telefonintervjuer med Sveriges alla 290 kommuner har dock inte varit 
möjligt. Eftersom problem med varudistribution främst rör större tätorter baseras 
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urvalet av kommuner på antal kommuninvånare, där kommuner med fler än 50 000 
invånare har ansetts vara relevanta kommuner. I Sverige finns det 43 kommuner av 
denna storlek varav intervjuer med 27 av dessa utgör grunden till denna rapport. 
Bortfallet beror på svårigheter att få kontakt med rätt personer under den tidsperiod 
som intervjuerna genomfördes.  
 
De personer som intervjuats arbetar med trafik- och/eller samhällsplanering. 
Intervjuerna har varit löst hållna där framför allt tre frågeområden undersökts: för det 
första problembilden i kommunen när det gäller varudistribution, för det andra olika 
typer av lösningar på problem som testats och vilket utfall de har haft, och slutligen 
hur kommunen hanterar frågor om varudistribution i planeringsskeden i olika delar 
av sin verksamhet. I rapporten presenteras den samlade bilden av kartläggningen. 
 
Utöver intervjuerna har en del litteratur som beskrivit specifika projekt för att 
efffektivisera varudistribution undersökts.  
 
 

TIDIGARE FORSKNING INOM OMRÅDET 
Generella förändringar inom handels- och distributionsmönstret tillsammans med 
kommunernas arbete med att öka tillgängligheten för andra grupper inom 
transportsystem och med hållbar utveckling, har lett till att situationen för 
varudistribution de senaste åren försämrats. Dessa problem har nyligen 
uppmärksammats och därför har få undersökningar gjorts inom området. Om man 
jämför med de många och omfattande utredningar om medborgarnas resor som 
genomförts under senare år, är kunskapen om näringslivets transporter och 
varudistribution liten. De studier som gjorts handlar oftast om hur enstaka projekt 
bedrivits och fallit ut. Det har inte gjorts någon omfattande kartläggning av mönster 
och behov inom varudistribution eller av hur kommunerna i sin verksamhet arbetar 
med sådana frågor. Det är därmed svårt att uttala sig om hur utvecklingen i framtiden 
kommer att te sig eller vilka behov som är uppfyllda eller som bör tillgodoses från 
kommunalt håll.  
 
Samtidigt som den här undersökningen utfördes, gjordes en studie med fokus på 
näringslivets transportmönster och behov. Arbetet gick ut på att utveckla en metod 
för att mäta huruvida en tätort var tillgänglig för näringslivets transporter. 
Ovannämnda studie och den här undersökningen kompletterar således varandra då 
den första är en kartläggning av varudistributörernas problem och behov och denna 
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är en karläggning av de arbetsmetoder och projekt som finns inom kommunernas 
verksamheter. Kunskaperna från dessa undersökningar torde vara viktiga 
förutsättningar för att i framtiden förbättra förutsättningarna och möjligheterna för 
aktörerna inom varudistribution, inom ramarna för hållbar utveckling. 
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Kapitel II: Kartläggning av kommunernas arbete med 
varudistribution 
 
De intervjuade personerna på kommunerna har gett olika svar gällande problem 
förknippade med varutransport. Några få kommuner anser att varudistributionen 
fungerar relativt väl medan flera anser att situationen är ganska allvarlig. De flesta 
problemen som nämnts rör lastning och lossning i stadskärnan. Där finns det t ex 
gator som är avspärrande för fordonstrafik under vissa tider på dygnet. Andra 
problem är att distributionsfordon lastar och lossar mitt i gatan, vilket skapar problem 
för andra trafikanter, såsom bilister, cyklister och fotgängare. På en mer övergripande 
nivå är de flesta kommuner angelägna om att minska antalet tunga fordon i tätorten 
för att på så sätt minska buller, trängsel och utsläpp. Genom att minska på antalet 
transporter och minska storleken på transportfordonen ökas förutsättningarna för att 
skapa en bättre stadsmiljö för de som bor, lever och vistas i staden. 
 
Alla regleringar och åtgärder för varudistribution är dock inte negativa, utan det finns 
de vars syfte är att underlätta för denna trafikantgrupp. Genom att ha lastzoner frigörs 
utrymme för lastning och lossning, där annars privatparkering skulle ske. När det 
gäller övergripande stadsplanering tar kommunerna också hänsyn till behov hos 
transportsektorn. Då ny- eller omlokalisering sker gör många kommuner 
flödesanalyser av den trafik de nya verksamheterna generar för att kontrollera att det 
existerande trafiknätet klarar sådan belastning. Men varudistribution är bara en 
intressegrupp av flera i staden när det gäller planering. Flertalet kommuner uppger att 
de prioriterar andra intressen i stadskärnan, såsom oskyddade trafikanter och 
estetiska värden. 
 
De arbetsmetoder och projekt som framkommit i samband med kartläggningen av 
kommunernas arbete med varudistribution, har delats in i tre kategorier, där den 
tredje är en kombination av de två första. För en översikt, se figuren nedan. 
Arbetsmetoderna i kategori 1 och kategori 2 skiljer sig på många sätt från varandra. I 
den första kategorin har traditionella regleringar och åtgärder samlats. Regleringar 
och åtgärder som finns inom denna kategori är t ex gränser för vikt och längd på 
fordon i tätorten och frågor gällande lastningsmöjligheter, till exempel antalet och 
placering av lastzoner och när det är tillåtet att använda dem. Dessa former av 
regleringar och åtgärder har dels utformats direkt mot de behov varudistributörer och 
liknande grupper har, t ex vikten av att hitta en plats att lasta eller lossa gods på. Dels 
för att avhjälpa de problem som varudistributionen konkret orsakar, t ex för att lösa 
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konflikten mellan fotgängare på gågator och det faktum att de affärer som är belägna 
på dessa gator behöver leveranser. Dessa arbetsmetoder kan alltså sägas hantera och 
lösa akuta, konkreta problem. Däremot har de (bortsett för storleks- och 
viktbegränsningar) inte stor effekt för att effektivisera transporterna ur ett 
miljöperspektiv. 
 
Den andra kategorin arbetsmetoder berör mer övergripande projekt där 
samhällsnyttan och hållbar utveckling står i centrum. Dessa projekt har som mål att 
effektivisera transporter på olika sätt genom att införa krav på miljövänliga fordon 
eller minska körda fordonskilometrar. Projekten kan handla om att införa miljözoner 
för tung trafik, om att samordna transporter mellan olika distributionsföretag eller om 
att få beställarna att beställa på mer miljövänliga sätt. Utfallen av dessa projekt har 
varit svåra att mäta även om resultaten från de projekt som presenteras nedan pekar 
på att miljömässiga förbättringar faktiskt skett. Utifrån det övergripande syftet om 
minskade körda kilometrar och minskade utsläpp har projekten således varit lyckade.  
 
Det som ofta saknas i dessa projekt är varudistributörernas behov som har fått stå i 
skuggan av de miljömässiga kraven. Ett mycket intressant projekt som bedrivits i 
Göteborg kan sägas vara en kombination av de två tidigare kategorierna. Projektet 
har nämligen utgått från att både effektivisera varudistributionen från ett 
miljömässigt perspektiv (kategori 2) och uppfylla de behov som idag gör att 
varudistributörerna är missnöjda ,vilka ofta handlar problem som kan avhjälpas 
genom regleringar och åtgärder i kategori 1. Resterande delen av detta kapitel 
redogör mer i detalj för de arbetsmetoder och projekt som framkommit under 
intervjuerna med kommunrepresentanterna.  
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Arbetsmetoder och lösningar

1. Traditionella regleringar och 
åtgärder 

2. Nya trafik- och utsläppsminskande 
åtgärder inriktade på varudistribution 

  
-Lastzoner -Miljözon (fordon > 3.5 ton) 
    antal -Samdistribution 
    övervakning    Linköping 
-Tidsreglering för lastning    Gamla stan, Stockholm 
    gågator – lastning på förmiddag -Miljöinriktade beställningsrutiner 
-Maxstorlek i tätort    Stockholm stads verksamhet 
    vikt    Lundby  
    längd  
-Hastighetsanpassning för tung trafik -  
Parkeringsmöjligheter för lastbilar 
 

3. Kombination av miljömål och  
uppfyllande av varudistributörernas behov 
 
Hög fyllnadsgrad leder till fördelar som tillåtelse att 
använda kollektivtrafikfält och tillgång till fler lastzoner 
    Göteborg 
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TRADITIONELLA REGLERINGAR OCH ÅTGÄRDER 
 

Lastzoner och lastplatser 
En lastzon är ett område på gatan som är avsett för av- och pålastning, både för 
privatpersoner och för t ex varudistributörer. Många gånger har lastzoner en 
kombinerad funktion både för av- och pålastning samt av- och påstigning. På en 
lastzon får ett fordon uppställas under den tid som behövs för att kunna transportera 
lasten dit den ska. I konkurrensen om utrymme i stadskärnor uppfyller lastzoner en 
viktig funktion för att inte de som ska leverera något under en kort period ska behöva 
hitta en parkeringsplats. Utöver lastzoner finns det lastkajer i eller i anslutning till 
fastigheter, som också används av olika varudistributioner för leverans.  
 

 
Exempel på lastzon (Foto: Elias Arnestrand) 
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I princip alla tätorter har lastzoner inne i centrum för att bl a underlätta 
varuförsörjningen. Många kommuner har dock erfarit att lastzonerna inte alltid 
utnyttjas av varudistributörerna som det är tänkt. Många fordon uppställs istället på 
gatan, varifrån leveranser till kunderna sker. Det finns ett flertal anledningar till 
detta. Ibland finns det ingen lastzon tillräcklig nära leveransstället och då parkerar 
varutransportörerna oftast så nära leveransstället som det går. Lastzonerna används 
också av privata fordon och blockeras av felparkerade bilar. Detta tvingar också 
varutransportörerna att parkera på andra, mindre lämpade ställen. För att avhjälpa 
denna problematik har vissa kommuner gett parkeringsvakterna särskilda 
instruktioner att bevaka just lastzonerna, allt för att få dem fredade från privata 
fordon. I Borås kommun har man infört olika typer av lastzoner, där vissa endast är 
avsedda för varudistribution. Detta är ett sätt att öka tillgängligheten på lastzoner i 
områden där de ofta är ockuperade.  
 
Där problemen med blockerade lastzoner eller för få lastzoner är omfattande borde 
kanske nya lösningar prövas, där varudistributionen får stå före privatbilismens 
intresse. Många gånger minskas framkomligheten för stora fordon av parkerade bilar. 
Ett förbud mot trafik på de gator där varutransporter antingen har problem att ta sig 
fram eller där uppställningsproblemen är stora p g a att lastzonerna är för få, 
felplacerade eller blockerade, skulle öka varutransporternas tillgänglighet. Ett 
fungerande parkeringsförbud skulle ge förbättrade möjligheter för 
varudistributörerna att stanna och lasta eller lossa så nära de butiker de ska leverera 
till som möjligt. Om parkeringsförbudet inte efterlevs kan parkeringsvakter ges 
särskilda instruktioner att öka bevakningen på de platser där det inte fungerar. Vid 
nyetablering av butiker och andra varumottagare bör det alltid eftersträvas att 
varumottagningen kan ske på butikernas baksidor. Om så inte är möjligt bör väl 
fungerande varumottagningar och lastzoner byggas för att minska och korta de 
störningar som uppstår vid avlastning på entrésidan.10 
 
När det gäller lastning och lossning i fastigheter finns det problem förknippade med 
att många existerande lastkajer inte är funktionella. Juridiskt sett ansvarar 
fastighetsägarna för att det finns adekvata lastningsmöjligheter i fastigheten. De 
verksamheter som har omfattande godflöden brukar vanligtvis förses med bra 
lastkajer. Dock kan det som planeras och genomförs idag vara inaktuellt om ett 
halvår då hälften av butikslokalerna kan ha fått nya hyresgäster med nya behov. Om 
inte lastkajen fungerar tillfredställande blir konsekvensen ofta att lastning och 

                                                      
10 Vägverket och Svenska kommunförbundet 2004, TRAST 
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lossning sker på andra plaster, t ex från gatan. Problemen flyttas alltså ut till 
kommunens ansvarsområde igen. För att minska den problematik som idag finns ute 
på gatorna borde kommunerna ställa högre krav på att fastighetsägarna ska bygga 
funktionella lastkajer vid nybyggnation. Hårdare krav vid byte av verksamheter 
skulle också bidra till att förflytta leveranser från gatan. En del respondenter har 
också uppgivit att de distributionsfordon som används idag tenderar att bli större och 
större.11 De lastkajer som byggdes till varuhusen på 60- och 70-talet är idag för små 
för många av de fordon som levererar idag. 
 
 

Tidsreglering för lastning och lossning 
En tidsreglering för lastning och lossning betyder att kommunerna sätter upp lokala 
föreskrifter när t ex lastzoner får användas. Tidsregleringar rör också gator där 
fordonstrafik är förbjuden, men där det finns butiker som är beroende av 
varudistribution. Tidsregleringar är ett sätt att kompromissa mellan olika 
intressegrupper. Lastning och lossning kan vara störande och därför brukar det inte 
vara tillåtet att göra detta på kvällen eller på natten. En annan anledning är att 
lastzoner på kvällen omvandlas till privatparkeringar i vissa områden. Ytterligare 
anledningar för tidsreglering är att frigöra gågator för oskyddade trafikanter och för 
att öka framkomligheten för andra trafikantgrupper under vissa tider på dygnet. På så 
vis kan transporterna ske när de minst stör andra trafikantgrupper. Erfarenheterna 
från kommunernas tidsreglering av varutransporterna tyder på att detta verktyg utgör 
en viktig utgångspunkt i hanteringen av varudistribution. 
 
Många av kommunerna i intervjun har reglerat vilka tider varutransporter får befinna 
sig inom de områden som upplevs som besvärliga. Dessa tidsperioder skiljer sig 
mellan de intervjuade kommunerna. Det är vanligast att tillåta lastning på 
förmiddagarna i de områden där det vistas mycket oskyddade trafikanter senare på 
dagen. En del kommuner tillåter även distribution på eftermiddagar, några har bara 
förbud nattetid. Många tidsregleringar tillåter lastning och lossning på förmiddagen 
mellan 06.00-11-00. Problemet med detta är att butikerna och restaurangerna oftast 
inte öppnar förrän klockan tio. Om de inte har personal i butikerna tidigare måste alla 
leveranser inom området genomföras inom en timme. Under denna timme ska många 
leveranser göras vilket leder till trängsel och till att framkomligheten under denna 
period minskar avsevärt.  

                                                      
11 I storstadsregionerna har dock trenden gått mot att distributionsfordonen blir allt mindre.  
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För att ändra på detta skulle en utökning av leveranstiden hjälpa. Problemet är dock 
att dessa områden används av oskyddade trafikanter senare under dagen. En mer 
realistisk lösning vore därför att tillåta leveranser på andra tider av dygnet, t ex 
kvälls- och nattetid. Det positiva med en sådan tidsutökning är att aktiviteten i 
centrum inte är lika hög som dagtid. Dessutom behöver transporter till och från 
tätorten inte påverka rusningstrafiken. En ytterligare fördel med lastning kvällstid är 
att olika sorters rörelser i staden kan göra att andra grupper känner sig tryggare. Det 
finns dock nackdelar om lastning och lossning tillåts alltför sent. Det kan vara 
störande för boende i området och parkeringsplatserna minskar om lastzoner inte 
längre omvandlas till parkeringsplatser kvällstid. Ett annat problem som kan 
uppkomma är att butiker och restauranger inte har öppet och kan ta emot 
leveranserna. 
 
Att tillåta varuleveranser under kvällstid skulle ha fördelen att varuleveranserna 
fördelas på fler timmar. På så sätt skulle den trängsel och problematik som 
uppkommer under de timmar då varudistributionen idag är tillåtet minskas. 
Dessutom skulle sannolikt varuleveranserna bli mer punktliga. Trängsel och 
blockerade lastzoner kan idag fördröja distributörer avsevärt. Ökad punktlighet 
innebär att butikerna kan planera bättre när personalen skall ta emot varor och på så 
sätt underlätta för distributörerna.  
 
I Stockholm har ett projekt under ledning av Framtida Handel prövat hur 
kvällsdistribution till bl a livsmedelsaffärer fungerat. Under projektets gång utökas 
tiden för tillåten lastning från klockan 18.00 till 21.00. Kåre Näss, butikschef för ICA 
Gärdet är odelat positiv till försöket. Innan försöket stod leveransfordonen i kö för att 
leverera klockan 07.00 på morgonen, vilket enligt Kåre Näss borde störa de boende 
mer än om fordonen kommer mer utspritt. Det utspridda leveransflödet gör det lättare 
att ta emot varor. Innan kvällsdistributionen hade butiken problem med att hålla en 
kontinuerlig kylkedja, då alla varor levererades på samma gång. En annan fördel är 
att leveranserna kan ske då rusningstrafiken är över. Utvärderingen av försöket visar 
bland annat att affärsinnehavarnas inställning till projektet och vilja att pröva nya 
lösningar är en förutsättning för framgång. 12  
 
Både när det gäller lastzoner och tidsregleringar har många intervjuade från 
kommunerna nämnt att det idag sker allvarliga regelöverträdelser. Lastning och 

                                                      
12 Telefonintervju med Kåre Näss samt utvärdering av Franzén och Blinge 2007 
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lossning sker på gatan och leveranser utförs på tider då det inte är tillåtet. 
Kommentarer som ”många lossar var de vill” har varit vanliga under intervjuerna. 
Tidsregleringarna ser dock mycket olika ut i olika städer. För att nämna några 
exempel: i en kommun är det lastbilsförbud mellan 11.00-14.00, i en annan får vissa 
gator endast användas mellan 06.00-11.00, i en tredje mellan 04.00-10.00 och 19.00-
22.00. Att hålla ordning på alla regler framstår problematiskt då det inte finns någon 
standard som kommunerna följer då de bestämmer sina lokala tidsregleringar. Att 
störande lastning skulle vara ett argument för att inte tillåta lastning kvällstid 
framstår inte vara hållbart om lastning från klockan 04.00 tillåts. 
 
Problem vid lastning och lossning är det som majoriteten av kommunerna har nämnt 
som det största problemet i samband med varudistribution. Regelöverträdelserna är 
många: lastning och lossning sker på fel plats vid fel tidpunkt. Att regelöverträdelser 
är vanliga i många kommuner kanske inte bara bör ses som ett symptomatiskt drag 
hos varudistributörerna. Kanske har de nya trenderna med leverans ända till dörren 
och ibland även uppackning varor fått följden att lastplatserna idag är för få och 
placerade för långt ifrån butikerna. Enligt arbetsmiljöverket bör inte lastplatsen vara 
placerade mer än fem meter från butikens dörr.13 Fler transporter till varje kund torde 
också öka trycket på lastplatserna. Den stora mängden regelöverträdelserna talar för 
att de förutsättningar som finns idag inte fungerar för varudistributörerna, och borde 
tas på allvar. Det verkar nämligen finnas många möjligheter att förbättra 
tillgängligheten för varudistributörerna genom att förbättra förhållandena vid 
lastplatserna.  
 
 

Begränsning av vikt eller storlek på fordon i tätorten 
Flertalet av de intervjuade kommunerna har idag regleringar för hur långa fordon 
eller tunga fordon som får framföras i tätorten. Andra kommuner funderar på att 
införa sådana regler. Gränserna är oftast en maxvikt på 3.5 ton och en maxlängd på 
12 meter. Regleringarna kan gälla hela tätorten eller vissa delar. På så sätt kan tung 
trafik ledas till önskad del av trafiknätet.  
 
Olika anledningar har angivits till varför dessa regleringar finns. På vissa gator är det 
begränsad framkomlighet för stora fordon. Ibland river de ner trafikskyltar och 
fastighetsarmatur. Vissa kommuner upplever också att dessa fordon begränsar 

                                                      
13 Mona Conradsson  
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framkomligheten i samband med lastning och lossning mer än när mindre modeller 
av transportfordon används. Några har påpekat att transportfordonen idag är större än 
för några decennier sedan och att lastkajerna inte passar de större fordonen. Dessa 
observationer stämmer inte överens med utvecklingen i de större tätorterna där 
storleken på distributionsfordon snarare minskat. Men båda typer av utvecklingar är 
rimliga. I storstäderna levererar distributörerna bara i en tätort där det är trångt. I 
sådana lägen är det rationellt att välja ett mindre fordon. Då det gäller mindre tätorter 
sker leveranser med samma fordon till flera olika tätorter. Ju större fordon som väljs, 
desto större yta kan täckas med endast ett fordon.  
 
Införandet av maxgränser kan ha effekter för trängsel och minska utsläppen i 
tätorten. Å andra sidan kan mindre fordon leda till att leveransfrekvensen ökar p g a 
mindre transportkapacitet i de mindre fordonen. Mindre fordon har alltså inte odelat 
positiva effekter för stadsmiljön. Det är därför viktigt att noggranna 
konsekvensanalyser görs så att dessa regleringar verkligen har den effekt de 
förväntas ha.  
 
En del kommuner som inte har infört maxbegränsningar ännu har mötts av motstånd 
från näringslivet just därför att distributörerna upplever att begränsningarna inte är 
miljömässigt motiverbara, framför allt när det gäller leveranser mellan olika tätorter. 
Om det inte finns några regleringar om maxvikt eller maxlängd kan ett större 
distributionsfordon användas för att leverera varor till flera olika tätorter. Med 
regleringar kanske tre mindre fordon måste användas för att täcka samma rutt. 
Konsekvensen av regleringarna blir att utsläpp och fordonskilometrar ökar. Många 
distributörer upplever att dessa regleringar inte kan motiveras med kommunens 
övergripande mål om hållbar utveckling. 
 
En möjlighet för att lösa detta problem vore att utveckla ett dispensprogram där 
större fordon tillåts köra i tätorten om användande av ett större fordon ger upphov till 
mindre trängsel och utsläpp. Eftersom varudistributörer kör liknande rutter dagligen 
kan dispensansökningarna göras för länge perioder, inte bara för en distribution åt 
gången.  
 
 

Hastighetsanpassning för godstrafik 
Att hastighetsbegränsningar i en stad efterlevs är ett viktigt mål för att öka säkerheten 
för andra trafikanter. Den effektivaste åtgärden för att sänka hastigheter på gator och 
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vägar är fartgupp eller andra fysiska hinder såsom sidoförskjutningar. De senaste 
åren har många debatter förts om att farthinder inte är anpassade för kollektivtrafiken 
där busschaufförer fått arbetsskador av att köra över för bussar dåliga farthinder. 
Samma problem berör de varudistributörer som kör lastbil, där farthinder både är 
obekväma att passera för föraren och kan skada fordon och last, om de inte är rätt 
konstruerade. Vissa farthinder är bättre anpassade för tung trafik, medan andra kan 
anpassas för tung trafik.14 
 

Platågupp 
Vid gångpassager är platågupp användbart, både för att det sänker hastigheten men 
också för att de ökar tillgängligheten för de gående genom att korsandet av gatan 
underlättas, speciellt för rullstolsburna användare, folk med rullatorer och folk med 
barnvagnar. För att tunga fordon skall kunna passera ett platågupp utan större obehag 
för förare och passagerare gäller att platåguppet skall vara längre än axelavståndet för 
de fordon som passerar. Platåguppen kan, likt cirkelguppen, modifieras för att 
övergången mellan gupp och väg skall bli smidigare (se figur nedan) (Vägverket och 
Svenska kommunförbundet 2004).  
 

 
Exempel på platågupp (bild från VGU) 

                                                      
14 Vägverket och Svenska kommunförbundet 2004, VGU 
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Cirkelgupp 
På lokalgator är detta fartgupp vanligt för att få ner hastigheten. Utformningsmässigt 
fås ett bättre samband mellan geometrisk utformning och önskad hastighet med ett 
cirkelgupp än med ett platågupp. Hastigheten som tunga fordon kan passera ett 
cirkelgupp med är också högre än vid passage av ett platågupp. Cirkelguppen kan 
även modifieras för att övergången mellan gupp och väg skall bli smidigare för tunga 
fordon (se figur nedan). Dessa gupp kan vara svåra att underhålla vintertid i snörika 
delar av landet (Vägverket och Svenska kommunförbundet 2004). 

att få ner hastigheten. Utformningsmässigt 
fås ett bättre samband mellan geometrisk utformning och önskad hastighet med ett 
cirkelgupp än med ett platågupp. Hastigheten som tunga fordon kan passera ett 
cirkelgupp med är också högre än vid passage av ett platågupp. Cirkelguppen kan 
även modifieras för att övergången mellan gupp och väg skall bli smidigare för tunga 
fordon (se figur nedan). Dessa gupp kan vara svåra att underhålla vintertid i snörika 
delar av landet (Vägverket och Svenska kommunförbundet 2004). 
  

 
Modifiering för platå- och cirkelgupp (bild från VGU) 
 

Kombigupp 
För att både tunga fordon och personbilar skall kunna passera fartguppen med samma 
hastighet och samma bekvämlighet kan ett kombigupp anläggas. Det är utformat med 
ett cirkelgupp i mitten för personbilar och har på båda sidorna förlängda cirkelgupp 
avsedda för tunga fordon, se figurer nedan (Vägverket och Svenska 
kommunförbundet 2004).  
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Exempel på kombigupp (bild från VGU) 

 
Exempel på kombigupp (bild från VGU) 

Vägkudde 
Vägkudden är användbar på de gator där man önskar att hastigheten för personbilar 
och tunga fordon är ungefär lika. De är utformade som en pyramid utan topp vilket 
gör att tunga fordon kan ”grensla” över dem. För att få största effekt av vägkuddar 
och för att förhindra ”slalomåkningar” emellan bör det alltid byggas hinder emellan 
vägkuddarna, typ refuger m.m. (se nedan). (Vägverket och Svenska 
kommunförbundet 2004). 
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Exempel på Vägkudde (bild från VGU) 

Konkavt gupp 
Denna typ av fartgupp är utformad som en grop, vilken tunga fordon kan ”grensla” 
helt eller delvis (se figur nedan). Dessa gupp kan ge högre driftkostnader p.g.a. 
dräneringskostnader av gropen, renhållning från löv m.m. Vid mycket snö kan 
gropen vara svår att underhålla och på så vis snöa igen. Den tappar då delar av eller 
hela sin funktion och kan dessutom vara svår att se. För att undvika att gropen blir 
fylld av is vid snösmältning och risk för vattenplaning vid regn bör en brunn 
anläggas i den (Vägverket och Svenska kommunförbundet 2004). 
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Exempel på ett Konkavtgupp (bild från VGU) 

Sidoförskjutning 
Sidoförskjutning kan byggas med eller utan avsmalning. Hur sidoförskjutningen 
detaljutformas bestäms av utformningshastighet och vald DTS (dimensionerande 
trafiksituation). Sidoförskjutning med avsmalning gör att hastigheten för lastbilar, 
bussar m.fl. blir väldigt låg igenom avsmalningen. Dessutom kan lastbilar med släpp, 
boggibussar m.fl. inte ta sig förbi förskjutningen. En sidoförskjutning utan 
avsmalning gör att lastbilar med släp, boggiebussar m.fl. kan ta sig förbi men ger 
också en hög personbilshastighet förbi förskjutningen (Vägverket och Svenska 
kommunförbundet 2004). 
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Sidoförskjutning, fast och säsongsvariabel (bild från VGU) 
 

Parkeringsmöjligheter för lastbilar 
Att kunna parkera sitt fordon som varudistributör är en nödvändig förutsättning för 
att ta en rast för att t ex äta lunch. Många gånger råder speciella regler för parkering 
av lastbilar i tätorten. Lastbilar bör av säkerhets- och miljöskäl inte parkeras eller 
framföras, speciellt nattetid, inom bostadsområden. Parkeringsförbud för lastbilar 
inom bostadsområden kan även utföras av utrymmesskäl. Istället kan andra områden, 
gator eller tomtmarker, användas som speciella lastbilsparkeringar, t ex 
industriområden eller bensinstationer. Om lastbilen innehåller gods bör parkering ske 
vid terminaler eller andra inhägnade områden. Vid transport av farligt gods krävs 
särskilda uppställningsplatser.15  
 

                                                      
15 Vägverket och Svenska kommunförbundet 2004, TRAST 
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Vid planering av lastbilsparkeringar bör säkerhetsaspekter tas i åtanke. Det finns 
intresse av att lokalisera parkeringen till mer avlägsna områden. Men de områden 
som väljs måste garantera chaufförernas trygghet och minimera risken för att 
fordonens last skall bli stulen. Dessutom bör platserna vara så valda att riskerna för 
att någon manipulerar lasten minimeras. Det finns redan säkerhetsbestämmelser för 
att minska risken för terrorattentat och inom en inte allt för avlägsen framtid kan det 
finnas säkerhetskrav som gäller för hela transportkedjan.16 
 
 
 
 
 

NYA TRAFIK- OCH UTSLÄPPSMINSKANDE ÅTGÄRDER INRIKTADE 
PÅ VARUDISTRIBUTION 
 
De regleringar och åtgärder som presenterades i föregående avsnitt återfinns i nästan 
alla av de undersökta kommunerna. När det gäller kategori två av arbetsmetoder ser 
mönstret annorlunda ut. Nedan presenterade projekt är inte rutinarbete som utförs i 
många kommuner. Istället handlar det om olika former av pilotprojekt där det både 
finns stora samhällsekonomiska vinster att göra men också många problem som 
kvarstår att lösa. Projektens övergripande syfte är att förbättra miljön genom att 
effektivisera varudistributionen på ett eller annat sätt.  

Miljözon 
De områden som godstransporter belastar mest miljömässigt är städernas centrala 
delar där det bor mest folk och transporterna är tätast. Att minska utsläppet i dessa 
områden är därför ett primärt mål för att skapa bättre livs- och boendemiljö. Eftersom 
godtrafiken beräknas stå för 40 procent av avgasemissionerna i tätorten inom EU17 
har ett första steg varit att införa miljökrav för fordon som väger mer än 3.5 ton. I 
Sverige har Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund infört miljözoner för 
innerstaden. Inom dessa miljözoner får bara större fordon som uppfyller vissa miljö- 
och ålderskrav vistas. Miljözonen har inneburit att varutransporterna sköts med nyare 
och mer miljövänliga fordon.  
 

                                                      
16 Källström 2005 
17 Källström 2005 
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I den här rapporten ska resultaten av miljözonen i Göteborg studeras i mer detalj.18 
Göteborgs miljözon startade första juli 1996. Miljözonen utgör ett område som är ca 
15km2 i vilken 100 000 människor bor och lika många arbetar. Utöver områdets 
dagliga invånare finns det många besökare i zonen.19 
 

 
Miljözonsområdet i Göteborg (bild från Trafikkontoret, Göteborg) 
 
Inne i miljözonen får bara lastbilar tyngre än 3.5 ton vistas om de är yngre än åtta år. 
Dispens till äldre fordon kan ges om de har låga emissioner eller speciellt godkänd 
avgasreningsutrustning. För att få vistas i zonen måste fordonet registreras, även de 
som är yngre än åtta år. Efter godkänd registrering får varje fordon ett märke vilket 
ska placeras väl synligt för att underlätta vid kontroller.20  
 
De fordon som körs in i miljözonen utan att vara registrerade eller uppfylla kraven 
riskerar straff om de upptäcks. Fordon utan märke som är yngre än åtta år får böta 
600 kr. Fordon som är äldre än åtta år får ej fortsätta färden och blir sedan på åkeriets 
bekostnad bortbogserade.21 Efterlevnaden var år1997 ungefär 95 procent.22  

                                                      
18 Ahlvik och Eriksson 2005 
19 Ahlvik och Eriksson 2005 
20 Ahlvik och Eriksson 2005 
21 Hanna Johansson, Trafikkontoret Göteborg 
22 Neergaard 1997 
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Effekten av miljözonen från 2004 är enligt beräkningar en tydlig minskning av olika 
utsläpp som kolväten, kolmonoxid, kväveoxid och partiklar. För lastbilar mindre än 
16 ton har t ex utsläppsemissionerna av de nämnda utsläppen minskat mellan 15 
procent och 67 procent.23    
 
Utfallet av miljözonen med minskade utsläpp skapar förutsättningar för en bättre 
stadsmiljö för boende och andra personer som vistas i området. Miljözoner är 
intressanta i och med att de försöker förbättra miljön och de negativa effekterna från 
varudistribution genom nyare och miljövänligare teknik, inte genom att minska på 
antalet fordon eller körda kilometrar. Utifrån transportsektorns perspektiv behöver 
miljözoner alltså inte betyda någon övergripande förändring för verksamheten som 
sådan. Däremot finns det för företag med en gammal fordonsflotta stora kostnader i 
ett initialskede då nya fordon alternativt nya avgassystem måste införskaffas.  
 

Samdistribution 
Ett sätt att ordna varudistribution som anses ha stor potential att minska antalet 
transporter i tätorter är samdistribution. Idag täcker olika varudistributörer samma 
områden: en butik kanske får fyra leveranser om dagen från fyra olika 
transportföretag. Idén med samdistribution är att de fyra olika företagen istället delar 
upp det område de täcker sinsemellan i fyra zoner. Varje företag levererar sedan alla 
varor till kunder inom den zonen denna distributör har ansvar för. På så sätt får varje 
kund bara en leverans om dagen istället för fyra. Det betyder att fordonsarbetet 
minskar avsevärt vilket får positiva följder för samhällsnyttan med minskad trängsel, 
buller och utsläppet. Även förhållanden för de inblandade distributörerna förväntas 
bli bättre då belastningen vid lastnings- och lossningsplatser minskar. På grund av 
det minskade fordonsarbetet antas samdistribution även kunna minska både de fasta 
och rörliga kostnaderna med mellan 30 och 50 procent för distributörerna.24 
 

                                                      
23 ”Beräkningar av utsläpp baserat på statistik och emissionsfaktorer innehåller per definition en rad 

osäkerhetsfaktorer. Resultat från denna typ av beräkningar skall därför ses som indikatorer och ge en 

uppfattning om storleksordningar. Helt klart är dock att införandet av miljözon i Göteborg är mycket 

positiv för den lokala miljön inom zonen – och givetvis även utanför (eftersom många fordon även 

vistas utanför zonen).”(Ahlvik och Eriksson 2005) 
24 Swahn 2005 
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Försök med samdistribution har gjorts i några kommuner och några har planer på att 
starta upp försök. Svårigheten har varit att få transportföretagen intresserade. Det 
hänger samman med att samdistribution kräver ganska omfattande förändringar när 
det gäller varudistributörernas verksamhet eftersom det rör sig om nära samarbete 
med konkurrerande företag. Även om det finns vinster att göra anser vissa 
transportföretag att de inte tjänar tillräckligt mycket på en sådan förändring. Genom 
att andra distributörer levererar varorna, kommer lasten i ett fordon med ett 
företagsmärke, när kunden egentligen beställt från ett annat företag. Det finns också 
en rädsla är att förlora kunder till de företag som ingår i samdistributionen.  
 
Det finns många hinder och problem som skall klaras av för att en samdistribution 
ska fungera och det krävs initiativ från statligt eller kommunalt håll för att starta upp 
ett projekt eftersom det privata intresset inte är tillräckligt stort. Det krävs en 
omlastningscentral dit de varor som ska levereras till butiker i samlastningszonen kan 
sorteras och delas upp mellan de olika företagen. Dessutom kan det vara en krävande 
att få varudistributörerna intresserade av att delta i ett samlastningsprojekt. I vissa 
fall har kommuner behövt arbeta mycket med att förändra företagens attityd till 
förändringarna och övertyga dem om att samdistribution inte bara har negativa 
konsekvenser utan att det finns mycket pengar att tjäna på att delta. Men det finns 
fortfarande problem i och med att distributörerna inte har kontroll över hela 
leveranskedjan från avsändare till kund. Ett annat problem som finns är att 
samdistributionen kan få ett slags kartelliknande karaktär. Ett mer praktiskt problem 
som måste lösas är hur blandat gods ska kunna fraktas under rätt förutsättningar, t ex 
kylvaror som kräver lägre temperatur.25 Vissa butiker tillhör stora kedjor med egna 
distributionsled vilka i sig redan kan sägas vara samdistribuerade till de butiker som 
tillhör kedjan. Att bryta upp en sådan struktur är många gånger svårt.26  
 
En samdistribution måste vara lönsam för att den i längden ska kunna fungera utan 
hjälp ifrån t ex kommunen. Vinsten som görs på att transportkostnader minskas 
måste således överstiga kostnaderna för den extra omlastningen. För att minimera 
risken för skadat gods och förseningar bör bevakningen av transportkvalitén stärkas. 
Vid uppstartandet av en samdistribution har därför kommunen en viktig roll att spela 
genom att organisera och samordna allt ifrån de kostnader som uppstår vid starten till 

                                                      
25 Swahn 2005 
26 Källström 2005 
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att klara ut de ekonomiska avtal som bör finnas mellan de inblandade parterna.27 
Projektet bör också utformas så att det fungerar även ifall kommunen drar sig ur. 
 

Linköping - Samlic28 
Samlic är ett samdistributionsprojekt som drivits i Linköping av bla VTI, näringslivet 
och Linköpings kommun. En förstudie där innerstadsdistributionen i Linköping 
undersöktes visade att transporterna kunde effektiviseras med hjälp av 
samdistribution. De positiva resultaten från förstudien föranledde ett pilotförsök. 
Fyra distributörer var inblandade i projektet varav tre hade möjlighet att delta aktivt i 
försöket. Försöket pågick i nio veckor. Det gods som ingick i försöket var leverans 
av paket och styckegods. Ett mål med pilotförsöket var att undersöka om det gick att 
genomföra och motivera samdistribution på ett ekonomiskt försvarbart sätt. Ett annat 
var att bygga upp kunskap för att i framtiden kunna införa permanent samdistribution 
i Linköpings kommun. 
 
Genom att dela upp området som ingick i försöket i tre zoner var tanken att varje 
distributör skulle få en egen zon. Varje distributör skulle sedan sköta alla leveranser i 
den egna zonen. För att dela upp staden i zoner undersöktes det aktuella godsflödet. 
Undersökningarna visade att utan samdistribution besökte de tre distributörerna ofta 
samma lastkajer varje dag. Alla tre distributörerna rörde sig över hela eller stora delar 
av det område som ingick i samdistributionen. Figuren nedan visar det 
rörelsemönster de tre distributörerna hade i området utan samdistribution.  
 

 
Leveransschema med dagens distribution (bild från SAMLIC – Pilotförsöket, VTI) 

                                                      
27 Källström 2005 
28 Informationen i detta avsnitt är framför allt hämtad från Eriksson m fl 2006 
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Då godsflödesanalysen genomförts delades området in i tre ungefär lika stora zoner 
baserat på godsflödesmängd. Varje zon skulle även innehålla en galleria. Gränserna 
anpassades så att distributionen blev så effektiv som möjligt genom att ta hänsyn till 
gällande trafikregler och trafiksituationer. Figuren nedan visar hur 
trezonsindelningen såg ut.  
 

 
Leveransschema med zonindelningen (bild från SAMLIC – Pilotförsöket, VTI) 
 
De bestämdes att de tre zonernas gränser inte fick ses som heliga. Om det fanns 
möjligheter att vissa dagar ändra transportrutterna för att göra transporterna 
effektivare så skulle sådana initiativ uppmuntras. Alla distributörer skulle också ha 
ungefär lika stor arbetsbörda från dag till dag. För att få ett så rättvist system som 
möjligt roterades zonerna mellan distributörerna. På så vis riskerade inte felaktiga 
flödesmätningar ge fördel till en distributör. Dessutom hade distributörerna kontakt 
med alla kunder under försöket vilket borde minska rädslan för att förlora kontakt 
med kunder. 
 
Försöket visade att alla de inblandade tjänade på samdistributionen. Eftersom bara en 
leverans per dag utfördes kunde fordonen lastas mer effektivt. Fyllnadsgraden ökade, 
vikten per pallast ökade t ex med ca 50 procent. Detta betydde att distributören kunde 
ta bort var tredje bil. Denna vinst betalar enligt Eriksson samdistributionen och ger 
även pengar över till andra investeringar. Färre leveranser per dag gav också 
tidsbesparingar för butikspersonalen. Distributörerna kunde även leverera sändningar 
till flera kunder under ett och samma stopp om kunderna låg nära varandra. Detta gav 
en tidsbesparing på ca 20 procent. Ett annat resultat av försöket var att den tunga 
trafikens körsträckor halveras. Av detta följde en halvering av buller och emissioner 
vilket var ett av de viktigaste kommunala målen med projekten. 
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Projektet har även haft en del problem. VTI har ännu inte fått de pengar som 
behövdes för att utveckla ett IT-system som kunde integreras med de befintliga IT-
system som distributörerna använder. Detta har gjort att projektet tappat i 
trovärdighet hos distributörerna vilket föranledde ett avhopp från en av 
distributörerna. En annan distributör hoppade av projektet med motiveringen att 
företaget ville att deras varumärke skulle synas under hela leveranskedjan. De två 
distributörer som är kvar har fått godkännande från sina företagsledningar att 
fortsätta sitt engagemang i projektet.  
 

Gamla stan, Stockholm - Trendsetter29  

Ett liknande samlastningsprojekt finns i Gamla stan i Stockholm. Trendsetter är ett 
projekt inom Europasamarbetet CIVITAS. Trendsetter syftar till att förbättra 
tillgängligheten, luft- och livskvalitén i städerna genom att med nyskapande projekt 
minska städernas trängsel, luftföroreningar och buller.  
 
Gamla stan i Stockholm är med sina trånga gator svår att distribuera i. Det går inte att 
köra om på de trånga gatorna och därför uppkommer lätt trängsel om ett 
distributionsfordon måste stanna och lasta eller lossa. Då distributionstrafik ej är 
tillåten efter klockan 11.00 blir det trångt under förmiddagarna. Andra försvårande 
omständigheter är att det befinner sig mycket folk i området eftersom Gamla stan är 
ett av Stockholms populäraste turistmål. De gamla husen är inte heller byggda eller 
anpassade för dagens verksamheter, och utrymmena är ofta trånga, vilket gör att det 
inte är tal om någon omfattade lagerhållning. Kombinationen av mycket turister och 
trånga utrymmen gör att de ca 100 restaurangerna och hotellen som finns i området 
behöver kontinuerliga leveranser.  
 
Det finns många incitament att försöka effektivisera transporterna i området. Det rör 
sig många oskyddade trafikanter i området. Gamla stans speciella historiska 
stadsmiljö rimmar illa med allt för många lastbilar. Dessutom har utsläpp från 
distributionsfordonen förstört vissa husfasader. Då mindre leveransföretag normalt 
inte samordnar sina transporter genereras onödigt många leveranser i området. Idag 
är det totalt ca 120 000 transporter per år till restauranger och hotell samt 25 000 
transporter per år till butikerna. Restaurangerna upplever ett problem när de måste ta 

                                                      
29 Informationen i detta avsnitt är framför allt hämtad från Ottosson 2005 
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emot uppåt sex leveranser per dag. Många av dem välkomnar en samdistribution. 
Alla är dock inte intresserade att betala för det. 
 
Dessutom är Gamla stan ett kulturområde som berör flera intressenter. Många 
människor och föreningar vill vara med och diskutera områdets historia och framtid. 
Ett av de stora problemen som diskuterats är antalet fordon som trafikerar området. 
Många boende  i Gamla stan ser det som sin rätt att köra egen bil till sin bostad. Mot 
denna grupp finns andra som lobbar för fordonsfria områden i Gamla stan. 
Diskussionen om distributionsfordon har däremot gått mer neutralt till. Ett önskemål 
har varit att ha en omlastningscentral i närheten av Gamla stan där godset skulle 
kunna lastas om på ett effektivare sätt i mindre och miljövänligare fordon. Problemet 
med detta har hittills varit att finna de rätta förutsättningarna för en sådan omlastning 
och företag som är villiga att sköta samdistributionen. 
 
En av de drivande krafterna för att få igång en samdistribution i Gamla stan var 
Agenda 21. De har kontaktat företag och politiker för att få dem att få igång ett 
samdistributionsprojekt. Sedan 2001 har det funnits ett företag, Home 2 You, som 
varit villigt att driva projektet. Agenda 21 och Home 2 You har tillsammans med 
Stockholms stad och Gamla stans stadsdelsnämnd under 2003 funnit en lokal som 
kan fungera som omlastningscentral nära Gamla stan. Distributionen i områden 
skulle sedan utföras med ett eldrivet fordon. 
 
För att kunna genomföra samdistributionen fick projektet dispens att leverera gods i 
Gamla stan fram till klockan 16.00 istället för till klockan 11.00, eftersom det var 
svårt att hinna med alla leveranser innan klockan elva. En annan orsak var också att 
en av öldistributörerna, vilka ofta använder stora fordon, var intresserad av att delta i 
projektet. Eftersom öldistributörernas kunder ofta öppnar efter klockan elva var det 
nödvändigt att förlänga leveranstiden för att kunna leverera till dessa kunder. 
 
Utfallet av projektet har varit väldigt positivt. Sommaren 2004 använde sig 14 
beställare (butiker, restauranger etc) av samdistributionen, i november var siffran 
mellan 30 och 35. Det stora antalet kunder ger projektet en bra ekonomisk grund att 
stå på. Dispensen att få leverera efter klockan elva kommer att öka möjligheterna för 
projektet att växa. Om projektet kan fortsätta att visa goda resultat och en bra 
marknadsföring genomförs finns det stora möjligheter att knyta fler kunder och 
leverantörer till projektet. Detta kommer i så fall leda till att antalet fordon i Gamla 
stan kommer minska ytterligare, vilket är positivt för stadsmiljön. Samdistributionen 
kommer att fortsätta efter att tiden för projektet gått ut. 
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Miljöinriktade beställningsrutiner 
Effekterna av samdistributionsprojekten visar att stadsmiljön förbättras genom 
minskat fordonsarbete och ett mer effektivt utnyttjat trafiksystem. Försöken visar att 
fordonskilometrarna minskar genom att varor till kunder endast levereras en gång om 
dagen vid samdistribution istället för att en kund får flera leveranser per dag från 
olika distributörer. Även om effekterna med samdistribution verkar vara god utifrån 
hållbar utveckling finns flera problem vad gäller samordning och också krav på 
distributionsföretag att omstrukturera sina verksamheter. Ett sätt för att effektivisera 
distributionen är istället att arbeta mot beställarna istället för distributörerna. Genom 
att få butiker, restauranger och andra godsgenererande företag att bli medvetna om 
att deras beställningsrutiner påverkar stadsmiljön, kan distributionstrafiken på så sätt 
effektiveras. I bakgrunden i den här rapporten beskrevs just att förändrade 
beställningsmönster i mångt och mycket kunde förklara den ökade 
leveransfrekvensen och minskade fyllnadsgraden.  
 
Projekt med att upplysa eller få beställare att beställa smartare har genomförts, med 
goda resultat. Fördelen med detta tillvägagångssätt är att kraven som ställs på 
förändringar i verksamheten hos beställarna för att miljöanpassa beställningarna inte 
alls är lika stora som på distributionsföretagen när det gäller samdistribution. 
 

Godssamverkan i Lundby.30  
Lundby är en stadsdel i Göteborg. Godssamverkan i Lundby var ett projekt där ett 
antal beställande företag och levererande grossister ingick. Projektet berörde bara 
beställning och leverans av kontorsmaterial. Det främsta målet med projektet var att 
få ner antalet transporter i området med 30 procent 
 
Grundtanken i projektet var just att beställarna, inte leverantörerna, hade den största 
möjligheten att påverka antalet transporter, eftersom de i grunden är upphov till 
distributionen. För början var det tänkt att beställarna skulle delta i en sorts 
samdistribution men det visade sig att företagen var bundna till olika 
transportföretag. Vidare hade vissa företag egna firmabilar som levererade varor, där 

                                                      
30 Informationen i detta avsnitt är hämtad från Axelsson 2006 
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exponeringen av firmamärket var viktigt. Detta ledde till att projektmålet ändrades 
till att försöka effektivisera de befintliga transporterna. Detta gjordes genom att: 
 

• kartlägga företagets beställnings- och leveranssituationer. Vilka leverantörer 
hade företagen? Hur stor var leveransfrekvensen? 

• starta en dialog med distributörerna där leveransfrekvens, orderdag och 
leveransdag bestämdes för att sätta upp tydliga ramar för hur distributionen 
skulle gå till  

• lära företaget nya miljövänligare beställnings- och leveransrutiner. 
 
Förhoppningen var att företagen skulle göra mer genomtänkta och större 
beställningar vilket också skulle betyda färre beställningar. När det gäller nya 
leveransrutiner var tanken att beställarna skulle försöka beställa så mycket som 
möjligt hos en eller få leverantörer och på så sätt generera färre  leveranser. Tanken 
var också att grossisterna skulle kunna organisera sina leveranser mer miljövänligt då 
de kunde ha en viss framförhållning genom tydligare beställningsrutiner. 
 
Den utvärdering som gjordes när försöket var avslutat visar att antalet transporter till 
de deltagande företagen minskade med ca 41 procent. Genom att få företagen att 
förstå att de genom beställningarna kan ställa större krav på hur leveranserna ska 
genomföras, kunde leveransrutinerna förbättras. För resultaten för alla deltagande 
företag se tabellen nedan. Utvärderingen visar också att det är antalet stopp som varit 
den begränsade faktorn som avgör hur många fordon som varje distributör måste 
använda, inte fordonens fyllnadsgrad. Detta ger en stor potential att minska antalet 
fordon genom liknande förfarande. För att liknande projekt ska få stor effekt måste 
majoriteten av företagen i ett område anamma samma beteende och tankesätt. 
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Resultatet av Godssamverkan i Lundby (tabell från Godssamverkan i Lundby, Lundby 
Mobility Center  
 
Minskningarna i leveranser som tabellen ovan visar, är inte resultat av några 
revolutionerande omstruktureringar utan av ganska små förändringar. Flera företag 
uppgav att de trodde det skulle vara svårare och mer krävande att arbeta med nya 
beställnings- och leveransrutiner än det faktiskt var. Svårigheterna i projektet var att 
få med grossisterna i projektet, vilket återigen talar för att det är enklare att få 
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beställarna att ändra rutiner. En intressant utveckling under projektet var att en av de 
deltagande grossisterna utökade tiden för leveransgarantin från ett dygn till två dygn. 
På så vis kunde transporterna samordnas på ett bättre sätt. Några av de deltagande 
företagen har även börjat använda projektets idéer på andra varor än kontorsmaterial. 
 
Smartare beställningar är ett koncept som intresserat andra kommuner. Örebro 
kommun kommer att genomföra ett liknande projekt som det som genomfördes med 
goda resultat i Lundby, där fokus läggs på beställarna istället för distributörerna för 
att effektivisera transporterna.  
 
 

Stockholms stad i egenskap av leveranskund 
Kommunernas verksamhet är i sig en stor godsgenerator med transporter till t ex 
förskolor, skolor, och ålderdomshem. Att samordna beställningarna mellan dessa 
verksamheter borde liksom i Lundbyprojektet, leda till ett mer effektivt 
transportsystem. Dessutom borde kommunerna föregå med gott exempel som 
”smarta” beställare för att få andra företag att följa samma strategi.  
 
Stockholms stad har sedan hösten 2006 börjat samordna sina beställningar. 
Stockholm stads stadsledningskontors upphandling av förbrukningsvaror, vilken 
omfattade både lagring och leverans, gick ut den 31 oktober 2006.  
 
Tidigare såg leveranserna ut som figuren nedan visar. Varje verksamhet fick separata 
leveranser från enskilda distributörer, där flera leveranser om dagen från olika 
transportörer var vanligt. Mönstret liknar det som fanns i Linköping innan 
samdistributionen infördes. Denna form av beställningsmönster tenderar att ge ett 
ineffektivt transportsystem. Direkttransport av den beställda varan som ska nå 
beställaren inom 48 timmar leder t ex till transporter med låg fyllnadsgrad.  
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49 transporter/49 leveranser
 

Leveransschema med dagens distribution (bild från Stadsledningskontoret, Stockholm) 
 
Det nya systemet som upphandlades 2006 och som är under utveckling förväntas 
effektivera transporterna genom att separera lagerhållning av och leverans av 
förbrukningsvarorna. Det centrala lagret fungerar sedan som en central vid 
samdistribution varifrån alla lokala transporter sker. Det nya 
samdistributionssystemet eliminerar således alla direktleveranser från leverantör till 
specifik verksamhet. Beställda varor levereras istället till en logistikcentral där 
varorna sorteras i närliggande adresser och körs sedan ut. Ytterligare ett mål med 
samdistributionen är att en arbetsplats ska få högst en leverans per dag, i vissa fall en 
gång i veckan, och inte som idag då leveranser kan ske flera gånger per dag/vecka. 
Förfarandet liknar alltså i mångt och mycket den samdistribution i Linköping som 
tidigare beskrivits men berör endast de varor som Stockholm stad beställer där 
kommunen själv är huvudaktörer, inte andra kunder och distributörer. Se figuren 
nedan.  
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Leveransschema med samdistributionen (bild från Stadsledningskontoret, Stockholm) 
 
I teorin skall detta projekt ge transportminskningar på upp till 75 procent Den reella 
transportminskningen kommer dock att bli mindre eftersom vissa specialtransporter 
som grus och asfalt även fortsättningsvis kommer att behöva fraktas separat.  
 
I ett längre perspektiv ser stadsledningskontoret att andra kommuner, landstinget 
Stockholm men även näringslivet ges samma möjlighet att delta i projektet. Om alla 
transporter i staden anslöts till projektet skulle det ge betydande ekonomiska vinster 
och märkbara miljömässiga förbättringar. Samtidigt pågår arbete med att 
effektivisera och förbättra själva upphandlingsarbetet inom Stockholm stad.  
 
Stockholm stad menar att transportkostnaderna vid en samdistribution kommer att 
minska. Även de miljömässiga vinsterna anses höga då merparten av alla 
luftföroreningar i Stockholm anses komma ifrån trafiken. Trafiksäkerheten och 
trafikmiljön kommer också att förbättras, då en stor andel av de fordon som levererar 
till skolor, ålderdomshem etc är större fjärrtrafikfordon, vilka kommer att bytas ut till 
bättre anpassade fordon vid samdistribution. Dessutom kommer varje verksamhet i 
genomsnitt få färre leveranser. 
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Om effekterna av detta nya sätt att organisera lagerhållning och leveranser är lika 
goda som förutspåtts borde det skapa incitament för andra kommunerna att testa 
liknande lösningar. För det första ligger det i linje med kommunernas mål om hållbar 
utveckling, för det andra är ett sätt att testa dessa modeller för att i framtiden få andra 
företag att använda liknande strategier. För det tredje är det viktigt att kommunerna 
agerar rationellt för att kunna motivera andra åtgärder för varudistribution. Om 
distributörerna upplever att kommunerna själva inte är miljömedvetna beställare 
kommer dessa distributörer antingen inte vara lika motiverande att delta i projekt för 
att minska utsläppen. Det är viktigt att kommunens högre mål om hållbar utveckling 
också uppfylls i kommunens eget agerande. 
 
 
 
 
 

KOMBINATION AV MILJÖMÅL OCH UPPFYLLANDE AV 
VARUDISTRIBUTÖRERNAS BEHOV -INCITAMENT FÖR HÖG 
FYLLNADSGRAD 
 
Det sista projekt som kommer presenteras i den här rapporten hamnar mitt emellan 
de två tidigare beskrivna kategorierna. Anledningen till detta är att projektet har haft 
ett bredare syfte än de arbetsmetoder som tidigare presenteras. För att komma tillrätta 
med ett antal problem har projektet genom förankring hos inblandade grupper gjort 
ett program med heltäckande lösningar, både på övergripande plan men också när det 
gäller detaljfrågor. Målen med projektet i Göteborg var att förbättra trafik- och 
stadsmiljön, men att även skapa ett pilotprojekt som sedan kan implementeras och 
som kan fungera i andra delar av staden samt i andra städer med liknande problem. 
 
Projektet som bedrivits i Göteborg inom Europasamarbetet CIVITAS. syftar till att 
minska transporternas miljöpåverkan. Inom CIVITAS finns det flera olika projekt. 
Göteborg stad har valts ut för att delta i CIVITAS TELLUS-projekt vilket syftar till 
att hitta modeller för framtida hållbara transportsystem. Göteborg stad skall 
tillsammans med Rotterdam, Berlin, Gdynia och Bukarest samarbeta och byta 
erfarenheter under programmet. 
 
För att motverka trenden att det transporteras mindre gods i varje transportfordon har 
Göteborg Stad genomfört ett projekt vars syfte gick ut på att öka fordonens 
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fyllnadsgrad. Skillnaden mot tidigare presenterade projekt var att de distributörer 
som uppfyllde en viss fyllnadsgrad fick behov tillgodosedda och vissa fördelar 
gentemot andra trafikanter. Idén till projektet är hämtad från Köpenhamn där man 
genomförde ett liknande projekt inom deras miljözon. Projektet i Köpenhamn, som 
numera är nerlagt, byggde på manuellt hanterande och schabloniserade värden för 
olika paketstorlekar. Kontrollen av antalet paket sköttes av parkeringsvakter och 
summan av dessa paket låg som grund för fyllnadsgradsberäkningen. Detta system 
fungerade men ledde till stort administrativt arbete och att speditörernas användande 
av fordonsstorlekar blev suboptimerat. Inom försöket i Göteborg har man försökt 
förfina idén med teknikens hjälp då fyllnadsgraden kommer att beräknas 
automatiskt.31 
 
För att hitta ett bra försöksområde studerades olika områden i Göteborg. Slutsatsen 
var att det relativt lilla området mellan Vallgraven och Nordstaden var ett idealiskt 
område för att utföra projektet i, med sina många verksamheter: allt från stora 
gallerior till små kontor men även en del bostäder. Området hade även problem med 
trängsel, med få parkeringsplatser och lastzoner, med trånga gator som begränsade 
framkomlighet för fordonen samt gågator där fordonstrafik är förbjuden efter klockan 
elva. Området är ett av de äldsta i Göteborg vilket innebär att gator och byggnader 
inte är dimensionerade för dagens fordon och trafikvolymer. Ett problem var även att 
området är uppdelat genom enkelriktade gator och spårvagnspår i fem separata 
”zoner” emellan vilka det inte är möjligt att åka. För att åka mellan zonerna måste 
fordonen köra ut på en ringled som går runt området. Det finns ett parti på ringleden, 
Nya Allén, där fordonstrafik över 3.5 ton inte får köra. Konsekvensen av denna 
gatunätssituation är att stora fordonsrörelser måste göras om en distributör ska 
leverera till kunder i olika zoner.32 
 
Mätningar som gjordes i området visade att ungefär tio procent av fordonsrörelserna i 
området utgjordes av tunga fordon. Utformningen av området med breda trottoarer 
där fordonsparkering är förbjuden, ledde till att de tunga fordonen tog upp en stor del 
av de resterande gatuutrymmena. De större fordonen utgjorde en säkerhetsrisk då 
uppsikten bakåt är sämre i förhållande till mindre fordon. Eftersom många oskyddade 
trafikanter vistades i området var detta en viktig fråga. Det fanns alltså många 

                                                      
31 Ottosson 2005 
32 Ottosson 2005 
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anledningar för att förbättra och effektivisera transportssystemet, miljömässiga, 
säkerhetsmässiga och framkomlighetsmässiga.33 
 
I försöket ingick fem distributörer med sammanlagt åtta bilar. Det krav som ställdes 
på dessa var att deras fordon antingen skulle ha en fyllnadsgrad på 65 procent av den 
totala volym- eller viktkapaciteten eller minst 50 kunder inom området. I utbyte mot 
detta, skulle kommunen uppfylla vissa önskemål från distributörerna. För att komma 
fram till vilka underlättnader som var aktuella satte sig parterna ner och diskuterade 
vilka behov distributörerna hade och vilka problem de upplevde. De underlättande 
åtgärder parterna enades om att som kommunen skulle vidta var att: 
 

• distributörerna skulle få använda sig av sju omgjorda parkeringsplatser som 
lastzoner. 

• de sju lastzonerna skulle specialbevakas av parkeringsvakter samt att 
chaufförerna skulle kunna få direktkontakt med parkeringsvakterna om deras 
zon var upptagen av ett icke behörigt fordon 

• distributörerna skulle få använda sig av tre kollektivkörfält på väg in mot 
området. 

• distributörerna skulle få använda sig av Nya Allén fast man har ett tyngre 
fordon än 3.5 ton34 

 
Resultatet av försöket är osäkert när det gäller uppskattning av miljöutsläpp. 
Chaufförerna i projektet är dock övertygade om att både tid och antal körda 
kilometer sparades under försöket. Därför borde mer utförliga mätningar av 
miljöeffekterna också peka på det. Intressant är att chaufförerna också anser att deras 
arbetsmiljö blev avsevärt bättre när kommunen vidtog återgärder för att förbättra 
deras problem.35 
 
Projektet har numera övergått i Europa-samarbetet START. Projektet har i utökad 
version startat i september 2006 och kommer att pågå i två år. Antalet områden har 
utökats, från att bara gälla en av de fem zonerna i området till att täcka tre. För att få 
nyttja fördelarna måste som tidigare krav på fyllnadsvolym eller antal kunder 
uppfyllas. De fordon som uppfyller fyllnadsgraden får använda de tre 
kollektivkörfälten in mot områdena, Nya Allén även om fordonet är tyngre än 3.5 ton 

                                                      
33 Ottosson 2005 
34 Ottosson 2005 
35 Ottosson 2005 
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och de speciella lastzonerna. Det finns fem sådana lastzoner i varje område. Till 
skillnad från det första projektet kommer alla distributörer som vill att få delta. 
Projektet kommer att utformas som en frivillig överenskommelse mellan 
distributörerna och kommunen. En distributör blir inte av med tillståndet om denne 
inte lyckas uppfylla kravet under enskilda transporter. Kravet är att i genomsnitt 
uppfylla kraven under tre månaders tid. Under projektets gång kommer stickprover 
att genomföras. De som inte följer kraven får först en varning. Om kraven inte är 
uppfyllda vid nästa kontroll dras tillståndet in. Distributören kan då efter en tid 
ansöka om ett nytt tillstånd om att få delta i projektet.36 
 
Projektet är ett lyckat projekt där förbättringar på flertalet fronter har åstadkommits. 
Att öka fyllnadsgraden i ett fordon kräver många gånger vissa uppoffringar för 
distributörerna. Även om ett projekt som samdistribution leder till minskat antal 
fordon i tätorten, minskat antal körda fordonskilometer, mindre trängsel och bättre 
miljö, behöver inte förutsättningarna för distributörerna bli bättre. Att istället ta ett 
bredare grepp om problemet och både jobba mot målen för hållbar utveckling och 
samtidigt öka förutsättningarna för att transportsystemet ska vara tillgänglighet för 
varudistributörerna är en sund inställning. Med ganska få konkreta underlättande 
åtgärder från kommunens sida, var flertalet varudistributörer villiga att uppfylla de 
fyllnadskrav som förväntas leda till ett mer effektivt utnyttjande av transporterna. På 
så sätt är detta projekt en kombination av de två tidigare kategorier där det 
övergripande målet fortfarande är hållbar utveckling och effektiva transporter, alltså 
kategori 2. Men de konkreta eftergifter som efterfrågats av och erbjudits de 
deltagande distributörerna ryms inom kategori 1, med fler lastzoner, bättre 
övervakning av dessa och undantag från maxviktsregleringar. 
 

                                                      
36 Hanna Johansson, Trafikkontoret Göteborg 
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Kapitel III: Avslutning - Slutsatser inför fortsatt arbete 
 
I detta arbete har 27 större kommuners arbete med varutransporter kartlagts. Utöver 
det har även mer speciella projekt som bygger på tidigare studier presenterats.  
 
Utifrån de resultat som framkommit av kartläggningen framstår det som om det finns 
brister i kommunernas arbete med tillgänglighetsfrågor för varudistributörerna. Att 
många av de intervjuade kommunerna upplever samma typ av problem i samband 
med varudistribution kan inte vara en tillfällighet. Istället tyder det på att ett antal 
utvecklingar i samhället lett fram till att situationen idag är problematisk för 
varudistributörerna.  
 
Transporterna har enligt uppgifter blivit mer ineffektiva de senaste decennierna. Det 
har därför funnits anledning till att försöka vända denna trend från kommunernas 
sida. Minskad lagerhållning har lett till fler beställningar av mindre volymer vilket 
genererar fler transporter. Dessutom har butiker och affärer börjat efterfråga nya 
typer av service som leverans ända fram till butikens dörr (istället för en lastkaj i 
källaren) och uppackning av varor. Distributörerna måste stanna nära butikernas 
entréer istället för vid lastkajer i anslutning till fastigheten. En leverans av samma 
volym gods tar längre tid idag. Dessa förändringar leder också till nya behov hos 
varudistributörerna. 
 

• Det måste finnas adekvata lastplatser för att kunna ställa upp fordonen 
lagligt vid leveranser. Enligt arbetsmiljöverket bör avståndet mellan 
fordonet och butiken inte vara mer än fem meter. Om inte adekvata 
lastplatser finns kommer distributören tvingas ställa sig på gatan eller 
trottoaren för att kunna leverera varorna.  

• Då varje leverans tar längre tid borde trycket på lastplatser öka. 
Kommunerna borde undersöka om det finns tillräckligt många lastplatser 
för att undvika att lastning och lossning sker från andra ställen eftersom 
lastplatserna är upptagna. Detta kan göras genom att utöka antalet 
lastplatser eller noggrannare övervakning.  

• Då antal leveransadresser och även distributionsfordonen beräknas ha 
ökat de senaste åren är det också rimligt att trycket på lastzoner ökat av 
den anledningen.  

• Med ökat antal leveranser till varje adress är det möjligt att de 
tidsregleringar som idag finns för lastning och lossning är för snåla.  
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Att arbeta mot hållbar utveckling och en bättre stadsmiljö är ett viktigt mål i dagens 
samhälle. Med varudistribution följer många problem som försämrar miljön och 
förhållanden i staden. Men varudistribution är idag en viktigt del av det ekonomiska 
systemet och det finns i nuläget inga alternativa former att leverera varor till butiker i 
bruk. Därför kommer varudistribution som den ser ut idag vara en integrerad del av 
stadsmiljön inom den närmaste framtiden. Därför är det viktigt att kommunerna i sitt 
arbete arbetar för lösningar som både uppfyller målen om hållbar utveckling och god 
stadsmiljö och som samtidigt ger förutsättningar för ett tillgängligt transportsystem 
för varudistributörerna.  
 
Kartläggningen av kommunernas arbete med varudistribution tyder på att målen om 
hållbar utvecklingen och en god stadsmiljö prioriterats på bekostnad av 
tillgängligheten för varudistributörerna. De problem som de flesta kommuner uppgett 
vara förknippade med varudistribution handlar om att leveranser sker på gatan eller 
trottoarer, inte på lastzoner. Dessutom sker många leveranser på tider då lastning och 
lossning inte är tillåten. Att situationen ser likadan ut i flertalet kommuner talar för 
att det finns allvarliga problem med tillgängligheten för denna trafikantgrupp och att 
problemen borde tas på större allvar än vad som görs idag.  
 
Dessa problem hör samman med åtgärder och regleringar i kategori ett (Traditionella 
regleringar och åtgärder). Inom dessa traditionella metoder framstår det som om 
kommunerna har stort utrymme att faktiskt förbättra tillgängligheten för 
varutransporter, eftersom det handlar om konkreta handlingar där effekterna kommer 
att märkas snabbt. Vidare är det viktigt att de lokala regleringar som kommunerna 
använder sig av verkligen ger de effekter som det är tänkt. Enligt vad vissa 
distributörer framfört till kommunerna får vissa regleringar motsatta konsekvenser då 
de genererar fler körda kilometer eller mer utsläpp än innan de infördes. Utifrån 
denna kartläggning kan vissa riktlinjer för fortsatt arbete inom denna kategori 
åtgärder och regleringar spaltas upp:  

√ Att de regleringar och åtgärder som kommunen inför måste vara rationella, 
alltså uppfylla det syfte de är tänkta att uppfylla. Flertalet distributörer har i 
dialog med kommunerna påpekat att vikt- eller volymbegränsningar leder till 
mer fordonsarbete, inte mindre. Det är viktigt att kommunerna då de inför 
begränsningar gör noggranna karläggningar av godsflödet i tätorten, men 
också på regional nivå så att miljöpåverkan inte ökar om syftet är att just 
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minska miljöpåverkan. Detta gäller även för kommuner som redan har dessa 
regleringar. 

√ Att det egentliga syftet med regleringar motiveras för distributörerna, vilket 
kommer att öka kommunernas trovärdighet. Det är inte alltid regleringarna har 
minskade miljöeffekter som högsta syfte utan exempelvis buller kan vara en 
viktig anledning till att större fordon förbjuds. Om inte varudistributörerna är 
medvetna om detta finns en risk att de upplever regleringen som inkonsekvent, 
vilket den kanske är ur miljömässig synpunkt. Däremot kanske regleringen 
uppnår förväntade resultat när det gäller bullernivåer. Om kommunens arbete 
upplevs generera mer utsläpp kommer antagligen viljan att samarbete i 
miljöförbättrande projekt minska från distributörernas sida. 

√ Att helt ta bort regleringar om maxvikt eller maxvolym kan givetvis få 
negativa konsekvenser för stadsmiljön och utsläppsmängd och kan sällan anses 
vara en lämplig utväg. En lösning vore att utarbeta ett dispensprogram för 
transporter där miljöpåverkan är påtagligt mindre om ett större fordon får 
användas. Eftersom många distributörer kör liknande rutter dagligen kan 
dispenser utfärdas på längre tid, inte bara för en enstaka transport.  

√ Att de problem som är förknippade med varudistribution idag tas på allvar. De 
vitt förekommande regelöverträdelserna borde inte vara symptomatiska för 
alla distributörer utan borde tala för att transportsystemet inte är tillgängligt för 
denna kundgrupp. 

√ Att nya lösningar testas för att lösa problem som idag finns när det gäller 
lastning och lossning. Nya former av tidsregleringar borde t ex testas, som 
exempelvis lastning kvällstid. Lastning fram till klockan 21.00 eller 22.00 
borde inte störa fler medborgare än lastning 06.00. På gator där det idag är 
stora problem med lastning och lossning kanske en del parkeringsplatser kan 
omvandlas till lastnings- och lossningsområden. 

√ Att ställa högre krav på att det finns funktionella lastplatser i fastigheter vid 
nybyggnation av fastigheter eller nylokalisering av verksamheter. På så sätt 
skulle en högre grad av leveranser kunna förflyttas från gatan där det finns 
mycket oskyddade trafikanter till källare eller bakgårdar.  

 
Den andra kategorin i den här undersökningen har handlat om nya trafik- och 
utsläppsminskande åtgärder inriktade på varudistribution. Projekten har främst varit 
inriktade på att effektivisera varudistributionen eller minska miljöutsläpp, men de har 
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inte alltid inneburit tydliga positiva effekter vad gäller tillgängligheten för 
varudistributörerna. Utfallen från varje projekt kan sägas vara: 

• För miljözoner minskar miljöfarliga utsläpp och således förbättras 
stadsmiljön. Inga specifika fördelar för varudistributörerna går att finna i 
utfallet av ett sådant projekt.  

• Samdistributionen i Linköping ledde till en effektivisering av transporterna. 
Vart tredje fordon kunde rationaliseras bort och pallvolymen ökade i snitt med 
50 procent. Trots detta finns många problem med samdistribution. Det största 
rör att få till stånd ett samarbete mellan olika distributörer. Även om 
distributörerna i Linköping gjorde vinst genom samdistributionsprojektet 
handlar samdistribution om en avsevärd förändring av distributörernas 
verksamhet, där de inte längre har full kontroll över hela leveranskedjan. Att 
få till stånd en sådan förändring är svårt men försöket i Linköping talar för att 
det kan fungera. Frågan är bara om en sådan omorganisering är önskvärd.  

• Samdistributionen i Gamla stan har lösts på ett annat sätt. Allt gods som igår i 
samdistributionsprojektet levereras till en omlastningscentral. Därifrån 
levereras det till butiker, restauranger och affärer m h a ett fordon. Denna 
form av samdistribution har en fördel gentemot den i Linköping att ett företag 
sköter den slutliga leveransen. Förändringarna i verksamheten blir inte lika 
stor för inblandade distributörer då allt gods körs till en omlastningscentral 
nära Gamla stan istället för till varje enskild kund. Dock innebär även den här 
formen av samdistribution att distributören mister kontakten med slutkunden.  

• Istället för att fokusera direkt på att effektivisera transporterna utgick projektet 
i Lundby från att det mest effektiva sättet att minska transporterna var att få 
beställarna att beställa smartare och mer miljövänligt. Genom att beställa mer 
varor mindre ofta från så få leverantörer som möjligt minskades leveranserna i 
området med drygt 40 procent. Försöket är intressant eftersom effekterna blev 
stora utan att, i motsats till fallet med samdistribution, kräva stora 
förändringar från de deltagande beställarna. 

• Stockholms stad har i leveranser till sina verksamheter börjat agera som en 
smart beställare genom att alla långväga leveranser transporteras till en central 
där de lastas om och sedan distribueras till närliggande leveranser. Detta 
förväntas minska trängsel, buller och miljöutsläpp. Initiativet är positivt 
eftersom kommunen i det här fallet agerar som en bra förebild. Om projektet 
fungerar kanske fler verksamheter, offentliga som privata, kommer vilja att 
ansluta sig till liknande lösningar.  
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Det sista projektet som tagits upp i den här kartläggningen är en kombination av 
kategori ett och två av arbetsmetoder eftersom det både arbetar för hållbar utveckling 
och effektivisering av transportsystemet å ena sidan och för att öka tillgängligheten 
för varudistributörerna. Om distributörerna i projektet uppfyllde vissa fyllnadskrav, 
fick de i utbyte av kommunen några av sina önskemål uppfyllda. Det som 
efterfrågades var fler lastzoner, tillgång till kollektivtrafikfiler och tillåtelse att köra 
med tyngre fordon på en reglerad sträcka, eftersom det minskade antalet körda 
kilometrar. De chaufförer som deltog i projektet anser att deras arbetssituation 
förbättrats. Detta projekt visar att det genom samverkan är möjligt att nå resultat både 
för en god stadsmiljö och för att underlätta för varutransporter. De eftergifter som 
Göteborg stad gav till de deltagande distributörerna var inte stora utan handlade om 
några konkreta förändringar.  
 
Sammanfattningsvis är det viktigt att kommunerna i sitt arbete arbetar för att minska 
tunga transporter för att skapa en bättre stadsmiljö för medborgarna. Men det tycks 
finnas mer eller mindre effektiva sätt att göra detta på. Att göra beställarna medvetna 
om de transporter de genererar och få dem att beställa smartare verkar vara ett 
relativt enkelt sätt att få ner transporterna i tätorten. Ett annat är att 
transportbranschen uppfyller vissa miljökrav (som hög fyllnadsgrad) i utbyte mot att 
kommunen uppfyller några av varudistributörernas önskemål. På så sätt kan 
kommunen samtidigt arbeta mot hållbar utveckling och förbättrad tillgänglighet för 
varudistributörerna. Som projektet i Göteborg är önskemålen konkreta och många av 
dem borde kunna gå att genomföra.  
 
Slutligen är det också möjligt att kommunerna i sitt arbete har en mer övergripande 
uppgift att fylla. Att tydligare visa på de kopplingar som finns mellan 
privatkonsumtion och handelsmönster å ena sidan och varudistribution å andra är 
också en viktig del i arbetet för att skapa bättre förutsättningar och respekt för 
varudistribution. Idag framhävs främst de problem som varudistribution ger upphov 
till utan att sätta in branschen i ett större sammanhang. Som undersökningen visar 
verkar ett av de mest effektivaste sätten att minska varutransporterna vara att få 
beställarna att beställa mer smart och miljövänligt. Detta visar tydligt på att 
beställarna också kan ta ett ansvar för de transporter de genererar. 
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