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Förord 

Behovet av väl fungerande godstransporter blir allt större i takt med samhällets utveckling. 

Godstransporter är en förutsättning för att samhället och handeln ska fungera. Samtidigt ger 

godstransporter negativa effekter på klimat och stadsmiljö genom trängsel, luftföroreningar, 

buller och trafiksäkerhetsrisker. 

Förändrande konsumtions- och etableringsmönster, med tillhörande problem och 

innovationer innebär nya utmaningar för att bygga och utveckla trygga, trafiksäkra, hållbara 

och effektiva transportlösningar. Samhällets transporter är under ständig utveckling där 

lösningar på väg, vatten, spår och i luft prövas och utvärderas. Exempel på lösningar som 

undersöks finns inom allt från drönartransporter med medicin, samlastning av gods, till 

transporter av avfall på vatten istället för väg.  

Det finns många aktörer vilkas insatser påverkar godstransporternas effektivitet, 

tillgänglighet och påverkan på miljö och hälsa. Det är därför viktigt att berörda aktörer 

samverkar på det lokala planet. Kommunens breda ansvar gör kommunen till den mest 

naturliga ledaren för ett sådant samarbete.  

Kommunen svarar bl.a. för frågor som rör näringslivsutveckling, detaljplaner, bygglov, 

trafikplanering, trafikföreskrifter och gatuutformning. Transportörerna svarar för att 

leverera rätt varor till rätt plats i rätt tid, men även för att detta sker på ett miljöriktigt och 

trafiksäkert sätt i överensstämmelse med gällande regler. Fastighetsägarna svarar för att 

anpassa och underhålla sina fastigheter så att de fungerar för de verksamheter som bedrivs. 

Näringsidkarna svarar för de kundkrav som riktas mot leverantörer av varor. 

För att underlätta samverkan mellan berörda aktörer utvecklades ett arbetssätt av 

dåvarande SKL 2011, som resulterade i denna handbok. Handbokens arbetssätt resulterade i 

en kommunikationsplattform där kommuner och näringsliv kan mötas och diskutera de 

problem som rör godstransporter i staden samt tillsammans skapa en åtgärdsplan. 

Handboken är ett av flera verktyg som kommunen kan använda som stöd i arbetet med att 

skapa ett mer hållbart transportsystem.  

Handboken har genomgått mindre uppdateringar med grund i föregående upplaga 

framtagen av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Boverket, Trafikverket samt 

kommunerna Jönköping, Norrköping och Uppsala. SKR:s FoU-grupp för transportsystemet 

har bidragit till arbetet. Författare till ursprunglig text är Martina Bohlin, Fredrik Orwén och 

Daniel Moback på WSP Analys och Strategi samt Elias Arnestrand och Karin Ahlberg på 

Sweco. Projektledare för handboken var Mathias Wärnhjelm, Trafikverket och Johan 

Lindberg på SKR 

Projektgrupp för uppdateringen består av Filip Olsson, Mathias Wärnhjelm och Christer 

Strömberg på Trafikverket med stöd i granskning av föregående upplaga genomförd av 

Trivector.   



6 (64) 

Handbokens upplägg 

Denna handbok är uppdelad i sju delar. Det första kapitlet ”Varför en handbok för 

stadens godstransporter?” beskriver syftet med handboken och varför det är viktigt att 

arbeta med tillgänglighet för stadens godstransporter. Kapitlet tar även upp andra 

stadsbyggnadskvaliteter som miljö och trafiksäkerhet vilka är viktiga att ta hänsyn till i ett 

arbete med godstransporter.  

I det andra kapitlet görs en översiktlig genomgång av hur godstransporter påverkar 

stadsbyggnadskvaliteterna miljö och hälsa, trafiksäkerhet och tillgänglighet.  

I det tredje kapitlet ”Stadens godstransporter” görs en genomgång av begreppet 

godstransporter och av olika typer av godstransporter, samt presenteras statistik om inrikes 

lastbilstrafik för att ge en bild över omfattningen och strukturen på transportmarknaden. I 

detta kapitel beskrivs också vilka typer av godstransporter som kommer eller inte kommer 

att behandlas i denna handbok och varför. 

I kapitel fyra ”Aktörer i transportkedjan – roller och ansvar” beskrivs transportkedjans 

aktörer och deras roller mer ingående. Förutom kommun och transportföretag beskrivs 

näringsidkarnas och fastighetsägarnas roller och ansvar. Vilket ansvar har de olika 

aktörerna när det gäller tillgänglighet och andra aspekter som rör hållbara godstransporter? 

Vad regleras i lagar och föreskrifter? Hur ser aktörerna på sina egna och andras roller? 

Vilket ansvar och möjlighet att påverka transporterna anser de att de själva har? 

Det femte kapitlet ”Att börja arbeta” ger en överblick över hur handbokens arbetssätt är 

uppbyggt och hur en inventering av stadens godstransporter bör planeras och genomföras. 

Kapitlet ger också en överblick över handbokens utgångspunkter och viktiga förutsättningar 

när man arbetar med handboken. 

I det sjätte kapitlet ”Mått och verktyg” görs en noggrann genomgång av samtliga mått som 

ingår i handboken och hur de är tänkta att tillämpas i ett inventeringsarbete. 

Sist i handboken finns en lista med litteratur som närmare behandlar olika delar som tas 

upp i handboken. 
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1. Varför en handbok för stadens godstransporter?  

Godstransporter i staden är en handbok som stödjer kommunen i ett samarbete med 

näringslivet för att skapa ett balanserat transportsystem i staden. I handboken används 

begreppet stad, men handboken vänder sig även till mindre tätorter som inte kallar sig 

städer. 

I ”TRAST – Trafik för en attraktiv stad” som handboken utgår ifrån, definieras begreppet 

attraktiv stad som en tätort, stor eller liten, som människor gärna vill vistas i och som är 

socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar. Väl fungerande godstransporter är en 

förutsättning för att samhället och handeln ska fungera. Det måste levereras varor till 

butiker och restauranger, byggmaterial måste levereras vid nyexploatering och avfall och 

massor måste transporteras bort.  

Samtidigt ger godstransporter negativa konsekvenser för stadsmiljön med minskad 

framkomlighet för andra trafikanter, buller och utsläpp samt trafiksäkerhetsrisker. Från 

kommunalt och statligt håll finns därför incitament för att effektivisera godstransporterna 

inom ramarna för hållbar utveckling genom t.ex. miljözoner och gränser för hur stora eller 

tunga fordon som får framföras i staden.  

Det är viktigt att hitta lösningar på de problem som uppkommer i samband med 

godstransporter i staden. Lösningarna måste vara hållbara, samtidigt som de tar hänsyn till 

transportörernas behov av att kunna utföra sina leveranser på ett rationellt sätt. Ett 

välbalanserat transportsystem är en förutsättning för en attraktiv stad, vilket tidigare 

beskrivits i handboken TRAST.  

Kommunen har ett starkt intresse av att skapa en attraktiv stad för både medborgare och 

näringsliv. Kommunen är därför den naturliga ledaren för processen med att, tillsammans 

med näringslivet, skapa ett mer hållbart transportsystem för stadens godstransporter. 

Handboken stödjer en process där kommunen i samarbete med transportörer, 

fastighetsägare och näringsidkare arbetar för att uppnå gemensamma mål för stadens 

godstransporter.  

 Kommunen kan göra mycket för att förbättra villkoren för godstransporter i 

staden, inte minst genom den fysiska planeringen och genom trafikplanering och 

trafikreglering. 

 Transportörerna kan bidra genom att respektera de trafikregler som gäller, 

anpassa sina fordon och samlasta i högre grad.  

 Fastighetsägarna kan anpassa och underhålla sina fastigheter så att de fungerar 

för de verksamheter som bedrivs och uppfyller de krav som ställs på varumottagning. 

 Näringsidkarna kan bli mer flexibla ifråga om leveranstider och förbättra sina 

beställningsrutiner för att öka möjligheterna till samlastning.  

Syftet med denna handbok är att stödja kommunen i att tillsammans med berörda 

aktörer inom näringslivet initiera ett systematiskt arbetssätt med godstransporter i staden. 

Fokus i arbetet ligger på god tillgänglighet, men omfattar även andra viktiga aspekter som 

miljö och trafiksäkerhet.  

Handboken behandlar inte frågor som innebär att begränsa eller minimera antalet 

godstransporter till och från staden, vilket kommunen bör hantera i en mer övergripande 

trafikstrategi, utan utgår ifrån att de godstransporter som förekommer måste kunna 

framföras på ett rationellt och hållbart sätt.   
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2. Godstransporternas betydelse för tre 
stadsbyggnadskvaliteter  

Sveriges Kommuner och Regioner och Trafikverket tog i samarbete med Boverket 

fram senaste handboken Trafik för en attraktiv stad (TRAST) 2015. Handboken ska vara 

vägledande för beslutsfattare, samhällsplanerare och andra aktörer i deras arbete med 

stadens resor och transporter. Syftet är att sätta in trafiksystemet i sitt sammanhang och 

skapa en brygga mellan olika sektorer inom samhällsplaneringen.  

Enligt TRAST bör trafiksystemet anpassas efter de förhållanden som råder i staden och ge 

den tillgänglighet som behövs. En balans mellan olika färd- och fraktsätt och mellan 

tillgänglighet och andra kvaliteter eftersträvas. TRAST utgår ifrån fem 

stadsbyggnadskvaliteter: stadens karaktär, tillgänglighet, trygghet, trafiksäkerhet 

och miljö och hälsa. Stadens godstransporter påverkar i huvudsak tre av dessa kvaliteter, 

vilket beskrivs närmare i detta kapitel:  

 Tillgänglighet 

 Trafiksäkerhet 

 Miljö och hälsa 

 

Tillgänglighet  

En del av de transportpolitiska målen och preciseringarna innebär ett tillgängligt 

transportsystem. Med det avses att trafiksystemet ska utformas så att medborgarnas och 

näringslivets grundläggande transportbehov kan tillgodoses. Tillgänglighet definieras som 

den lätthet med vilken medborgare, näringsliv och offentliga organisationer kan nå det 

utbud och de aktiviteter som de har behov av. Tillgängligheten är beroende av faktorer som 

restid, kostnader, hinder och tillgång till färdmedel. Ökad tillgänglighet för en grupp kan 

innebära minskad tillgänglighet för en annan, och därför är det viktigt att man i 

samhällsplaneringen gör en noggrann avvägning mellan olika anspråk.  

Fokus i arbetet med tillgänglighet har legat på att tillgodose och utvärdera tillgängligheten 

för medborgarnas transportbehov. Säkra skolvägar och tillgänglighet för personer med 

funktionsnedsättningar är exempel på aspekter som utretts inom ramen för begreppet 

tillgänglighet. Godstransporter, som en del av näringslivets transporter, har hittills inte 

omfattats av tillgänglighetsarbetet i någon större utsträckning. Denna handbok har tagits 

fram som en del i arbetet med att utveckla och arbeta med tillgänglighet utifrån 

näringslivets behov. 

 

Trafiksäkerhet 

Grunden för det svenska trafiksäkerhetsarbetet är Nollvisionen, som långsiktigt syftar till att 

ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Trots att utformning och funktion av 

transportsystemet ska anpassas till de krav som stödjer detta, är det svårt att helt förhindra 

att olyckor sker. Effekterna av olyckor kan dock mildras genom att fordon, gator och 

framförallt människors beteende i trafiken blir säkrare.  

Rätt hastighet är den enskilt viktigaste faktorn för att skapa en god trafiksäkerhet. Risken 

för en personskadeolycka ökar med ökande hastighet på grund av att förarens möjlighet att 
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reagera och hinna avvärja olyckan minskar. En ökad trafiksäkerhet i staden förutsätter att 

hastighetsgränser anpassas till de förhållanden som råder på platsen och att bilister 

respekterar dessa gränser och håller hastigheten. 

En annan viktig faktor för trafiksäkerheten är nykterhet. År 2019 dödades 223 personer i 

trafiken och ca 25 procent av dessa olyckor var alkoholrelaterade. Varje dag utförs minst 

15 000 bilresor av alkoholpåverkade förare. Det motsvarar cirka 0,2 procent av trafiken. 

Nyktra förare är en förutsättning för att öka trafiksäkerheten både i och utanför tätorter. 

En tredje viktig faktor för trafiksäkerheten är att förare och passagerare använder bälte. Det 

gäller även de som färdas i tunga fordon. Vidare är fordonens prestanda av stor vikt för 

trafiksäkerheten, vilket för den tunga trafiken bl.a. handlar om bra bromsar och däck. 

Vidare är det viktigt att vara medveten om omgivningen. Vid olyckor med oskyddade 

trafikanter är högersvängsolyckor överrepresenterade. Den oskyddade trafikanten hamnar 

omedvetet i en blind zon där föraren inte upptäcker risken i tid. Åtgärder för att minska 

denna risk kan innefatta dels utrustning på fordonet som exempelvis ”död vinkel-varnare” 

som varnar föraren och speglar med större synfält. Men det kan även vara förändringar i 

den fysiska strukturen som tydligare påvisar den oskyddade trafikantens närvaro, och 

information om risker i trafiken.  

 

Miljö och hälsa 

En del av de transportpolitiska målen och preciseringarna är att bidra till att de 16 

miljökvalitetsmålen uppfylls, bland annat begränsad miljöpåverkan, frisk luft och god 

bebyggd miljö. Samtidigt påverkar transporterna miljö och klimat negativt på flera sätt. 

Vägtrafiken står för 1/3 av koldioxidutsläppen i Sverige. Mängden koldioxid som ett fordon 

släpper ut står i direkt relation till hur mycket fossilt bränsle som fordonet förbrukar. 

Fordonsparken har utvecklats och blivit mer bränsleeffektiv, samtidigt som elfordon tar fler 

marknadsandelar. Detta motverkas samtidigt av att antalet fordon ökar och att särskilt 

personbilsflottan får allt större och motorstarka fordon.  

Transporterna har även en negativ påverkan på den lokala miljön genom utsläpp av 

reglerade emissioner såsom kväveoxider, kolväten och partiklar – det senare även genom 

t.ex. dubbslitage av vägbanan. Dessa luftföroreningar ökar risken för hjärt- och 

kärlsjukdomar, cancer, allergier, astma och lungsjukdomar. Buller utgör ett problem för dels 

stadsmiljön men även invånarnas fysiska och psykiska hälsa. Kväveoxider bidrar till 

försurning och övergödning av mark, skog och vatten. Halterna av kväveoxider och partiklar 

har tack vare avgaskrav och teknikutveckling minskat under de senaste åren, men på grund 

av den samtidigt ökande trafikmängden har minskningen varit långsam. Halterna ligger 

därför fortfarande över miljökvalitetsnormen vid vissa hårt trafikerade vägar i storstäderna.  

Att minska luftföroreningarna i staden är viktigt för att öka livskvaliteten för de människor 

som bor och vistas där. Effektiva godstransporter kan bidra till att minska utsläppen av både 

koldioxid och reglerade emissioner och utgör därför en viktig del i att skapa ett hållbart 

transportsystem och en attraktiv stad. 
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3. Stadens godstransporter 

Leveransfordonens utveckling 

Mängden gods som transporteras ökar, likaså gör antalet fordon som transporterar dessa. 

Denna ökning har dock inte varit proportionerlig. Detta beror delvis på att en ökning av 

mindre transportfordon minskar den totala kapaciteten per rutt. Men även då fler 

leveranser skickas styckevis vid exempelvis e-handel till slutkund, istället för att 

bulkpaketeras. Genom detta förloras effektivitetsvärden då inte lika många varor ryms.  

Detta innebär att det totala antalet fordon och dess trafikarbete ökat mer än det samlade 

godstransportarbetet. Det är framförallt lätta lastbilar (< 3,5 ton) i firmabilstrafik som står 

för den största ökningen av lastbilar i den svenska fordonsparken (se figur 1 för fördelning). 

Med firmabilstrafik avses fordon som ägs av företag vars primära uppgift inte är att utföra 

en transport utan exempelvis att baka bröd som sedan transporteras i egna fordon. Det 

handlar alltså om företag som transporterar sina varor i egen regi.  

 
Figur 1 Antal lätta och tunga lastbilar i yrkes- respektive firmabilstrafik år 2015. 

En styrande faktor inom vilka fordon som nyttjas för transporter är mottagarens möjligheter 

att ta emot leveranser. Genom en kraftig ökning av leveranser till privatpersoner dels med 

beställningar som skickas från centrallager men även med matleveranser från lokala butiker 

har förutsättningarna förändrats. Förändringen innebär att en större andel gods går direkt 

till konsumenten vilket försämrar effektiviteten genom att större utrymmen tas upp av 

emballage och kravbilden på mer frekventa leveranser blir större.  

Förändringen har även en påverkan i fråga om hur och när leveranser kan ske. Med ett 

större antal av mindre leveranser, som dessutom ska till fler adresser ställs högre krav på 

tidseffektiva transporter. Dels genom att fordonen är mindre och därigenom kan få ut 

samtliga leveranser snabbare, men även att tillgängligheten för fordonen blir bättre allt 

eftersom storleken på fordonet minskar. Detta har visat sig i att smidigare fordon för 

leveranser är under stark tillväxt. Fordon som fraktcyklar och mikrobilar är vanliga exempel 

inom detta.  

När mottagaren har möjlighet att ta emot leveransen har också en påverkan på när 

leveransen kan ske, och med den ökning av privata leveranser som skett påverkas även 

leveranstiderna. En lösning på problematiken med otillgänglighet vid obemannade hem är 

leveransboxar som leveransen lämnas i och bara mottagaren har tillgång till. Dessa kan vara 

3%

9%

82%

6%

Lätta lastbilar i
yrkestrafik

Tunga lastbilar i
yrkestrafik

Lätta lastbilar i
firmabilstrafik

Tunga lastbilar i
firmabilstrafik
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belägna enskilt i direkt anslutning till bostaden, eller ett flertal samlat vid exempelvis en 

affär. Dessa kan även vara kylda för att tillgodose behovet att förvara livsmedel. 

 

Olika typer av godstransporter 

I detta kapitel behandlas 10 olika typer av godstransporter i staden. De olika typerna ställer 

olika krav på arbetssätt och tillhörande bedömning. Nedan beskrivs de olika 

godstransporternas förutsättningar och egenskaper, vilka har betydelse för hur dessa sedan 

behandlas i denna handbok. 

Varudistribution 

En av de mest frekvent förekommande godstransporterna i staden är varudistribution. Det 

handlar i många fall om samordnad varudistribution eller samlastning, vilket betyder att 

gods från olika leverantörer med samma destination samlastas. Styckegods levereras 

mestadels via fjärrtransporter av stora lastbilar med släp till omlastningsterminaler 

lokaliserade i utkanten av staden. Där packas godset om, anpassas till respektive kund och 

lastas sedan på mindre distributionsfordon. Distributionsfordonet täcker sedan leveranser 

till en eller flera delar av staden. En distributör har ofta många olika typer av kunder och på 

en rutt kan leveranser till många olika verksamheter ske, till exempel förskolor, 

elektronikbutiker, restauranger och klädaffärer. 

Då varudistribution omfattar många olika typer av gods till många olika kunder används 

olika typer av fordon. Styckegods transporteras vanligen i mindre distributionslastbilar med 

en totalvikt på 12 ton medan livsmedel vanligen transporteras i något större lastbilar med en 

totalvikt på 16–18 ton. 

Oftast är godset packat på lastpallar eller i rullburar som båda kräver rullande hantering vid 

lastning och lossning. Detta ställer särskilda krav på underlag, avstånd och lutande plan 

mellan lastplats och leveransadress. Handlar det om mindre mängder gods kan en 

pirra/säckkärra användas och i de fall lasten är tillräckligt liten och lätt kan godset bäras av 

chauffören.  

 

 
Figur 2 Leverans av gods med hjälp av en pirra 
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Figur 3 Exempel på fordon för budtransporter 

Budtransporter 

Bud- och hemkörningstransporter går oftast direkt från avsändare till mottagare men kan 

även utgöra en deltransport i en längre transportkedja. Budföretagen erbjuder sina kunder 

olika möjligheter beroende på hur brådskande leveranserna är, men tidsmässigt ligger de 

vanligtvis på mellan 1 och 6 timmar. 

Bud- och hemkörningstransporter kan delas in i två huvudsakliga grupper. Den första 

gruppen fungerar i huvudsak på samma sätt som varudistribution då transportören i förväg 

vet vilka kunder han ska leverera till, vilket innebär att transporten går att planera. Den 

väsentliga skillnaden jämfört med varudistribution är att det oftast handlar om mindre 

mängder gods, mindre fordon och ett större antal stopp per slinga. Vanligen har denna typ 

av budtransport mellan 60–70 stopp per slinga. I en stad där det är svårt att få tag på 

lastzoner och där det är tätt mellan mottagarna brukar chauffören ställa lastbilen på en 

närliggande lastzon för att lasta gods på en pirra och köra ut till flera olika kunder samtidigt.   

Den andra typen av budtransporter är de som inte går att planera utan som sker mer 

spontant med kort varsel. En butik upptäcker exempelvis att det saknas en viss vara i den 

leverans som precis kommit för dagen. Varan behövs just den dagen och man väljer att 

skicka varan med ett bud från leverantören till butiken. Transporten går då direkt från 

leverantör till butik på så kort tid som möjligt. Rent praktiskt fungerar dessa akuta 

transporter på samma sätt som de ”planerade” budtransporterna. Chauffören ställer 

fordonet på en närliggande lastzon och bär eller drar godset på en pirra direkt till butiken. 

Skillnaden är att dessa transporter är svårare att planera och samlasta på grund av den korta 

leveranstiden. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det önskvärt att minska denna typ av 

transporter. Godstransporter som trafikerar städer bör vara väl planerade och ha en hög 

fyllnadsgrad för att minska onödigt trafikarbete.  

För bud- och hemkörningstransporter används vanligen fordon med en totalvikt under 3,5 

ton, eftersom mängden gods är mindre, och på grund av det stora antalet stopp per slinga. 

Under senare år har dock flera budföretag börjat använda större fordon för längre 

transporter och gränsen mellan varudistribution och budtransporter har blivit mer otydlig. 

Transportföretagen vill kunna erbjuda sina kunder en helhetslösning som även inkluderar 

budverksamhet. 

Med ökad E-handel har även behovet av lokala transporter av mindre varor ökat markant. 

Dessa budtransporter sker i allt större utsträckning med mindre fordon som 

cyklar/lådcyklar med elmotorer och mikrobilar som drivs av el i urbana miljöer. Genom 

dessa transportfordon är framkomligheten bättre jämfört med större fordon och utsläppen 

från förbränningsmotorer blir obefintliga genom eldriften. Denna fordonstyp har dock stora 

begränsningar sett till vad som är möjligt att transportera.  
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Figur 4 Leverans med hjälp av pirra 

Post- och tidningsdistribution 

Transporter som berör post- och tidningsdistribution utgörs av regelbundna transporter på 

daglig basis. Godset, dvs. post och tidningar, transporteras i lastbilar från tryckeri och 

postcentraler till mindre lokala distributionscentraler. I centrala delar av större städer 

transporteras vanligen godset till fots eller med cykel. Längre ut från centrum där sträckorna 

blir längre används fordon motsvarande personbilsstorlek. För leverans av post och 

tidningar används inte lastplatser utan godset levereras direkt i brevlådan hos en stor 

mängd mottagare från de specialanpassade postfordonen. Därför bedöms denna typ av 

transporter endast beröras av vissa mått i den övergripande inventeringen, såsom 

situationen på stadens transportsträckor, lokala trafikföreskrifter och 

tillgänglighetsinformation. Antalet leveranser av brev, adresserade tidningar och reklam har 

under de senaste 20 åren visat en nedåtgående trend från ett årligt total om cirka 3.6 

miljarder leveranser 2003 till cirka 1.6 miljarder leveranser år 2020.  

 

 
Figur 5 Avfallstransport och flyttransport i stadsmiljö  

Avfallstransporter 

Det finns flera typer av avfall och alla genererar någon form av transport. Det är framförallt 

hushållsavfall som genererar lokala transporter. Industriavfall och återvinningsmaterial 

genererar också transporter, men i huvudsak handlar det om mer långväga sådana. 

Elektronikavfall transporteras långt i vanliga lastbilar och går då under benämningen 

fjärrtrafik. I denna studie behandlas endast de lokala avfallstransporterna som uppkommer 

vid hämtning av hushållsavfall. Hushållsavfall finns i alla kommuner och det är kommunen 

som ansvarar för transport och hantering av denna typ av avfall. En normal sopbil som 

används till insamling av hushållsavfall har vanligen en totalvikt på 18 ton. 

Avfallstransporterna har under de senaste åren förändrats relativt mycket, från att ha varit 

en forsling av blandat avfall till en soptipp till att förflytta potentiella råvaror från en 
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uppkomstplats till en plats där råvarorna kan nyttiggöras som en resurs. En mer 

differentierad avfallshantering och fler olika aktörer i form av återvinnare av olika material, 

leder till ett ökat behov av transporter i avfallssystemet.  

Hantering av hushållsavfall styrs framförallt av fyra lagar: miljöbalken, plan- och bygglagen, 

byggnadsverkslagen samt arbetsmiljölagen. Till lagarna hör förordningar som regeringen 

har beslutat samt föreskrifter, allmänna råd och i vissa fall handböcker som ansvarigt 

statligt verk ger ut. Branschorganisationen Avfall Sverige har arbetat fram en ”Handbok för 

avfallsutrymmen” som ger råd och anvisningar om transport, förvaring och dimensionering 

av hushållsavfall. Här finns ytterligare information för den som vill läsa mer om just 

avfallstransporter utöver det som tas upp i denna skrift.  

Flyttransporter 

I branschorganisationen Sveriges Åkeriföretag (SÅ) har flyttransporter urskilts som en egen 

grupp av transporter och har ett eget rådsforum. Dessa ägnar sig huvudsakligen åt 

transporter av kontor och bohag åt företag, organisationer och privatpersoner. 

Flyttransporter sker många gånger i bostadsområden där lastnings- och 

lossningsförhållanden bestäms av fastighetsägarna. Flyttransporter berörs därför endast av 

vissa mått i den övergripande inventeringen. 

Bygg- och anläggningstransporter 

En stor andel av Sveriges transportörer ägnar sig åt bygg- och anläggningstransporter. Detta 

är den största medlemsgruppen inom branschorganisationen Sveriges Åkeriföretag med 

närmare 40 procent av det totala antalet företag. Totalt finns det cirka 5 500 bygg- och 

anläggningsåkerier i Sverige och de har omkring 9 000 fordon till sitt förfogande. De 

disponerar dessutom ett stort antal entreprenadmaskiner och utför bland annat drift- och 

underhållstransporter åt kommuner och Trafikverket. Cirka 1 500 av företagen sköter 

exempelvis snöröjning och halkbekämpning.  

Bygg- och anläggningsåkerier transporterar olika typer av gods som genereras vid bygg- och 

anläggningsområden, såsom avfall, asfalt, schaktmassor och betong. Godset genereras alltså 

av byggnationer eller andra temporära anläggningsarbeten och transporteras från punkt A 

till punkt B med fulla laster. Det är svårt att bestämma vilka parametrar som ska gälla för 

bygg- och anläggningsfordon eftersom man inte vet var de kommer att gå. De är s.k. ”non 

stationary”, vilket innebär att start- och målpunkter hela tiden förändras beroende på var 

bygg- och anläggningsarbeten pågår. Vid större byggen eller anläggningar används ofta 

temporära servicevägar där fordonen kan köra och lasta/lossa gods, och således används 

inte ordinära lastplatser. Bygg- och anläggningstransporter berörs därför endast av vissa 

mått i den övergripande inventeringen. 

 
Figur 6 Bygg och anläggningstransport med kranbil och ramp 
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Hantverkstransporter 

En stor del av trafiken med lätta lastbilar utgörs som nämndes inledningsvis i kapitlet av 

firmabilstrafik. En viktig grupp inom detta område är hantverkare. Hantverkare får dock en 

stor del av sitt gods levererat direkt till slutdestinationen av sina leverantörer och dessa 

transporter faller då inom ramen för varudistribution.  

Hantverkare och andra typer av företag har i många kommuner, som t.ex. Göteborg, 

Linköping, Lund, Stockholm, Växjö och Uppsala, möjlighet att ansöka om ett s.k. 

nyttoparkeringstillstånd som ger dem möjlighet att parkera på avgiftsbelagda och 

tidsbegränsade parkeringsplatser på allmän gatumark. För att få ett nyttoparkeringstillstånd 

krävs att ”fordonet i den sökandes rörelse har en avgörande betydelse för att kunna utföra 

arbetet och att det används i betydande omfattning”. Det innebär att hantverkare bedöms 

använda parkeringsplatser snarare än lastzoner för lastning och lossning av gods i städer 

och berörs endast översiktligt av vissa mått i den övergripande inventeringen såsom 

trängselproblem, tillgänglighetsinformation etc.  

Värdetransporter 

Värdetransporter kan innebära transporter av kontanter till och från banker, butiker och 

uttagsautomater. Banker beställer en summa pengar av ett värdebolag. Bolaget gör en 

bedömning om de har tillräckligt med pengar i sina egna depåer eller om de måste hämta 

kontanter i någon av Riksbankens depåer. Värdebolagen hämtar överskotten på bankerna 

och i butikerna och kör dem tillbaka till sina depåer för förvaring och kvalitetskontroll. 

Sedlarna går sedan runt mellan banken, handeln och uppräkningscentralen ett antal gånger 

tills de inte längre håller kvalitetsmässigt. Värdebolaget kör då tillbaka de kasserade 

sedlarna till Riksbanken för destruktion.  

Det finns även andra typer av värdetransporter som transporterar stöldbegärligt gods, som 

guld, ädelstenar och annat värdefullt gods till smyckebutiker, juvelerare och andra typer av 

butiker och verksamheter.  

Penningtransporter har under senare år utsatts för ett stort antal rån. I ett försök att öka 

säkerheten beslutade Justitiedepartementet, polisen, Arbetsmiljöverket och berörda 

länsstyrelser att penningtransporter ska få använda kollektivkörfält och parkera närmare 

lämnings- och hämtningsplatser i främst Stockholm och Göteborg. Beslutet överklagades av 

Trafiknämnden i Göteborg och Trafikverket upphävde sedan beslutet.  

Kommunerna har dock möjlighet att ge penningtransporter dispens från gällande lokala 

trafikföreskrifter och så sker på många håll i Sverige för att öka tillgängligheten och 

säkerheten. I Göteborgs stad har exempelvis fyra bevakningsföretag fått dispens att lasta och 

lossa gods på två gågator där det annars råder stannaförbud, eftersom man ansett att 

rådande omständigheter kräver detta.  

Då tillgängligheten för penningtransporter ur ett lastnings- och lossningsperspektiv till stor 

del baseras på dispenser till följd av deras unika karaktär berörs de endast översiktligt av 

handbokens övergripande inventering, såsom kommunens rutiner för dispensgivning och 

förhållanden på stadens transportsträckor. Andra typer av värdetransporter med 

stöldbegärligt gods behandlas i handboken inom ramen för varudistribution eller 

budtransporter.  
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Tanktransporter 

Med tanktransporter avses här transporter av drivmedel till bensinstationer samt villaolja. 

Tanktransporter är klassat som farligt gods. Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ”ämnen 

och produkter som allvarligt kan skada människor, miljö, egendom och annat gods om det 

inte hanteras korrekt under transporten”.  

Utgångspunkten för alla regler om transport av farligt gods är internationella 

rekommendationer. Sverige är sedan 1974 anslutet till den europeiska överenskommelsen 

om internationella transporter av farligt gods på väg, ADR.  

Inom ADR finns inga lagar och regler som specifikt begränsar transporter av farligt gods i 

tätorter, utan det är upp till varje kommun att i samarbete med länsstyrelsen ta fram lokala 

trafikföreskrifter som gäller för transport av farligt gods inom kommunen. De flesta tätorter 

i Sverige har infört begränsningar för transport av farligt gods och det ankommer på 

transportföretaget att känna till dessa regler. Vanligtvis får transporter av farligt gods som 

har en särskild lastnings- eller lossningsplats, t.ex. tanktransporter till en mack, dispens från 

dessa begränsningar om de kör kortast lämpliga väg från ett utpekat vägnät. 

Användningen av villaolja för uppvärmning minskar kontinuerligt då hushåll och fastigheter 

i högre utsträckning finner andra alternativ. Det innebär att även transporterna av villaolja 

minskar i samma utsträckning. När det gäller transporter av drivmedel till bensinstationer 

finns en nationell strategi som innebär att nyetableringar av bensinstationer ska lokaliseras 

mer perifert än tidigare för att öka säkerheten inne i tätorterna. Detta gör tillsammans med 

de särskilda regler och föreskrifter som gäller för transport av farligt gods att 

tanktransporter endast berörs översiktligt av handbokens övergripande inventering. 

Dispenstransporter 

För att få framföra särskilt breda, långa och tunga fordon som överskrider de dimensioner 

som regleras i Trafikförordningen (1998:1276) kan undantag i vissa fall medges. Detta får 

endast ske om det behövs av särskilda skäl och när transporten kan ske utan fara för 

trafiksäkerheten, skada på vägen eller någon annan avsevärd olägenhet. Flera av de tidigare 

nämnda godstransporttyperna kan ingå i gruppen dispenstransporter, framförallt 

transporter inom gruppen bygg och anläggning. Ansökningar om dispens prövas av 

Trafikverket och kommunerna. Om transporten bara berör en kommun hanteras dock 

ansökan enbart av kommunen ifråga. Dispenstransporter är temporära och uppkommer av 

många olika orsaker där varje enskild transport bedöms separat, vilket innebär att denna typ 

av transport endast berörs av ett fåtal mått i den övergripande inventeringen. 
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Typ av 

godstransport 
Fordonets 

bruttovikt Fordonslängd Fordonsbredd Fordonshöjd 
Godsvolym 

per leverans 
Lastbärare/ 

Hjälpmedel 

avfallstransporter 
max 18 ton 7,0–9,5 m 2,5 m 3,5–4,0 m 20–30 ton 

Kärl med hjul/ 

Pirra 

Bud transporter max 1,5 ton ca 5,0 m ca 1,6 m ca 1,8 m 
1–20 kolli / 

1–150 kg Pirra 

Varudistribution 
max 12 ton 6,0–8,0 m 2,2–2,6 m 3,1–3,5 m 15–18 pall 

Rullbur/Pall/ 

Pirra/Pallyft 

Figur 7 Typer av godstransporter 

Fordon för godstransporter 

Det finns tre typer av godstransporter som berörs av samtliga delar i denna handbok: 

avfallstransporter, budtransporter och varudistribution. Övriga typer berörs endast av vissa 

mått i handbokens övergripande inventering. 

Det är upp till varje kommun att avgöra om det är relevant att inbegripa samtliga 

identifierade typer av godstransporter eller om endast de transporter som berörs av samtliga 

mått ska behandlas i ett arbete för hållbara godstransporter i staden. Huruvida 

transporterna utförs i yrkes- eller firmabilstrafik är inte viktigt ur denna handboks 

perspektiv. Det spelar heller ingen roll om transporterna är kommunens egna transporter, 

transporter upphandlade av kommunen eller näringslivets transporter, då 

hållbarhetsaspekter berör alla godstransporter oavsett vem som faktiskt utför transporten 

eller vem som är mottagare av godset.  

De fordonstyper som används i samband med de kategorier av godstransporter som 

behandlas i denna handbok visas i tabell ovan. Tabellen visar de fordonstyper som används 

mest frekvent vid respektive godstransport, men avvikelser från detta förekommer. Som 

nämnts tidigare har flera budtransportföretag under senare år börjat använda större fordon 

för längre transporter, men även mindre fordon för lokala transporter. Detta har medfört att 

gränsen mellan varudistribution och budtransporter blivit mer otydlig.  

I städer som ligger nära vatten finns möjligheter att flytta över godstransporterna från 

lastbilar till båtar och pråmar. På så vis kan transporter av gods, avfall och massor 

effektiviseras genom minskad belastning på vägnätet, samtidigt som transporterna kan 

göras säkrare exempelvis när det gäller farligt gods. 

De transporttyper som berörs i denna handbok baseras på konventionella transportmetoder 

inom avfallstransporter, budtransporter och varudistribution. Ovan nämnda exempel syftar 

till att bredda perspektivet att olika typer av fordon kan användas för att fylla 

transportbehovet, och att det inte finns en allmängiltig lösning för alla transporter.  
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4. Aktörer i transportkedjan – ansvar och roller 

Ansvaret för ett tillgängligt transportsystem ligger inte enbart på en aktör. Kommuner, 

transportörer, fastighetsägare och näringsidkare har alla möjlighet att påverka 

godstransporter i staden och kan på olika sätt bidra till att förbättra kvaliteten. I detta 

kapitel görs en genomgång av de olika aktörernas roller och ansvar i transportkedjan och på 

vilket sätt de bör arbeta för att skapa en attraktiv stad.  

Sammanfattningsvis kan man säga att alla aktörer har en viktig roll och ett ansvar för att öka 

kvaliteten på godstransporterna. Alla måste bidra till att skapa en attraktiv stad. Kommunen 

genom att leda och driva processen från kommunalt håll, en transportör genom att 

samordna gods och anpassa sina fordon, en fastighetsägare genom att upprätthålla goda 

lastnings- och lossningsmöjligheter och en näringsidkare genom att se över sina 

beställningsrutiner och anpassa sina leveranstider.   

En viktig aspekt att ta hänsyn till när det gäller arbetet för en bättre kvalitet på 

godstransporter är att olika aktörer arbetar utifrån olika tidsperspektiv. En kommun har ett 

helt annat tidsperspektiv än en näringsidkare eller en transportör. Det är därför viktigt att 

man i ett gemensamt arbete inom staden tydligt kommer överens om gemensamma 

tidplaner och tidsperspektiv för olika delar i arbetet för att undvika missförstånd och 

besvikelser.  

Kommuner 

En del av de transportpolitiska mål och preciseringarna är att transportsystemets 

utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande 

tillgänglighet. Det innebär bl.a. att kvaliteten på näringslivets transporter bör förbättras. 

Godstransporter i städer och tätorter är en viktig del av näringslivets transporter.  

Kommunen är ansvarig för gatunätets utformning och funktion. Kommunen har därför, 

tillsammans med bl.a. Trafikverket, Länsstyrelsen och polisen, ett ansvar för att bidra till att 

skapa goda förutsättningar för godstransporter i både små och stora tätorter och städer. 

Kommunen har i många fall saknat ett verktyg för att lösa de problem som uppstått när det 

gäller godstransporter. Rent juridiskt finns heller inget som tvingar kommunen att hantera 

frågor kring godstransporter, med undantag för transportdispenser och transporter med 

farligt gods. Kommunen är beslutsmyndighet för breda, långa och tunga transporter med 

start- och målpunkter inom den egna kommunen. Transporter av farligt gods måste 

kommunen i samarbete med länsstyrelsen enligt lag hantera och reglera i de lokala 

trafikföreskrifterna, vilket nämndes i kapitel 2.  

Trots att näringslivsfrågorna är viktiga för alla kommuner har förhållandevis få kommuner 

arbetat på ett mer systematiskt sätt för att underlätta och förbättra för godstransporter i 

staden. En anledning till detta kan vara att frågan berör många olika förvaltningar inom 

kommunen, vilket försvårar arbetsprocessen. Stadsbyggnadskontoret eller motsvarande 

ansvarar för stadsplanering, fastighetskontoret för mark- och exploateringsfrågor, trafik- 

eller gatukontoret för trafikplanering och beslut om lastzoner och andra lokala 

trafikföreskrifter, näringslivskontoret ansvarar för dialogen med näringslivet osv. 

Erfarenheter visar att det är viktigt att det finns ett tydligt utpekat ansvar inom kommunen 

för frågor som rör godstransporter och att någon har mandat att driva arbetet i samverkan 

med övriga förvaltningar, oavsett var i kommunen som huvudansvaret för frågorna ligger.  

Det finns flera exempel på där kommuner tagit initiativ till att effektivisera sina 

godstransporter. I Stockholm stad har initiativet ”Älskade stad” etablerats, som bygger på 
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ett koncept där ingående och utgående leveranser av gods och avfall samordnas på en 

samlastningscentral. Från samlastningscentralen utgår elfordon som tyst och tryggt 

framförs dagtid. Dessa fordon fraktar gods till mottagaren, och hämtar med sig avfall 

tillbaka till samlastningscentralen. Nattetid hämtas det avfall som samlats ihop, och 

godstransportörerna i lastbilar lämnar av morgondagens gods på samlastningscentralen.  

Genom denna samordning av gods och avfall trafikeras gatorna dagtid av fordon med som 

inte förorenar luften i stadsmiljön, och kan framföras på ett dels säkrare men även tystare 

sätt. De kan även genom variationen i leveransfordon trafikera vägar som inte är tillgängliga 

för större fordon. Samtidigt som den tyngre trafiken som levererar på nätter inte fastnar i 

rusningstrafik eller utgör samma risk för olyckor vid körning i stadsmiljö dagtid.  

Det ligger i varje kommuns intresse att skapa en attraktiv stad för boende, verksamma och 

besökare. För att uppnå detta i större städer, där trängsel och luftföroreningar ofta är ett 

problem, krävs att kommunen tar ett helhetsgrepp för att skapa samordning och förståelse 

för olika aktörers verksamheter. Kommunen är den naturliga ledaren för den lokala 

processen mot ett hållbart transportsystem och en viktig del av detta är att skapa 

förutsättningar för effektiva och hållbara godstransporter.  

Det finns flera fördelar för en kommun som väljer att arbeta med ökad tillgänglighet för 

godstransporter. Genom att kommunen tar ett ökat ansvar för frågorna ökar möjligheten till 

dialog och samarbete med de andra aktörerna i transportkedjan. Det ger också möjlighet att 

diskutera hur godstransporterna bör utföras i staden. Ökad tillgänglighet för 

godstransporter under vissa tider möjliggör effektivare transporter i staden och ökad 

tillgänglighet för övriga trafikanter vid andra tider. Om godstransporter kan utföras nattetid 

eller tidig morgon, när övrig trafik är begränsad, ökar framkomligheten vid högtrafik. 

Effektivare godstransporter minskar också den negativa påverkan på miljön. 

Trafiksäkerheten ökar om transportörerna installerar backkamera på alla fordon som 

används i staden och om lastplatser utformas på ett sätt som minskar behoven av farliga 

manövrar såsom backning. Kommunen har alltså möjlighet att påverka kvaliteten på 

godstransporter positivt och tillsammans med de andra aktörerna i transportkedjan skapa 

en mer attraktiv stad. 
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Figur 8 Lossningsprocessen med palldragare från lastbil med bakgavellyft 

Transportörer 

Transportföretagen har en viktig roll när det gäller att se till att godstransporterna håller en 

hög kvalitet. Med hög kvalitet avses här att rätt varor kommer fram till rätt plats i rätt tid 

och på rätt sätt. ”På rätt sätt” kan handla om flera saker, t.ex. att transportören följer 

trafikreglerna, inte minst hastighetsgränserna, och att transportören väljer rätt typ av 

fordon då man inte alltid kan förvänta sig att kunna komma fram med en stor lastbil överallt 

i en stad. Även parametrar som trängsel i trafiksystemet eller tillgång till lediga lastzoner 

påverkas av transportföretagen, framförallt genom samordning av leveranser samt val av 

tidpunkt för leverans. 

Transportörernas syn på sin egen roll 

Olika typer av transportörer arbetar på olika sätt. Inom avfallsbranschen arbetar många 

transportörer med att effektivisera sina flöden med hjälp av ruttoptimeringssystem, genom 

att ta fram bra planeringsunderlag och genom att logga kärl med taggar osv. När det gäller 

att anpassa sina fordon är det enligt avfallstransportörerna svårt eftersom det inte finns 

mindre fordon än de som används idag. 

Avfallstransportörer upplever att problemen i större städer bara ökar och att 

begränsningarna blir allt fler. De anser att de försöker anpassa sig, t.ex. genom att anpassa 

tider för hämtning. I större städer hämtar avfallstransportörer avfall i de centrala delarna 

tidigt på morgonen innan rusningstrafiken börjar, vilket gör att man undviker trängseln i 

rusningstrafik. Men samtidigt medför parkerade bilar att framkomligheten minskar. Tidiga 

körningar gör dessutom att boende i högre grad störs av buller från avfallstransporterna på 

morgonen.  

När det gäller varudistribution anser de flesta transportörerna att de nästan alltid kör 

samlastat och med fulla fordon inne i städer, för att begränsa antalet lastbilar och för att 

effektiva godstransporter medför en större ekonomisk vinst. Näringsidkarnas krav på 
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leveranstider och korta beställningstider begränsar dock möjligheterna för transportörerna 

att planera och samordna transporterna. 

Större transportföretag med stora fordonsflottor har större möjligheter att anpassa vissa 

fordon för särskilda leveranser i staden jämfört med små transportföretag med färre fordon. 

Det bör avgöras från fall till fall om det är den enskilda leveransadressen som bör anpassas 

efter de fordon som levererar gods till denna, eller om det är fordonen som bör anpassas till 

hur leveransadressen ser ut. Det är inte rimligt att en transportör måste anpassa sina fordon 

till förhållanden som enbart gäller på en enskild leveransadress. Om däremot liknande 

förutsättningar gäller på många platser i staden kan det vara lättare för transportören att ta 

kostnaden för att anpassa sina fordon.  

Det är därför angeläget att en dialog om problem och lösningar kommer till stånd mellan 

transportörerna och kommunen så att man gemensamt kan komma fram till lösningar som 

är bra för båda parter.  

Transportörernas syn på andra aktörer 

Transportörerna anser att näringsidkare till viss del bör anpassa sina krav på leveranstider 

till när det är möjligt att leverera gods. Om näringsidkarna blir mer flexibla när det gäller 

krav på leveranstider skulle framförallt varudistribution i innerstäder bli betydligt lättare. 

Varudistributörer önskar tidigarelägga distributionen så att man kan leverera redan tidigt 

på morgonen. Större butiker är ofta mer villiga att ta emot gods vid andra tider än mindre 

butiker. Det beror på att personalstyrkan är större i en stor butik varför mer flexibla 

leveranstider inte påverkar enskilda individer lika mycket som för en liten butik där det 

kanske bara arbetar en eller två personer.  

De flesta större städer har tillgänglighetsproblem eftersom ett stort antal aktörer verkar på 

en begränsad yta och enda sättet att lösa problemen är genom samarbete. Transportörerna 

uppfattar att det många gånger saknas en helhetssyn från kommunernas sida när det gäller 

frågor som rör godstransporter. Alla aktörer som påverkas av trafiksituationen i en stad bör 

få möjlighet att vara med och påverka denna. Ett grundläggande önskemål från 

transportörerna är att kommunerna ska ta ett större ansvar i byggnadsprocessen så att 

byggnader och omkringliggande infrastruktur är anpassade efter de fordon som ska 

trafikera platsen. Det är viktigt att kommuner tar hänsyn till godstransporter i 

stadsplaneringen, vilket transportörerna anser inte sker i tillräcklig omfattning i dag. 

Transportörerna vill se ett ökat samarbete med fastighetsägarna kring frågor som rör 

godstransporter. Fastighetsägare skulle i högre grad kunna påverka sina hyresgäster genom 

att i hyresavtalen styra godsleveranser till särskilda tider. De bör också bli mer 

uppmärksamma på vilken typ av kund de hyr ut till och vilka godstransporter dennes 

verksamhet kommer att ge upphov till och därefter anpassa förutsättningarna efter det. När 

det gäller avfallshantering har fastighetsägarna en central roll. Utredningar som gjorts på 

uppdrag av branschorganisationen Avfall Sverige visar att fastighetsägare oftast följer de 

rekommendationer som finns och att samarbetet mellan fastighetsägare och 

avfallstransportörer fungerar bra.  

Samarbeten inom detta kan se olika ut. Ett exempel på ett samarbete med gods och 

avfallsleveranser är ”Urban services” i Arenastaden. Detta samarbete bygger på att 

leveranser, returhantering och återvinning hanteras i ett gemensamt flöde till och från 

Arenastaden via samlastningscentraler. Målet med satsningen är att sänka antalet 

transporter i Arenastaden, samtidigt som det blir en renare och tryggare stadsdel genom 

direktleveranser i elfordon.  
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I steg att förbättra möjligheterna att ta tillvara behov och idéer startade 

samverkansplattformen CLOSER 2011. CLOSER är en neutral plattform där aktörer från 

näringsliv, industri, universitet och institut, städer, regioner och myndigheter har möjlighet 

att samverka för mer effektiva och innovativa lösningar inom transportbranschen. Ett 

exempel på projekt som drivs av CLOSER är fokusgruppen ”Urban Logistics”, som bland 

annat syftar till att utveckla och testa nya typer av tjänster och affärsmodeller, såväl som 

fordonslösningar och utmaningar inom regelverk och bristande standardiseringar.  

 

 
Figur 9 Dryckesleverans med palldragare över gata vid snö som underlag 

Fastighetsägare 

Ansvaret för att lastning och lossning av varor kan ske på ett bra sätt ligger till stor del på 

fastighetsägaren. Regelverk och lagar som beskriver varumottagning kan delas in i sådana 

som rör byggnaden och sådana som rör verksamheten. Inspektion av byggnaden utförs av 

Boverket och tillsyn av verksamheten av Arbetsmiljöverket. 

I plan- och bygglagen kapitel 8, § 9, står det att: En obebyggd tomt som ska bebyggas ska 

ordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- 

och kulturvärdena på platsen. Tomten ska ordnas så att 

1. naturförutsättningarna så långt möjligt tas till vara, 

2. betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken inte uppkommer, 

3. det finns en lämpligt belägen utfart eller annan utgång från tomten samt 

anordningar som medger nödvändiga transporter och tillgodoser kravet på 

framkomlighet för utryckningsfordon, 

4. det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för 

parkering, lastning och lossning av fordon, 

5. personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna komma fram till 

byggnadsverk och på annat sätt använda tomten, om det med hänsyn till terrängen 

och förhållandena i övrigt inte är orimligt, och 

6. risken för olycksfall begränsas. 

Plan- och bygglagen föreskriver alltså att trafik inte får störas av aktiviteterna i bebyggelsen, 

samt att det ska göras plats för lastning och lossning. Det finns dock inga krav specificerade 

som gör det möjligt att verifiera lagen på ett bra sätt. Inte heller i Boverkets byggregler finns 

särskilda krav på lastnings- och lossningsställen. 

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1) § 51–54 står 

bl.a. att ”… Till arbetsplatser ska det, när det behövs, finnas ett eller flera varumottag. 
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Varumottagen ska vara utformade för verksamhetens krav, arbetets art, omfattning och den 

utrustning som används. En verksamhet med lastning och lossning av en stor mängd gods 

ska normalt ha ett varumottag med lastkaj” samt att ”… Om varumottaget har 

angöringsplatser för fordon, ska angöringsplatserna vara placerade och utformade så att 

sammanstötningar, mellan fordon och mellan fordon och gående, förhindras”.  

Efterlevnaden av dessa paragrafer inspekteras av Arbetsmiljöverket. I första hand är det 

näringsidkaren som inspekteras. Denne får i sin tur påtala brister till fastighetsägare. Om 

det vid inspektion fastställts att mottagningen av gods inte är ändamålsenlig kan 

Arbetsmiljöverket besluta om nyttjandeförbud. Detta är i realiteten ytterst ovanligt eftersom 

överenskommelse oftast nås varefter ändringar görs. 

Arbetsmiljöverket har även gett ut en skrift om varumottagning, lager och distribution där 

ansvar för arbetsmiljöfrågor står i fokus, däribland exempel på krav som Arbetsmiljöverket 

kan ställa på arbetsgivare. Varumottagen beskrivs ofta som bristfälliga, vanligen beroende 

på okunskap om vem som har ansvar för arbetsmiljön. Det är den som driver verksamheten 

och arbetsgivaren till de chaufförer som levererar varor som har ansvaret för varumottaget. I 

det fall flera arbetsgivare använder samma varumottag ska en part samordna verksamheten. 

En hyresvärd kan förbjudas att hyra ut lokaler till dess att nödvändiga förbättringar för 

arbetsmiljön har gjorts. 

 

 
Figur 10 Dryckesleverans med palldragare över gata vid snö som underlag 

Problem med godstransporter 

Fastighetsägare som äger äldre fastigheter i centrala delar av städer har ofta problem med 

leveranser av gods, både när det gäller lastning/lossning vid fastigheten och anslutningar till 

fastigheten. Trängsel i direkt anslutning till huskroppen och privatbilister som missbrukar 

lastzoner är vanligt förekommande problem. Samma problem finns inte i nyare köpcentrum 

trots att det på en dag kan komma flera hundra leveranser. Logistiken kring godsleveranser 

utgör ett köpcentrums pulsådra på ett tydligare sätt än inne i en stad och leveransernas 

funktion ges därför stor vikt av fastighetsägarna. Samtidigt som innovativa lösningar kan 

implementeras i ett tidigare skede som exempelvis tidigare nämnt ”Urban Services” i 

Arenastaden. Att fastighetsägare delfinansierar ny infrastruktur kring köpcenter är inte 

ovanligt, då detta till stor del påverkar tillgängligheten till köpcentret. Då äldre byggnader 

uppfördes var detta inte aktuellt och därför kan ett väsentligt mindre antal leveranser orsaka 

köer och trängsel i en stads centrala delar då flera leveranser sker samtidigt 

Rollen som fastighetsägare 

Många av de problem som gäller godstransporter är det egentligen inte fastighetsägarens 

ansvar att lösa. Enligt Arbetsmiljöverket ansvarar fastighetsägaren för att lastbryggor har 

räcken etc., men hur byggnadsfast utrustning används är arbetsgivarens ansvar.  
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I realiteten är fastighetsägare ofta involverade i det dagliga arbetet för att underlätta för 

både leverantörer och butiksägare, t.ex. genom att upprätthålla en god kommunikation 

mellan parterna, ge anvisningar om var lastning och lossning enklast sker och styra 

leveranser till vissa tider (företrädesvis tidig morgon eller förmiddag). En annan uppgift som 

fastighetsägaren kan ta på sig mot en skälig avgift, är att samordna godsmottagning i en 

fastighet med många olika hyresgäster. 

Fastighetsägarnas syn på andra aktörer 

Fastighetsägare anser att kommunens huvudsakliga ansvar när det gäller tillgängligheten 

för godstransporter är en förbättrad infrastruktur och en bättre kontroll av lastzoner och 

parkeringsplatser i anslutning till fastigheterna. Även detaljutformningen av gator är viktig, 

där t.ex. ojämn stenbeläggning vållar problem när transportören ska föra godset mellan 

lastplatsen och leveransadressen. 

Transportörerna orsakar till viss del själva de trängselproblem som uppkommer enligt 

fastighetsägarna. Ibland väljs alldeles för stora lastbilar för en enskild leverans, vilket 

försvårar för transportören själv och för medtrafikanter, eller så struntar man i att använda 

avsedda lastplatser och ställer sig istället på parkeringsplatser avsedda för personbilar. 

Kommunikationen med transportörer måste enligt fastighetsägarna skötas av 

näringsidkarna (hyresgäster) eftersom det är dessa transportörer arbetar åt, med undantag 

för avfallstransporter som fastighetsägarna vanligtvis ansvarar för. Näringsidkarna har 

huvudansvaret för att leveranserna fungerar, eftersom det ligger mest i deras intresse och de 

har möjlighet att ställa krav på transportörerna. Näringsidkarna måste enligt 

fastighetsägarna ta ett större ansvar och se över sina beställningsrutiner och samordna 

transporterna med andra näringsidkare i sin närhet. 

 

Näringsidkare 

Godstransporter utgör en viktig del av vårt samhälle och uppstår till följd av att gods ska 

transporteras från leverantör till mottagare. Näringsidkarna, som beställer och tar emot 

godset, är viktiga aktörer i transportkedjan. Hur näringsidkarna agerar påverkar inte bara 

tillgängligheten för godstransporter utan också miljö och trafiksäkerhet. Näringsidkarnas 

förmåga och vilja att påverka godstransporter är dock olika och belyses i flera rapporter.  

Ett flertal satsningar och projekt har genomförts för att förbättra tillgänglighet, trygghet, 

luftkvalitet och effektiviteten av transporter i stadsmiljö. En vanlig gemensam nämnare i 

dessa projekt bygger på samlastningscentraler där gods lämnas av tung trafik, för att sedan 

distribueras vidare till mottagare som butiker och företag i fordon bättre anpassade för 

stadsbebyggelsens förutsättningar.  

Ett projekt inom detta är ”Stadsleveransen” vilket påbörjades 2012. De transporterar från 

samlastningscentralen där lastbilar lämnar av och hämtar gods, vidare ut i Göteborgs 

innerstad med mindre elfordon. Stadsleveransen har lett till mindre trängsel och buller, 

men även ökat tryggheten och förbättrat luftkvaliteten och säkerheten i staden.  

En annan satsning på ett samlat grepp om transporter är ”Lindholmsleveransen”, vilket 

drivs av Renova Miljö. Lindholmsleveransen är en helhetslösning för dels avfallshantering 

och återvinning, men även transporter av post och gods till företag. Terminalen de utgår 

ifrån hanterar inkommande och utgående leveranser, såväl som avfall och återvinning. 

Genom detta trafikeras kundernas områden av Renovas mindre fordon som går ut i området 

med gods, och återvänder med avfall.  
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Satsningar för effektivare och säkrare transporter genomförs även för större områden. En 

satsning inom detta är Södertörnskommunernas samordnade varudistribution. Genom 

samordnade varutransporter minskar antalet transporter till mottagare då gods från flera 

leverantörer sampaketeras och levereras samlat till mottagaren. Med färre leveranser 

minskar trafiken kring skolor, förskolor, äldreboenden med mera. Samordningen av 

varudistributionen har minskat utsläppen för transporter markant, samtidigt som 

trafiksäkerheten och tryggheten ökat allt eftersom lastbilstrafiken minskat. 

Samlastningscentralen är även utrustad för att kunna hantera kylt, fryst och vanligt gods 

vilket ger möjligheten att anpassa leveransen efter de tider som passar verksamheten bäst. 

Detta minskar stressen för personalen som tar emot leveransen då de, utöver basfördelen att 

antalet leveranser minskar, kan planera in leveransen då arbetsbördan är som lägst.  
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5. Att börja arbeta 

I detta kapitel görs en genomgång av hur det systematiska arbetssättet i handboken är 

uppbyggt och vilka förutsättningar som krävs när en kommun ska börja arbeta med 

systemet. 

 
Figur 11 Flödesschema för arbetssättet 

Fyra delar 

Arbetssättet är huvudsakligen uppbyggt kring fyra olika delmoment; en övergripande 

inventering, ett samråd, en genomförandefas och ett samråd för uppföljning (se 

illustration ovan). Till hjälp i arbetet finns ett antal mått som kommunen bör inventera i 

samråd med de andra aktörerna i transportkedjan för att få överblick över 

godstransporternas kvalitet i staden. 

Övergripande inventering 

I den övergripande inventeringen gör kommunen en inventering av sitt interna arbete med 

godstransporter, t.ex. hur kommunen arbetar med tillgänglighet för godstransporter i den 

kommunala planeringsprocessen och om viktiga platser för godstransporter prioriteras i 

kommunens snöröjningsplan. Förhållanden kring stadens transportsträckor studeras med 

avseende på trängsel och framkomlighet. Den övergripande inventeringen omfattar också en 

undersökning om hur transportföretagen arbetar för att skapa ett mer hållbart 

transportsystem med avseende på trafiksäkerhet och miljö. Syftet med den övergripande 

inventeringen är att samla in fakta om situationen för godstransporter i staden samt att 

identifiera och formulera vilka eventuella problem som finns. Som stöd i detta arbete finns 

13 mått som kommunen kan använda sig av. 

Samråd 

Samrådet är det centrala delmomentet i arbetssättet då kommunen och representanter från 

näringslivet möts. Alla aktörer som påverkar transportkedjan bör bjudas in till detta 

samråd. Fastighetsägare ansvarar för den fysiska utformningen av byggnaden och dess 

anslutningar, vilket ger grundförutsättningen för hur lastning och lossning kommer att 

fungera. Näringsidkare såsom restauranger, butiker och kontor är beställare och mottagare 

av gods, och har därför möjlighet att påverka leveranstider, beställningsrutiner och att 

samordna beställningar och transporter handlare emellan för att minimera transporterna. 

Transportörer påverkar trafiksituationen i staden genom val av fordon, planering, körsätt 

och samordning av transporter. Lokala köpmannaföreningar och representanter för Sveriges 

Åkeriföretag är också bra att bjuda in. 

Vid samrådet identifieras relevanta problem när det gäller tillgängligheten för 

godstransporter, men även frågor som rör transporternas miljö- och 

trafiksäkerhetspåverkan. Samrådet ger goda förutsättningar för att diskutera lösningar 

utifrån ett brett perspektiv samt att fördela ett tydligt ansvar mellan de olika aktörerna i 

systemet (avsiktsförklaring). 
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Samrådet bör inte ses som en enskild händelse utan kommunen får genom samrådet en 

kommunikationsplattform för kontakt med näringslivet som man kontinuerligt kan använda 

sig av i arbetet för ett hållbart transportsystem. 

Genomförande av åtgärder 

Vid samrådet har problem och potentiella lösningar diskuterats och man har tagit fram en 

gemensam åtgärdslista med ett tydligt fördelat ansvar mellan olika aktörer i form av en 

gemensam avsiktsförklaring. 

Kommunen har som systemutformare av gatunätet en möjlighet att arbeta med sina interna 

rutiner men kan även åtgärda platsspecifika problem kopplat till lastplatser, såsom 

utformning och dimension på lastplatser, tidsfönster på lastzoner etc. Som stöd för 

kommunen i detta arbete finns ett antal mått som motsvarar krav som är rimliga att ställa 

på lastplatser (mått 14–20). 

Även övriga aktörer har ett ansvar för att genomföra de åtgärder man gemensamt kommit 

överens om på samrådet. Det kan till exempel handla om att alla fordon som används i 

staden ska utrustas med alkolås, ISA-system och backkamera för att öka trafiksäkerheten, 

eller att butiker på en viss gata måste ta emot gods tidigare på morgonen. 

Samråd – uppföljning 

För att följa upp det arbete och de åtgärder som har genomförts under genomförandefasen 

hålls ett nytt samråd. Det ökar kraven på samtliga aktörer att faktiskt genomföra det man 

har tagit på sig i avsiktsförklaringen. Det nya samrådet ger också en möjlighet att diskutera 

fortsatt utveckling för stadens godstransporter samt i vilken takt som olika åtgärder bör 

genomföras. 

Att med hjälp av handboken skapa ett kontinuerligt arbete kring stadens godstransporter 

tillsammans med näringslivets aktörer, ökar möjligheterna att på sikt kunna studera effekter 

av åtgärdsarbetet. Hur har situationen för godstransporterna förändrats sedan den första 

inventeringen? Hur har resultatet från inventeringen av måtten förändrats? 

 

Utgångspunkter 

Ett antal utgångspunkter ligger till grund för arbetssättet och är viktiga att bära med sig då 

det tillämpas i en kommun: 

 Hållbara transporter 

 Kundorientering 

 Fysisk miljö, kommunens verksamhet och transportföretagens arbete med miljö och 

trafiksäkerhet 

 Hela transportkedjan som utgångspunkt 

 Mått 

 Nivåer för kvalitet 

Hållbara transporter 

Begreppet hållbar utveckling definieras som ”att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan 

att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. Transporter är 

en förutsättning för att dagens samhälle ska fungera men ger också negativa effekter i form 

av utsläpp av växthusgaser, luftföroreningar, trafikolyckor med mera. Inom ramen för 

begreppet hållbar utveckling ska transportsystemet tillgodose samhällets behov av resor och 
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transporter utan att äventyra förutsättningarna för kommande generationer. Det innebär att 

godstransporter i staden ska utföras på ett så effektivt och resurssnålt sätt som möjligt för 

att tillgodose dagens behov samtidigt som de är hållbara i ett långsiktigt perspektiv.  

Kundorientering 

I arbetet med godstransporter krävs en god förståelse för hur godstransporter fungerar och 

arbetssituationen för de som arbetar som transportörer.  

Det är också viktigt att de som dagligen arbetar med de olika kategorierna av 

godstransporter engageras i utvecklingsarbetet och att kontakt ytor för dialog och förståelse 

skapas mellan de som arbetar med dessa frågor på kommunen och hos näringsidkarna. Som 

en del i detta arbete kan det vara bra att avsätta tid för att följa med som passagerare några 

timmar och diskutera problem och arbetsförhållanden. I de fall detta inte är möjligt kan ett 

samtal med berörda inom branschen ge en god bild av den problematik som finns. 

Fysisk miljö, miljö och trafiksäkerhet 

Med hjälp av handboken kan en kommun få en överblick över förhållanden som rör stadens 

godstransporter. Den utgår i huvudsak från ett tillgänglighetsperspektiv, men omfattar till 

viss del även miljö- och trafiksäkerhetsfrågor. Den faktiska situationen i staden inventeras – 

finns det tillräckligt många lastplatser och hur ser situationen på stadens gator ut? Hur 

arbetar kommunen med frågor kring lastplatser och vägsträckor när det gäller 

godstransporter? Kommunens verksamhet och arbete med tillgänglighetsfrågor, till exempel 

övervakning av lastplatser, servicenivån vid dispensansökningar eller information om 

tillgänglighetsbegränsningar, har visat sig vara av stor betydelse för tillgängligheten. Även 

transportföretagens arbete med miljö och trafiksäkerhet berörs översiktligt i handboken. 

Hela transportkedjan som utgångspunkt 

Arbetssättet utgår från ett perspektiv där hela transportkedjan är i fokus. Det innebär att 

både den tid då fordonet är i rörelse och de platser där lastning och lossning sker studeras. 

Syftet med detta angreppssätt är att inte bara fokusera på de problem som uppstår när 

fordonet är i rörelse. En stor del av dagens tillgänglighetsproblematik berör 

transportörernas situation i samband med lossning och lastning. Det handlar ofta om brist 

på ändamålsenliga lastzoner eller lastkajer, en problematik som är svår att fånga utan att 

utgå från transportens slutpunkt.  

Det finns olika sätt att mäta tillgänglighet när det gäller lastplatser. I det här arbetet har 

utgångspunkten varit leveransadressen och inte själva lastplatsen. Anledningen till detta är 

att man riskerar att missa många viktiga aspekter av tillgängligheten om man utgår från 

lastplatsen. 

Många leveranser sker idag direkt på gatan i brist på lämpliga lastplatser. Dessa platser 

kommer att förbises om inventeringen utgår från befintliga lastplatser. En lastplats kan vara 

väl anpassad för en viss typ av last eller gods, men inte för en annan typ. Om en lastplats 

används till att leverera gods till många olika kunder, kanske den uppfyller kraven för vissa 

slutkunders leveranser, men inte för andra. 

Mått 

För att fånga så många aspekter som möjligt finns ett antal mer konkreta mått för olika 

aspekter som berör godstransporter. Måtten utgör en viktig grund för det systematiska 

arbetssättet och innebär ett stöd för kommunen vid bearbetning och analyser av vad som är 

bra och vad som är mindre bra förhållanden i staden utifrån framförallt ett 

tillgänglighetsperspektiv, men till viss del även ur ett miljö- och trafiksäkerhetsperspektiv. 
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Vissa mått bygger på konkreta mätningar av t.ex. avstånd mellan en lastplats och en 

leveransadress, medan andra bygger på värderingar från flera olika aktörer. 

I anslutning till varje mått presenteras i de flesta fall målnivåer för vad som kan anses vara 

acceptabelt. Hur långt är det till exempel rimligt för en transportör att dra last från en 

lastplats till en leveransadress? De olika målnivåerna ger kommunen en möjlighet att mäta 

förändringar över tid. Har det systematiska arbetssättet tillämpats i staden ett antal år går 

det att visa hur situationen för stadens godstransporter har utvecklats. För de flesta måtten 

används tre nivåer: 

God kvalitet – innebär att det berörda kvalitetsanspråket är tillgodosett 

Mindre god kvalitet – innebär att det berörda kvalitetsanspråket delvis är tillgodosett. 

Kvalitetsnivån kan godtas om andra väsentliga faktorer därigenom erhåller god kvalitet.  

Låg kvalitet – innebär att berörda kvalitetsanspråk inte är tillgodosedda. Åtgärder bör 

planeras så att problemet på sikt hanteras. 

I vissa mått används enbart två målnivåer god och mindre god kvalitet samt låg kvalitet. 

 

Syfte, ambitionsnivå och organisation 

Förutsättningar och mål från kommunens sida sätter ramar för arbetet med en inventering 

av situationen för godstransporter och fastställer möjlig ambitionsnivå. Det är viktigt att 

ambitionsnivå och prioriteringar i projektet är tydliga innan arbetet inleds och att detta 

kommuniceras till projektets aktörer. Projektets budget sätter ramar för vilka åtgärder som 

är möjliga att vidta. Prioriteringar kommer med största sannolikhet att behöva göras och 

man behöver bestämma fokusområden. Det kan vara bra att rangordna vad som är mest 

väsentligt att uppnå med en inventering och ett samråd eftersom det annars finns risk att 

det under arbetets gång uppstår målkonflikter där olika aktörer har olika förväntningar på 

resultatet av arbetet. 

Exempel på mål som kan uppfyllas med hjälp av handboken är: 

 Skapa en åtgärdslista att arbeta utifrån för att förbättra kvaliteten för 

godstransporterna i staden. 

 Förbättra dialog och samarbete med lokala godstransportörer och andra berörda 

aktörer i transportkedjan. 

 Initiera ett arbete med hållbarhetsfrågor kopplat till godstransporter i en kommun. 

 Lösa problem med tillgänglighet, miljö eller trafiksäkerhet i en problematisk del av 

staden. 

Sätta samman en styrgrupp  

För att genomföra ett arbete enligt denna handbok behövs engagemang från många olika 

håll. Frågor kring godstransporter inbegriper en rad olika funktioner inom kommunen, 

såsom näringslivskontor, trafikkontor och stadsbyggnadskontor, och inom näringslivet, t.ex. 

fastighetsägare, näringsidkare och transportörer. En styrgrupp bör tillsättas som kan ge 

projektet inriktning och mandat, men också för att kommunicera projektets resultat till olika 

verksamheter inom kommunen och andra berörda. Vidare bör gruppen hantera och arbeta 

med de utvecklingsförslag som uppkommit under projektet gång. 
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Utse en projektledare 

Det behövs en projektledare för att leda och driva ett arbete med stadens godstransporter. 

Rollen som projektledare innebär, förutom att leda arbetet, att se till att resurser avsätts för 

samordning, ekonomiansvar och ledning av inventeringsarbete samt åtaganden kopplade till 

samrådet. Projektledaren kan t.ex. vara knuten till kommunledningskontoret eller 

trafikkontoret. Även om stora delar av projektledningsarbetet läggs ut på en extern konsult 

är det nödvändigt att ha en tydligt utsedd ansvarig projektledare inom den kommunala 

organisationen för att förankra och kommunicera resultaten från inventeringen internt. Det 

ökar förutsättningarna för att kommunen på kort eller lång sikt ska kunna avsätta medel för 

att åtgärda den problematik som kommunen ansvarar för. 

Sätta samman en arbetsgrupp  

Projektledaren behöver, utöver det stöd som styrgruppen ger, även stöd i det praktiska 

genomförandet av inventeringsarbetet och i samrådsarbetet. En arbetsgrupp bör tillsättas 

som projektledaren vid behov kan vända sig till för att diskutera olika delar av arbetet med. 

Exempel på personer som kan ingå i en arbetsgrupp är: 

 stadsarkitekt  

 trafikingenjör  

 trafikplanerare 

 godsstrateg 

 mobility management-handläggare 

 driftingenjör 

 representant från kommunens näringslivsenhet 

 parkeringsvakt 

 informatör 

Utöver representanter från kommunen bör även berörda representanter från näringslivet 

ingå i arbetsgruppen, såsom transportföretag, fastighetsägare m.fl. Kontakter med dessa 

knyts till arbetet genom samrådet. 
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6. Mått och verktyg 

I detta kapitel beskrivs handbokens mått och arbetssätt mer ingående. Kapitlet är indelat i 

fyra delar utifrån arbetssättets grundläggande struktur.  

Övergripande inventering 

Kommunens verksamhet kring lastplatser (Mått 1–3) 

Mått 1. Tillgänglighet för godstransporter beaktas i den kommunala planeringsprocessen? 

Mått 2. Arbetssätt för kvalitetsklassning av lastplatser  

Mått 3. Parkeringsövervakning av lastplatser 

Kommunens verksamhet kring transportsträckor (Mått 4–8) 

Mått 4. Handläggningstid för dispensärenden 

Mått 5. Snöröjning  

Mått 6. Uppdaterad tillgänglighets information för godstransporter 

Mått 7. Information om vägarbeten och dessas effekter  

Mått 8. Konsekvenser för godstransporter vid införande av nya LTF  

Förhållanden kring stadens transportsträckor (Mått 9–11)  

Mått 9. Existerande LTF är rationella? 

Mått 10. Trängsel 

Mått 11. Framkomlighets begränsningar 

Transportföretagens arbete med miljö och trafiksäkerhet (Mått 12–13) 

Mått 12. Transportföretagens miljöarbete 

Mått 13. Transportföretagens arbete med trafiksäkerhet 

Samråd 

Genomförande 

Platsspecifik inventering – förhållanden kring stadens lastplatser (Mått 14–20) 

Mått 14. Tidsbegränsning vid lastplatsen 

Mått 15. Avstånd mellan lastplats och leveransadress 

Mått 16. Underlag mellan lastplats och leveransadress 

Mått 17. Lutande plan mellan lastplats och leveransadress 

Mått 18. Kontakt som medför risk för oskyddade trafikanter och annan trafik 

Mått 19. Lastplatsens utformning och dimension 

Mått 20. Avlastningsplatsen inom synhåll 

Samråd – Uppföljning 
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Figur 12 Flödesschema för arbetssättet 

Övergripande inventering 

Syftet med den övergripande inventeringen är dels att utreda och kartlägga kommunens 

interna arbete för hållbara godstransporter i staden och dels transportföretagens arbete med 

miljö och trafiksäkerhet. Generella förhållanden i staden, såsom trängsel och 

framkomlighets begränsningar studeras också. Följande delar inkluderas i den övergripande 

inventeringen: 

 kommunens verksamhet kring lastplatser 

 kommunens verksamhet kring transportsträckor 

 förhållanden kring stadens transportsträckor 

 transportföretagens arbete med miljö och trafiksäkerhet 

Resultaten från den övergripande inventeringen ska utgöra diskussionsunderlag vid ett 

kommande samråd med näringen. Under detta får kommunen direkt respons på om 

förhållandena i staden samt kommunens arbete bidrar till ett tillgängligt transportsystem 

eller ej samt vilka önskemål som näringen har när det gäller ett tillgängligt system för 

godstransporter. På samma sätt får kommunen möjlighet att diskutera problem och 

åtgärder när det gäller transportföretagens arbete med miljö och trafiksäkerhet. 

 

Kommunens verksamhet kring lastplatser (mått 1-3) 

Kommunens verksamhet kring lastplatser har stor inverkan på kvaliteten hos stadens 

godstransporter. Ett sätt att förbättra tillgängligheten är att kontrollera att det vid ny- eller 

omlokalisering finns lämpliga lastplatser för de transportbehov som de nya verksamheterna 

ger upphov till.  

Mått 1 – Tillgänglighet för godstransporter beaktas i den kommunala planeringsprocessen?  

Att kommunen beaktar godstransporter i den kommunala planeringsprocessen är 

avgörande för att skapa ett balanserat transportsystem. Det handlar framförallt om två olika 

processer; detaljplaneprocessen och bygglovsprocessen. Det är viktigt att poängtera att 

dessa två faser i det kommunala arbetet inte alltid samkörs och därför beskrivs de som två 

olika processer fast med ett gemensamt mått. 

Detaljplaneprocessen 

När kommuner gör ändringar i gaturummet är det viktigt att godstransporter tas i 

beaktande. Genom att redan i planeringsprocessen undvika att skapa dåliga förhållanden för 

olika typer av godstransporter kommer situationen på sikt att förbättras. Att kommunen är 

medveten om vilka problem dess verksamhet kan skapa för godstransporter är en viktig del i 

ett arbete för en tillgänglig stad för denna trafikantgrupp. 
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Exempel på användning inom detaljplaneprocessen 

En gata håller på att planeras om till en gågata. Kommunen planerar så att rullande 

hantering, åtminstone för mindre godsvolymer, är möjlig till varje leveransadress. Om gatan 

läggs i kullersten bör man planera för ”stengångar” eller liknande tillräckligt breda för 

rullbur eller pallyft. 

Det är endast möjligt att placera en lastzon på ena sidan av gatan. För att rullande 

leveranser ska vara möjliga planerar kommunen för ett i höjd med trottoarkanten upphöjt 

övergångsställe där leverantören kan dra varorna. Vägen säkras från ojämnheter och 

lutande plan. 

Till skillnad från varudistribution och budtransporter som huvudsakligen levererar gods till 

olika typer av verksamheter, måste avfallstransporter komma fram nästan överallt, till 

verksamheter och privatpersoner. Det finns därför en önskan i avfallsbranschen att 

kommunerna i ett tidigt skede i stadsplaneringen ska ta hänsyn till avfallstransporter, 

exempelvis vid nybyggnation av bostadsområden. Det måste gå att komma fram med ett 

avfallsfordon för att hämta avfall, infrastrukturen måste klara den belastning som det tunga 

fordonet innebär och bör vara utformad så att farliga manövrar såsom backning kan 

undvikas. 

Följande rekommendationer till kommunens stadsplanerare vid utformning av nya 

bostadsområden och fastigheter har arbetats fram av avfallsbranschen. 

 Samtliga vägar för kontinuerlig biltrafik till permanent- och fritidsfastighet bör 

planeras med särskild omsorg för att säkerställa att de hålls farbara för regelbundna 

avfallstransporter. 

 Se till att privata vägar, vägar tillhörande vägsamfälligheter och liknande är avsedda 

för biltrafik och att de behov anslutna fastigheter har av transporter är tillgodosedda. 

 Vid nyetablering av områden, enskilda byggnader samt vid byggnation av 

avfallsutrymmen bör särskild omsorg tillägnas planering för att säkerställa att 

regelbundna avfallstransporter kan ske på ett säkert sätt.  

 Särskild omsorg bör ägnas åt planeringen av avfallsutrymmen och hämtning för att 

säkerställa att regelbundna avfallstransporter kan utföras utan körning på vägar utan 

vändplan. 

 
Figur 13 Lossning från lastbil på lastplats samt avfallstransport 

Bygglovsgranskning 

Vid nybyggnation läggs exempelvis hela ansvaret på fastighetsägaren att dimensionera 

lastkajer utifrån de behov som finns hos hyresgästerna i fastigheten. Hyresgästerna byts ofta 

ut och nya verksamheter med nya leveransbehov flyttar in. Ibland är inte lastplatsen 
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anpassad för de nya behoven och leveranserna blir problematiska. Att från kommunens sida 

påverka fastighetsägaren att konstruera flexibla lastkajer, som kan ta emot olika typer av 

fordon, är ett verktyg för att på längre sikt förbättra kvaliteten för godstransporter. 

Exempel på användning inom bygglovsprocessen: En fastighetsägare uppför en galleria där 

många olika verksamheter ska bedrivas. Är lastplatsen konstruerad för de fordon som 

vanligtvis kommer att använda lastkajen? Finns det möjlighet att ta emot andra typer av 

fordon? Finns det t.ex. en höj- och sänkbar lastningsbrygga? Har man planerat för hur avfall 

ska hanteras? Var ska avfallsutrymme placeras och hur kommer hämtning av avfall att ske?  

En fastighetsägare har placerat en lastkaj i källaren dimensionerad för vanligt 

förekommande distributionsfordon. Är takhöjd, in- och utfart tillräckligt höga för att dessa 

fordon ska kunna komma in i garaget?  

Avfallsutrymmen för förskolor, lekplatser, skolor och äldreboenden och liknande bör 

planeras så att avfallshämtning kan ske utan backning och utan störning för gång- och 

cykelvägar. 

Att kommunen beaktar godstransporter i den kommunala planeringsprocessen är en 

övergripande fråga som påverkar kvaliteten för alla kategorier av godstransporter. 

 

 

Mått 2 – Arbetssätt för kvalitetsklassning av lastplatser 

Tillgängligheten för godstransporter är beroende av hur kommunen arbetar med frågor 

kring verksamheter som är i behov av leveranser och som har ansvar för att utforma 

lastkajer. Att ha ett arbetssätt för att kvalitetsklassa en lastplats underlättar kommunens 

granskning och kontroll av lastplatser. I en kvalitetsklassning bör information om 

lastplatsens dimensioner finnas, för vilka fordon och för vilka volymer gods som lastplatsen 

är tillgänglig. Vidare bör information om lastplatsens belastningsgrad, tidsbegränsning och 

underlag finnas. Denna information bör finnas tillgänglig för allmänheten exempelvis på 

kommunens hemsida. På så sätt kan transportören välja ett fordon som man i förväg vet kan 

angöra lastplatsen. 

Mått 2 berör alla kategorier av godstransporter som använder lastzoner eller lastkajer för 

lastning och lossning av gods. 

 

 

Mått 1 Tillgänglighet för godstransporter beaktas i den kommunala planeringsprocessen? 

GOD KVALITET Ja, som rutin 

MINDRE GOD KVALITET  Ibland 

DÅLIG KVALITET Nej 
 

Mått 2 Arbetssätt för kvalitetsklassning av lastplatser finns?   

GOD KVALITET Ja 

MINDRE GOD KVALITET  Ja, med vissa brister 

DÅLIG KVALITET Nej 
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Mått 3 – Parkeringsövervakning av lastplatser 

Att få tillgång till lastplatser är en viktig kvalitetsaspekt för godstransporter. Felparkerade 

bilar som blockerar lastplatser är ett vanligt förekommande problem, speciellt i vissa 

områden i staden. Ett sätt att förbättra tillgängligheten för godstransporter är att övervaka 

lastplatserna så att felparkeringarna minskar.  

Alla godstransporter som använder sig av specifikt utpekade lastplatser berörs av mått 3. 

 

 

Kommunens verksamhet kring transportsträckor (mått 4-8) 

Denna del behandlar kommunens verksamheter kring stadens transportsträckor. Delar som 

berörs är exempelvis hur dispensärenden hanteras och hur olika typer av information görs 

tillgänglig. 

Mått 4 – Handläggningstid för dispensärenden 

För att kunna köra transporter som inte uppfyller lokala trafikföreskrifter eller andra regler, 

måste transportföretagen söka dispens hos berörd kommun (då transporten sker inom en 

kommun) eller hos Trafikverket (då transporten sker mellan flera kommuner). I det senare 

fallet ges kommunerna möjlighet att yttra sig över dispensen om kommunala gator och 

vägar berörs av transporten. Denna hantering ska i normalfallet ta max tre arbetsdagar. 

Långa handläggningstider hos kommunen när det gäller dispensansökningar kan leda till att 

gods blir stående. En annan aspekt av dispensförfarandet är på vilka sätt dispens kan 

ansökas och innehas. Servicegraden hos kommunen när det gäller dispensansökningar kan 

därför ses som en indikator på tillgänglighet. 

Olika typer av transporter kräver olika former av dispenser: 

 Dispens för en ovanlig transport: Transportföretag skickar per post eller e-post 

ansökan om en ovanlig transport som ska ske den kommande veckan. 

Framförhållningen är relativt god.  

 Dispens på daglig basis: För att få leverera till vissa områden i en stad krävs att 

distributören har ett visst antal kunder i området. Genom ett samtal till kommunen 

får distributören direkt en kod som han eller hon kan uppge till parkeringsvakterna 

eller polis vid kontroll. 

 Dispens på längre period: Genom att visa att ett undantag från en LTF leder till 

positiva effekter för t.ex. miljön kan en dispens på längre period utfärdas. 

Kommunens handläggningstider för dispensärenden påverkar alla godstransporter som kan 

söka dispenser och i detta fall innebär det alla godstransporter som omfattas av detta 

arbetssätt. 

Mått 3 Parkeringsövervakning av lastplatser 

GOD KVALITET Det finns inga problematiska lastplatser 

MINDRE GOD KVALITET  Kommunen är medveten om stadens problematiska lastplatser. 
Dessa övervakas extra eller andra underlättande åtgärder har 
vidtagits. 

 
DÅLIG KVALITET Inget arbete kring problematiska lastplatser har initierats 
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För att måttet ska vara relevant förutsätts att transportföretagen följer de regler som finns 

och ansöker om dispens vid transporter som inte uppfyller de lokala trafikföreskrifterna 

eller andra regler. Detta är något som bör tas upp på samrådet när representanter från både 

kommun och transportföretag möts.   

Mått 4 och tillhörande målnivåer avser transporter inom en kommun. Transporter mellan 

kommuner handläggs av Trafikverket, vilket kräver en något längre handläggningstid på 

grund av samrådet mellan Trafikverket och berörda kommuner. Där bör 1–3 arbetsdagar 

betraktas som god kvalitet, 4–5 arbetsdagar som mindre god kvalitet och mer än en 

arbetsvecka som låg kvalitet. 

 

 

Mått 5 – Snöröjning  

För att kunna hämta och leverera gods vintertid finns behov av väl fungerande snöröjning. 

Måttet för detta är hur godstransporter prioriterats i kommunens snöröjningsplan och vilka 

specifika platser som underhålls. En bra snöröjningsplan tar t.ex. bort snövallar från 

lastplatser och underhåller de ytor där rullande hantering av gods krävs. Det är också viktigt 

att det inte finns snövallar vid leveransadresserna. Ofta är det samma ytor som 

gångtrafikanter vistas på, vilket innebär att kommunen inte behöver nedprioritera dessa 

trafikanter för att öka godstransporternas tillgänglighet. 

Det bör nämnas att fastighetsägare ansvarar för snöröjning på privat mark och att det är 

viktigt att även de underhåller ytor där rullande hantering av gods krävs. 

En bra snöröjning från både kommunens och fastighetsägarnas sida underlättar för alla 

typer av godstransporter som befinner sig i staden. 

 
  

Mått 4 Handläggningstid för dispensärenden 

GOD KVALITET En arbetsdag eller möjlighet till direktdispens via telefon eller 
dispens utfärdas för längre perioder för dispenser som beslutas 
av kommunen. 

 

MINDRE GOD KVALITET  2–3 arbetsdagar för dispenser som beslutas av kommunen. 

 

DÅLIG KVALITET Mer än 3 arbetsdagar för dispenser som beslutas av 
kommunen. 

 

Mått 5 Viktiga områden för godstransporter prioriteras i kommunens snöröjningsplan? 

GOD KVALITET Ja, viktiga områden för godstransporter prioriteras 

MINDRE GOD KVALITET  Ja, viktiga områden för godstransporter prioriteras 

DÅLIG KVALITET Nej, ingen särskild hänsyn tas till godstransporter 
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Mått 6 – Uppdaterad tillgänglighetsinformation för godstransporter 

För att transportörer ska kunna planera för vilka fordon de bör välja och utifrån vilka vägar 

som är problematiska i staden bör kommunen tillhandahålla information om stadens 

begränsningar. Information som bör presenteras är framkomlighetsbegränsningar, områden 

med trängselproblem och lokala trafikföreskrifter som berör godstransporter. 

En väl genomtänkt vägvisning som inbegriper vägvisning för tunga fordon eller andra 

fordon som påverkas av tillgänglighetsbegränsningar är också en viktig del i kvalitetsarbetet. 

För chaufförer som inte känner till staden är det avgörande för att kunna hitta rätt och 

orientera sig. Med vägvisning avses både en vägvisningsplan och vägvisning ute i gatunätet. 

Kvaliteten på vägvisningen mäts genom en självvärdering hos kommunen och diskuteras 

sedan på samrådet. Ta reda på vilka behov som finns i den specifika staden och utgå även 

ifrån transportörer som inte känner till staden i diskussionen.   

Ett sätt att presentera den samlade tillgänglighetsinformationen på är i kartformat eller 

genom att definiera gränserna för ett område med hjälp av namnen på de gator som 

omringar området. Transportörerna bör sedan ha tillgång till informationen via t.ex. 

kommunens webbplats. En webbsida med denna typ av tillgänglighetsinformation är även 

en enkel väg för informationsspridning, t.ex. vid nya eller förändrade lokala 

trafikföreskrifter, vilket också utgör en viktig del av tillgänglighetsaspekten. 

Sedan den 1 juli 2010 finns en rikstäckande databas för trafikföreskrifter (RDT), för vilken 

Transportstyrelsen ansvarar: www.transportstyrelsen.se/rdt. Det är numera möjligt för 

transportörer att själva söka information om lokala trafikföreskrifter i den kommun 

transporten ska utföras via denna webbplats. Hanteringen och publiceringen av 

trafikföreskrifter via RDT förväntas effektivisera och modernisera hanteringen av 

trafikföreskrifter, göra det lättare att hitta bland föreskrifterna och förbättra rättssäkerheten 

för trafikanterna. 

Diskutera på samrådet vilka önskemål och behov som finns när det gäller 

tillgänglighetsinformation och bästa sättet att sprida informationen på så att lösningarna 

anpassas efter de behov som finns i staden. 

Att det finns samlad information om stadens begränsningar berör alla typer av 

godstransporter, då den innefattar information om trängselproblem och lokala 

trafikföreskrifter. Transporter som utförs med mindre fordon, såsom budtransporter, berörs 

dock i lägre grad än trafik med större fordon då mycket av informationen innefattar 

begränsningar och vägvisning för tung trafik. 

 

  

Mått 6 Uppdaterad information om tillgänglighetsbegränsningar och erforderlig vägvisning 

för godstransporter finns? 
 

GOD KVALITET Ja. 

MINDRE GOD KVALITET  Viss information och vägvisning finns.  

DÅLIG KVALITET Nej. 
 



38 (64) 

 

Mått 7 – Information om vägarbeten och dessas effekter 

Omfattande vägarbeten kan leda till fördröjningar. Om godstransportörerna får information 

i förväg om större vägarbeten har de bättre möjlighet att planera sin verksamhet, ändra 

färdval och eventuellt sätta in extraresurser för att tidplanerna ska kunna hållas. 

Den information som efterfrågas är när och hur länge ett vägarbete kommer att pågå samt 

vilka konsekvenser det får för restiderna i området. Alla typer av godstransporter gynnas av 

att information om vägarbeten och med tillhörande effekter finns lättillgänglig. 

 

 

Mått 8 – Konsekvenser för godstransporter vid införande av nya LTF  

Varje kommun kan införa lokala trafikföreskrifter (LTF), som gäller på kommunens gator, 

för att reglera trafiken och uppnå önskade effekter. Det är viktigt att kommunen gör en 

bedömning av vilka konsekvenser en ny LTF får för godstransporterna i staden och om 

dessa kan reduceras eller elimineras. Om t.ex. fordonstrafik förbjuds på en gata, utreds det 

vilka konsekvenserna blir för godstransporterna och om det finns godtagbara alternativa 

sätt att leverera på. 

Det finns olika typer av lokala trafikföreskrifter. Gator med genomfartsförbud påverkar alla 

typer av godstransporter medan vissa LTF, såsom olika bärighetsklassade vägar, endast 

berör tunga transporter såsom avfallstransporter. 

Lokala hastighetsbegränsningar har normalt en marginell påverkan på godstransporternas 

tillgänglighet då den största tidsåtgången för godstransporter är kopplad till lastning och 

lossning av gods. Omvänt kan LTF:er som påverkar tidsåtgången vid lastning och lossning 

ha en betydande påverkan på godstransporternas tillgänglighet. 

 

  

Mått 7 Information om vägarbeten och dessas effekter på restiden 

 
GOD KVALITET Väl utvecklade rutiner för kommunikation finns, både när det 

gäller kontaktform och kontaktlista. 

 

MINDRE GOD KVALITET  Det finns brister i rutinerna, men majoriteten av 
transportörerna meddelas om vägarbeten som har betydande 
påverkan på restider. 

 

DÅLIG KVALITET Inga eller undermåliga rutiner finns för att kommunicera 
informationen. 

 

Mått 8 Konsekvenser för godstransporter beaktas vid införande av nya LTF? 

GOD KVALITET Ja, som rutin. 
 

MINDRE GOD KVALITET  Ja, som rutin. 
 

DÅLIG KVALITET Nej.  
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Förhållande kring stadens transportsträckor (mått 9-11) 

Med transportsträckan avses alla aspekter av resan som sker då fordonet är i rörelse. 

Faktorer som kan vara begränsande för tillgänglighet är framkomlighetsbegränsningar, 

trängsel, vägvisning och lokala trafikföreskrifter. 

Mått 9 – Existerande LTF är rationella?  

Mått 8 mäter om kommunen utvärderar hur godstrafiken påverkas vid införande av nya 

lokala trafikföreskrifter (LTF). Ett liknande resonemang bör kommunen föra med 

transportörerna kring existerande LTF:er, exempelvis på samrådet. Många LTF:er upplevs 

som problematiska för transportörerna, men de uppfyller andra mer prioriterade syften och 

en dialog kring detta mellan transportörer och kommun ökar troligtvis förståelsen för varför 

vissa LTF:er finns.  

Det kan också vara så att vissa existerande LTF var rationella när de infördes, men inte är 

det längre och då får kommunen genom detta mått en möjlighet att justera dessa. I 

genomförda pilotstudier ledde denna typ av arbete till att flera LTF:er kunde anpassas till 

dagens förhållanden, vilket var till fördel både för miljön och för transportörerna. Detta 

mått bör diskuteras i samrådsforumet. 

Upplever deltagande personer att det finns problem med stadens LTF:er? Fokus i arbetet 

bör ligga på de LTF:er som reglerar trafikflöden i staden och andra områden som inte fångas 

av andra mått. Tanken är inte att man ska gå igenom stadens alla LTF:er utan att 

transportörerna själva ska peka ut de som upplevs som problematiska och irrationella. Det 

är viktigt att ta reda på vilka konsekvenser de LTF:er som diskuteras har och jämföra dem 

med deras egentliga syfte. För de LTF:er som uppfyller andra mer prioriterade syften är det 

viktigt att skapa en gemensam förståelse för problematiken och påtala att det förutsätts att 

transportörerna följer de regler som gäller.   

Som nämndes tidigare finns det olika typer av lokala trafikföreskrifter och beroende på vilka 

är olika kategorier av godstransporter relevanta att diskutera. Generellt sett bör dock alla 

godstransportkategorier delta i diskussionen när problematiska LTF:er identifieras.   

 

 

  

Mått 9 Existerande lokala trafikföreskrifter är rationella? 

GOD KVALITET Stadens LTF skapar inga stora problem för transportörerna 

 
MINDRE GOD KVALITET  De LTF som upplevs som problematiska av transportörerna 

uppfyller andra viktiga syften som värderas högre än de 
negativa konsekvenser de har i samband med godstransporter. 

 

DÅLIG KVALITET De LTF som upplevs som problematiska av transportörerna 
uppfyller inte andra syften som värderas högre.  
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Mått 10 – Trängsel 

Trängsel ger upphov till flera problem vid transporter av gods. Dels blir lastning och 

lossning svårare att genomföra och dels kan trängsel medföra att restiderna varierar kraftigt 

vid olika tider och olika dagar, vilket gör det svårt att planera transporterna. 

För att få en bild av hur trängseln i staden påverkar godstransporterna tas frågan upp i 

samrådet. Upplever transportörerna trängsel som ett allvarligt problem? Om trängsel 

upplevs som ett stort problem: 

 Identifiera områden/gator där trängseln är värst och när på dygnet 

 Vilka effekter får trängseln för transportörerna? 

 Diskutera möjliga lösningar för att förbättra situationen   

De problemområden som pekas ut av transportörerna på samrådet klassificeras därefter 

enligt nedanstående punkter: 

 Användningsfrekvens: Används vägar med trängsel dagligen av en stor del av 

transporterna? 

 Trängselns påverkan: Hur allvarlig är restidsfördröjningen? 

 Alternativa vägar eller tider: Finns det alternativa vägar för att undvika trängseln 

eller finns det möjlighet för transportören att välja att transportera vid en annan tid? 

Tillsammans ligger dessa tre faktorer till grund för en bedömning av trängselsituationen i 

respektive område. 

Som handlingsplan kan kommunen arbeta på att utveckla olika kanaler för att informera om 

de mest problematiska områdena för transportörer utan lokalkännedom. På samrådet bör 

man även fundera på andra lösningar för att komma tillrätta med problemen, t.ex. 

leveranser vid andra tider, utökade tider för lastning och lossning på särskilda lastzoner eller 

möjlighet att använda filer avsedda för kollektivtrafik under vissa tider på dygnet. Trängsel 

är ett vanligt förekommande problem, särskilt i större städer och det påverkar samtliga 

trafikanter som befinner sig i området. 

 

Mått 10 Trängsel. Nivån ska sättas efter det värsta fallet. Om två punkter uppfylls under 

god kvalitet och en punkt under mindre god, ska mindre god sättas. 
 

GOD KVALITET Om trängseln som finns är försumbar,  
eller om det finns alternativa vägar eller tidpunkter som 
transporten kan utföras på utan negativa konsekvenser, 
eller om vägarna med trängsel endast används av en liten andel 
transportörer 

 

MINDRE GOD KVALITET  Om de vägar med trängsel som trafikeras av en stor andel av 
transportörerna har mindre allvarlig påverkan, 
eller om de vägar med trängsel som har allvarlig påverkan 
endast trafikeras av få transportörer, 
eller om det finns alternativa vägar eller tidpunkter som 
transporterna kan utföras på med vissa negativa konsekvenser 
 

DÅLIG KVALITET Om trängseln medför allvarlig påverkan och används av en stor 
del av stadens transportörer utan att några andra 
underlättande åtgärder för godstransporter vidtas. 
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Figur 14 Vägkuddar är ett exempel på ett farthinder som är dimensionerat för tunga fordon. Även ett platågupp 
med en ramplutning på minst 6 procent och en platå på minst 7 meter anses uppfylla de krav som busstrafiken 
ställer från arbetsmiljösynpunkt, vilket även bör fungera för godstransporter. 

Mått 11 – Framkomlighetsbegränsningar 

Trånga korsningar, små cirkulationsplatser och vägutrustning som stolpar och skyltar kan 

påverka godstransporternas körsätt, färdhastighet och framkomlighet. Felkonstruerade och 

bristfälligt underhållna farthinder, cirkulationsplatser etc. kan medföra risk för skada på 

både fordon och last. 

Framkomlighetsbegränsningar bör identifieras i dialog med transportörerna. Efter 

diskussioner på samrådet bör sedan de mest problematiska 

framkomlighetsbegränsningarna klassas enligt nedanstående punkter. 

 Användningsfrekvens: Hur stor del av transportörerna använder dagligen vägar med 

framkomlighetsproblem? 

 Framkomlighetsbegränsningarnas påverkan: Tvingas transportören till riskfyllda 

manövrar som t.ex. backning? Finns det risk för skada på fordon, last eller 

vägutrustning? Skapar det ett arbetsmiljöproblem för förare?  

 Alternativa lösningar: Finns det alternativa lösningar för att undvika eller minimera 

framkomlighetsbegränsningen? 

På samma sätt som för bedömningen av trängsel ligger dessa tre faktorer till grund för en 

diskussion kring stadens fysiska framkomlighetsbegränsningar. 

Kommunen bör även diskutera med transportörerna hur problemen med 

framkomlighetsbegränsningar kan lösas. Det är viktigt att man tar hänsyn till lokala 

förutsättningar som innebär att framkomlighetsproblem inte kommer att kunna lösas, t.ex. i 

vissa historiska stadskärnor. I sådana områden måste ett arbete för förbättrad 

framkomlighet utgå ifrån de förutsättningar som finns, och satsa på de förändringar som är 

realistiska. Arbetet med att identifiera flaskhalsar är dessutom ett bra tillfälle för kommunen 

att informera transportörerna om vilka framkomlighetsbegränsningar som är en del av 

stadsmiljön och som inte kommer att kunna förändras, samt att i samarbete med 

transportörerna diskutera andra typer av lösningar, t.ex. specialanpassade fordon, smartare 

hjälpmedel etc.  

Framkomlighetsbegränsningar påverkar främst de godstransporttyper som använder större 

fordon, som har svårare att ta sig fram i staden. Budtransporter använder mindre fordon 

och berörs därför inte av mått 11. 
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Transportföretagens arbete med miljö och trafiksäkerhet (mått 12-13)  

Transportföretagens interna arbete för hållbara godstransporter påverkar på vilket sätt 

godstransporterna utförs och därmed också andra trafikanter och människor som bor och 

vistas i staden. För att skapa en attraktiv och tillgänglig stad för alla krävs att 

transportföretagen tar ansvar för att transporterna utförs på rätt sätt, vilket framförallt 

handlar om att transporterna ska ske enligt gällande trafikregler och att de i övrigt bör 

uppfylla högt ställda miljö- och trafiksäkerhetskrav. 

Mått 12 – Transportföretagens miljöarbete 

Godstransporter påverkar både den globala och lokala miljön negativt genom buller och 

utsläpp av luftföroreningar och växthusgaser. För att minska de negativa effekterna kan 

transportföretagen själva arbeta på flera olika sätt, t.ex. genom att flytta över gods på 

järnväg och sjöfart, säkerställa hög fyllnadsgrad i fordonen, använda ruttoptimeringssystem 

som effektiviserar körsträckor, samlasta gods, använda bränslesnåla fordon, tillämpa 

sparsam körning m.m. En utgångspunkt för att kunna bedriva ett aktivt miljöarbete är att 

företagets ledning har tagit ett beslut som fastställer på vilket sätt företaget ska arbeta med 

miljöfrågor, dvs. att det finns en vedertagen miljöpolicy. 

Ett strukturerat och systematiskt miljöarbete innebär att företagen följer upp miljöpolicyn 

samt har ett system för att hantera eventuella avvikelser. 

För att kvalitetssäkra sitt miljöarbete kan företag certifiera sig enligt miljöledningssystemet 

ISO 14001. ISO 14001 är en standard för miljöledningssystem som underlättar för företag 

och organisationer att bedriva ett effektivt och strukturerat miljöarbete. Standarden ger 

anvisningar om hur företag kan organisera, följa upp, utvärdera och redovisa sitt 

miljöarbete. Varje år görs en tredjepartsrevision på företaget av ett ackrediterat 

revisionsföretag som kontrollerar att de krav som ställs genom miljöledningssystemet 

efterlevs.  

Har staden miljöproblem som orsakas av transporter finns goda möjligheter att på samrådet 

diskutera dessa tillsammans med övriga aktörer i transportkedjan. Kommunen kan t.ex. 

Mått 11 Framkomlighetsbegränsningar. Nivån ska sättas efter det värsta fallet. Om två 

punkter uppfylls under god kvalitet och en punkt under mindre god, ska mindre god sättas. 
 
GOD KVALITET Om de framkomlighetsbegränsningar som finns är försumbara 

eller om det finns alternativa vägar utan negativa konsekvenser 
eller om problematiska vägar endast används av en liten andel 
transportörer 
 

MINDRE GOD KVALITET  Om de framkomlighetsbegränsningar som finns på vägar som 
trafikeras av en stor andel av transportörerna har mindre 
allvarlig påverkan 
eller om de framkomlighetsbegränsningar som har allvarlig 
påverkan endast trafikeras av ett fåtal transportörer 
eller om det finns alternativa vägar som transporterna kan 
utföras på med vissa negativa konsekvenser. 
 

DÅLIG KVALITET Framkomlighetsbegränsningar med allvarlig påverkan används 
av en stor del av stadens transportörer. 
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presentera resultat från mätningar av luftföroreningar eller trafikräkningar som pekar på 

problemen samt vilka konsekvenserna av dessa blir. 

För att skapa en konstruktiv dialog kring transportföretagens ansvar i arbetet för hållbara 

godstransporter är det viktigt att kommunen först skaffar sig en uppfattning om hur de 

transportföretag som verkar i kommunen arbetar med dessa frågor. En inventering av 

företagens miljöarbete ökar förståelsen för eventuella samband med stadens miljöproblem. 

Ett effektivt sätt att snabbt få en översiktlig bild är att genomföra en enkätundersökning där 

transportföretagen tillfrågas om sitt miljöarbete. För att få en så hög svarsfrekvens som 

möjligt är det viktigt att det går snabbt och lätt för transportföretagen att svara på frågorna 

och därför bör endast de mest övergripande frågorna ställas: 

 Har företaget en miljöpolicy och vad innehåller den?  

 Följs arbetet med policyn upp? 

 Finns system för att hantera eventuella avvikelser från policyn? 

 Är företagets miljöarbete certifierat? I så fall enligt vilken standard? 

Ett exempel på hur en enkät kan utformas visas sist i denna handbok.  

På samrådet presenteras vilka miljöproblem staden har och vilka mål som kommunen 

arbetar utifrån. Därefter presenteras resultaten från enkätstudien och utfallet diskuteras 

med transportföretagen. Har kommunen och transportföretagen gemensamma mål med sitt 

miljöarbete? Finns det uppenbara brister i transportföretagens miljöarbete? Diskutera 

möjliga lösningar på miljöproblemen utifrån transportföretagens perspektiv. På vilket sätt 

kan transportföretagen bidra till att minska miljöproblemen i staden? 

 

 

Mått 13 – Transportföretagens arbete med trafiksäkerhet 

Trafiksäkerhet är en viktig stadsbyggnadskvalitet att ta hänsyn till i utformningen av en 

attraktiv stad. Transportföretag som verkar i staden påverkar trafiksäkerheten och genom 

ett aktivt och strukturerat arbete kan de påverka denna i en positiv riktning. 

Det är viktigt att företagets ledning tagit ett beslut om att prioritera trafiksäkerhetsfrågor i 

det interna arbetet. En grundläggande del i det arbetet är att företaget har fastställt en 

trafiksäkerhetspolicy. Ett strukturerat och systematiskt arbete med trafiksäkerhet innebär 

att företagen följer upp policyn samt har system för att hantera eventuella avvikelser. 

Det finns flera tekniska hjälpmedel för att kontrollera efterlevnad och följa upp 

trafiksäkerhetsarbetet internt för transportföretagen. Ett sätt för transportföretagen att 

kontrollera att gällande hastighetsgränser följs är att utrusta fordonen med ISA-system. Ett 

sätt att säkerställa nykterheten hos förarna är att installera alkolås på fordonen. 

Mått 12 Transportföretagens miljöarbete 

GOD KVALITET Mer än hälften av transportföretagen bedriver ett systematiskt 
miljöarbete. 
 

MINDRE GOD KVALITET  Mer än hälften av transportföretagen har en miljöpolicy. 

DÅLIG KVALITET Mindre än hälften av transportföretagen har en miljöpolicy. 
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Sedan 2012 finns det en ISO-standard inom ledningssystem för trafiksäkerhet, ISO-39001. 

Syftet med denna standard är att organisationer ska ha ett mer systematiskt arbete med 

trafiksäkerhetsfrågor för att undvika olyckor och därigenom minimera riskerna för lidande 

och dödsfall. 2018 var drygt 110 företag certifierade enligt standarden. Genom certifieringen 

i ISO 39001 har företagen blivit tydligare med att kommunicera trafiksäkerhet med sina 

anställda.  

Om staden har trafiksäkerhetsproblem som orsakas av godstransporter finns goda 

möjligheter att diskutera dessa på samrådet tillsammans med övriga aktörer i 

transportkedjan. Problem bör påtalas på samrådet och resultat från t.ex. 

hastighetsmätningar eller mätningar av nykterhet som styrker detta presenteras för 

transportföretagen. 

För att skapa en konstruktiv dialog med transportföretagen är det viktigt att kommunen har 

en uppfattning om hur transportföretagen arbetar med trafiksäkerhetsfrågor. Liksom för 

miljöarbetet kan en enkät vara ett enkelt sätt att fråga transportföretagen om deras 

trafiksäkerhetsarbete. Följande delar bör ingå i en enkät till transportföretagen: 

 Har företaget en trafiksäkerhetspolicy och vad innehåller den?  

 Följs arbetet med policyn upp? 

 Finns system för att hantera eventuella avvikelser från policyn? 

 Är företaget certifierat enligt ledningssystemet för trafiksäkerhet ISO 39001? 

Ett exempel på hur en enkät kan utformas visas sist i denna handbok. 

Att transportföretagen får kunskap om de trafiksäkerhetsproblem som finns i staden, och att 

kommunen får veta hur transportföretagen arbetar med trafiksäkerhetsfrågor, ökar 

förutsättningarna för att kunna diskutera möjliga lösningar på samrådet. Sambandet mellan 

problemen och på vilket sätt olika aktörer kan bidra till att lösa dessa tydliggörs och ökar 

förståelsen och viljan att förändra.   

Mått 13 Transportföretagens arbete med trafiksäkerhet 

GOD KVALITET Mer än hälften av transportföretagen bedriver ett systematiskt 
trafiksäkerhetsarbete. 
 

MINDRE GOD KVALITET  Mer än hälften av transportföretagen har en 
trafiksäkerhetspolicy. 
 

DÅLIG KVALITET Mindre än hälften av transportföretagen har en 
trafiksäkerhetspolicy. 
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Figur 15 Flödesschema för arbetssättet 

Samråd 

Samrådet är en sammanbindande process där de som formar och påverkar systemet; 

kommunen, transportörer, fastighetsägare och näringsidkare, samlas för att identifiera 

gemensamma problem och formulera lösningar. Samrådet bidrar till att kommunen och 

näringslivets aktörer gemensamt kan skapa förutsättningar för en god tillgänglighet för 

näringslivets transporter i kommunen med hänsyn till både miljö och trafiksäkerhet. 

Utgångspunkten är kommunens interna arbete som med samrådet bidrar till att engagera de 

övriga aktörerna och syftar till att synliggöra problem, finna lösningar och fördela ett ansvar. 

Den övergripande inventeringen som gjorts tidigare diskuteras och kritiseras med 

kompletteringar från de inbjudna aktörerna i den inledande delen av samrådet. 

Den andra delen av samrådet ägnas åt att tillsammans identifiera flaskhalsar i systemet 

kopplat till lastzoner och lastkajer. Ett samråd med alla de som formar, påverkar och 

påverkas av systemet innebär att lösningar kan diskuteras och hanteras utifrån ett bredare 

perspektiv och att ansvaret för att implementera den mest rationella lösningen kan 

delegeras till den aktör som äger en effektiv lösning på de specifika problemen. Kommunen 

är inte ensamt ansvarig och lösningarna är således inte begränsade till att endast vara 

platsspecifika och röra förändringar av infrastruktur utan kan även beröra t.ex. fordon, 

utrustning och leveranstider. Utifrån de identifierade lösningarna kan ett ansvar fördelas. 

Syftet med samrådet är att på ett effektivt sätt verifiera den genomförda inventeringen, 

sammanställa fakta, finna konstruktiva lösningar på kort och lång sikt samt att fördela 

ansvar som formuleras i en gemensam och uppföljningsbar avsiktsförklaring. 

Samrådet ger vidare möjlighet till ett permanent nätverk där, förutom uppföljning av den 

gemensamma avsiktsförklaringen enligt handboken, även andra frågor som rör 

godstransporter kan diskuteras utifrån problem och lösningar som t.ex. miljöfrågor och 

trafiksäkerhet. Samrådet innebär utifrån detta perspektiv även en möjlighet att skapa inspel 

till en övergripande trafikstrategi. 

Samrådet är den centrala och sammanbindande processen i arbetssättet och fördelarna med 

ett samråd som samlar alla berörda intressenter är flera: 

 När de relevanta problemen identifierats finns det möjlighet att diskutera och fördela 
ett tydligt ansvar mellan de olika aktörerna i systemet. 

 Ett samråd gör det möjligt att i konsensus komma fram till gemensamma 
prioriteringar utifrån de angivna ekonomiska ramarna. 

 Utifrån prioriteringarna kan man på ett enkelt sätt ta fram och kommunicera 
åtgärdslistor med åtgärder på kort och lång sikt. 

 Genom att samla berörda parter, både de som upplever problem och de som har 
möjlighet att lösa dem, skapas förutsättningar för att använda rätt lösningar till rätt 
problem. 
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Planera samrådet  

För att genomföra ett effektivt samråd och skapa förutsättningar för ett relevant utfall krävs 

en rad förberedande åtgärder. 

Deltagare 

Kommunen bör initialt identifiera de berörda aktörerna – alla aktörer som påverkar 

transportkedjan bör bjudas in till samrådet. Fastighetsägare ansvarar för den fysiska 

utformningen av byggnader som utgör grundförutsättningarna för att lastning och lossning 

ska fungera. Näringsidkare såsom restauranger, butiker och kontor är beställare och 

mottagare av gods och har därför möjlighet att påverka leveranstider, beställningsrutiner 

och samordna beställningar och transporter för att minimera transporterna. 

Transportörer påverkar tillgängligheten i staden genom val av fordon, planering och 

samordning av transporter. Lokala köpmannaföreningar och representanter för Sveriges 

Åkeriföretag är också bra att bjuda in. 

Samrådet bör genomföras på ett effektivt sätt utifrån ett väl genomtänkt upplägg för att ge 

intressenterna möjlighet att delta och skapa förutsättningar för en bred uppslutning. Ett 

genomtänkt upplägg bör kunna begränsa samrådet till en halvdagsworkshop. Inför 

workshopen kan det vara nyttigt med en besiktning av det aktuella området, där också 

samtal med näringsidkare kring godsleveranser kan ingå. 

Inbjudan 

En inbjudan till samrådet bör gå ut i samband med projektets initierande. Inbjudan bör 

innehålla en tydlig beskrivning av syfte, mål och förväntad nytta samt övergripande beskriva 

de ekonomiska ramarna för projektet (dvs. kommunens möjlighet att påverka). Inbjudan 

bör även beskriva vad som förväntas av mötesdeltagarna så att de ges förutsättningar för att 

välja ut en lämplig representant samt förbereda sig genom att samla synpunkter från den 

egna organisationen. Anmälan bör krävas i inbjudan för att projektledningen på förhand ska 

kunna planera och skapa lämpliga diskussionsgrupper. 

Rollen som ordförande 

Mötet och mötesformen ställer stora krav på moderatorn som vid mötets inledning bör 

förtydliga syftet och målsättningen med mötet. Moderatorn ska tydligt förmedla ramarna i 

projektet och de prioriteringar som gäller för projektet. Moderatorn ansvarar också för 

processen att ta fram en gemensam avsiktsförklaring som tydligt klargör problem, lösningar 

och vilka som har ansvar för att implementera dem. Någon annan än projektledaren bör 

vara moderator för att kunna agera fritt och obundet. 

Grupperna 

För att på ett effektivt sätt samla in synpunkter på kommunens interna arbete och 

platsbundna problem i systemet bör en uppdelning i diskussionsgrupper göras för att samla 

in synpunkter, fakta, identifiera problem och diskutera lösningar. 

Grupperna bör delas upp branschvis utifrån transporttyp respektive fastighetsägare och 

näringsidkare. Gruppdiskussionerna blir på så vis mer stringenta och de åsikter som 

framkommer får diskuteras och jämkas med stöd av moderatorn när alla är samlade. 
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Vid samrådet 

Övergripande inventering 

Den första delen av samrådet är en genomgång och verifiering av den övergripande 

inventeringen som kommunen har gjort med avseende på den interna verksamheten och 

som även till viss del rör de övriga aktörerna. Efter en presentation och genomgång av den 

sammanställda dokumentationen fördelas de närvarande i grupper enligt ovanstående för 

att diskutera och ge kommentarer på resultatet av den gjorda inventeringen. Efter 

diskussionerna i grupp redovisar grupperna resultatet när alla är samlade och allt 

sammanställs för kommunens räkning. Denna del av samrådet syftar dels till att tydliggöra 

kommunens arbete och dels till att samla in synpunkter för att genomföra eventuella 

förbättringar i kommunens arbete och processer. 

Platsspecifika problem  

Den andra delen av samrådet syftar till att utifrån ett kartmaterial med kommunens 

lastzoner identifiera platsbundna flaskhalsar i systemet. Underlaget i form av kartmaterialet 

bör vara förberett och tillhandahållas av projektledningen. Faktaunderlaget skapas även i 

denna del av samrådet i gruppdiskussioner med samma indelning som tidigare. 

Grupperna redovisar efter genomförd diskussion sina resultat i plenum och utifrån det 

samlade materialet diskuteras möjliga lösningar för att åtgärda identifierade problem. De 

deltagande aktörerna diskuterar förslag och idéer till lösningar, både på kort och lång sikt, 

och fokus i diskussionen bör vara på framtiden och möjligheter till förbättringar av 

systemet. Utgångspunkten är att identifiera lösningar som varje enskild aktör kan bidra med 

enskilt eller tillsammans med övriga. Resultatet av denna fas sammanställs i en gemensam 

åtgärdslista som sedan utgör utgångspunkten för en gemensam avsiktsförklaring som tydligt 

klargör: 

 Vad som ska göras 

 Vem som ska göra det (ansvar) 

 När det ska göras 

 Omfattning  

 Syfte och mål 

Den gemensamma avsiktsförklaringen är en överenskommelse och beskrivning av vad som 

ska göras, när det ska göras och vem som ansvarar för att genomföra det. Varje enskild aktör 

ansvarar för att genomföra och följa upp sina egna avsikter som senare följs upp på 

efterkommande möten. 

Rapportering och uppföljning 

Grupperna ska dokumentera och lämna in resultaten av sina diskussioner. Detta 

tillsammans med den gemensamt formulerade avsiktsförklaringen bör sändas ut till 

mötesdeltagarna som uppföljning strax efter genomfört samråd. De överenskomna 

åtgärderna och eventuella platsbundna analyser som genomförs efter samrådet bör 

dokumenteras och skickas ut till mötesdeltagarna som uppföljning av hela arbetet. Denna 

dokumentation fungerar även som ett underlag för ett eventuellt fortsatt arbete för ett mer 

hållbart transportsystem i kommunen. Avsiktsförklaringen bör sedan stämmas av allt 

eftersom punkterna på listan ska vara genomförda och ett gemensamt uppföljningsmöte bör 

planeras in.  
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Figur 16 Flödesschema för arbetssättet 

Genomförande 

På samrådet har en avsiktsförklaring formulerats med åtgärder som aktörerna bestämt sig 

för att genomföra. I de fall kommunen har identifierats som ansvarig för problem vid 

specifika och under samrådet identifierade punkter, bör kommunen följa upp med en 

platsspecifik inventering. Det innebär att kommunen undersöker hur situationen på de 

lastplatser som identifierats som problematiska faktiskt ser ut. Krav som är rimliga att ställa 

på lastplatser finns definierade i mått 14–20 och kan fungera som ett stöd för kommunen i 

den platsspecifika inventeringen. Nivåerna i måtten 14–20 skall ses som rekommendationer 

och stöd i den diskussion som uppstår avseende problematiska platser. 

Platsspecifik inventering – förhållanden kring stadens lastplatser (mått 14-20)  

Området där lastning och lossning sker är en viktig plats för att bedöma tillgängligheten 

för godstransporter. Många av dagens tillgänglighetsproblem orsakas av lastplatsernas 

utformning, placering och åtkomlighet. Krav som är rimliga att ställa på lastplatser 

finns definierade i detta kapitel och kan fungera som ett stöd när kommunen 

undersöker de leveransadresser som identifierats under samrådet. Det är 7 olika mått 

som ska fånga de olika behov som måste uppfyllas för att en lastplats ska vara tillgänglig 

och kunna användas på ett rimligt sätt. 

Först görs en genomgång av några viktiga saker att tänka på vid den platsspecifika 

inventeringen. 

Leverans till eller från en adress 

I flertalet beskrivningar av måtten anges leverans från fordon till en slutadress. Givetvis kan 

leveransen istället ske från leveransadressen till fordonet, såsom vid insamling av 

hushållsavfall. För enkelhetens skull har bara det översta scenariot beskrivits. Det betyder 

dock inte att leveranser åt andra hållet inte ska tas med i mätningen. 

Lastzon eller lastkaj  

Lastning och lossning sker oftast i en lastzon eller på en lastkaj. En lastzon är ett område på 

gatan som är reserverat för lastning och lossning. En lastkaj är en fysisk utbyggnad placerad 

i anslutning till eller inuti en fastighet. Trots vissa skillnader kan i mångt och mycket samma 

krav på tillgänglighet ställas på lastplatsen, oavsett om det är en lastzon eller lastkaj. Det 

finns även gränsfall, som till vissa delar liknar en lastkaj och andra delar en lastzon, t.ex. 

lastning som sker utan lastkaj men inte på gatan. 

Utgå från leveransadressen  

En lastplats ska utvärderas utifrån en specifik leveransadress. Genom att utgå från en 

leveransadress kan man enkelt bilda sig en uppfattning om vilken lastplats som används i 

praktiken, vilken typ av gods som vanligtvis levereras till adressen och med vilket 

hjälpmedel. Denna information är nödvändig för att med hjälp av måtten avgöra om 

lastplatsen är tillgänglig eller inte 
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Figur 17 Exempel på hjälpmedel 

Leveranshjälpmedel och godsets vikt  

Kraven på en lastplats varierar beroende på vilka mängder gods som levereras till 

leveransadressen, hur ofta och vilket hjälpmedel som används för att transportera godset 

mellan fordon och leveransadress. 

Det finns olika sätt att transportera godset mellan fordon och slutadress. Olika hjälpmedel 

ställer olika krav på lastplatsen och har i det här arbetet delats upp i två kravnivåer: en där 

antingen inget hjälpmedel behövs eller pirra används och en för rullbur, pallyft och 

avfallskärl. Anledningen till denna indelning är att både rullburar, pallyftar och avfallskärl 

ställer högre krav på underlaget och ofta lastas betydligt tyngre än pirror. 

Ytterligare en dimension att ta hänsyn till är hur tungt lastade hjälpmedlen är utifrån varje 

hjälpmedels förutsättning. Trots att det finns två kravnivåer för hjälpmedel finns det 

skillnader mellan hur tungt t.ex. en rullbur och en pallyft kan lastas. De krav som anges i 

måtten har utgått från att varje hjälpmedel är normallastat. Om det visar sig att 

leveranserna är extremt tunga bör särskild hänsyn tas till att dessa leveranser ställer högre 

krav än vad nivåerna anger. 

Exempel på normallast för de olika hjälpmedlen: 

 Inget hjälpmedel. Används för små paket eller brev. Max tillåten vikt är 20 kg.  

 Pirra. Används för leverans av mindre paket och mindre volym gods. Ofta väljer 

transportören att använda rullbur eller pallyft om inte allt gods kan lastas på pirran 

samtidigt.  

 Rullbur. Används för att sampacka olika typer av gods eller för varor som skulle 

ramla av en pall. Används exempelvis för leveranser av livsmedel till närbutiker, t.ex. 

kan en vagn lastas full med kylprodukter. 

 Pallyft. Används vid de tyngsta leveranserna. En tungt lastad pall kan väga uppemot 

750 kg.  
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 Avfallskärl. Avfallskärl finns i flera olika storlekar beroende på typ av fastighet och 

mängd avfall. Det största kärlet på fyra hjul har en kapacitet på 800 liter. Fylld med 

osorterat avfall väger den ca 130 kg.  

Många transportörer har både en pallyft och en pirra i sitt fordon och väljer vilket 

hjälpmedel de använder utifrån lastens vikt, volym och förutsättningarna på lastplatsen. 

  
Figur 18 Felparkerade bilar ockuperar ofta lastzonerna, men det förekommer också att containrar och andra 
skrymmande föremål placeras där. 

Mått 14 – Tidsbegränsning vid lastplatsen 

Att snabbt kunna få tillgång till den lastplats transportören behöver för att leverera till 

leveransadressen är en viktig aspekt av tillgängligheten. Att behöva vänta på att ställa upp 

fordonet fördröjer transportören. I värsta fall tvingas denne leverera från ett ställe där 

leveranser inte får ske. 

På många lastplatser är lastning och lossning bara möjlig vissa tider på dygnet, vilket kan 

orsaka kö och trängsel. Tidsbegränsningen beror på två faktorer: 

 För det första är det på många ställen bara tillåtet att använda en lastplats vissa tider 

på dygnet. 

 Den andra faktorn som avgör när det är möjligt att lasta och lossa är de tider som 

kunden på leveransadressen har möjlighet att ta emot gods. 

Tillsammans ringar dessa två faktorer in den tid då lastning och lossning i praktiken är 

möjlig. 

Även om det är tillåtet att använda en lastplats under en viss tid kan lastplatsen ockuperas 

av andra leveransfordon, privatpersoner, felparkerade bilar eller av andra föremål som 

ställts upp på lastplatsen. Det är därför viktigt att undersöka vilken lastplats som används i 

praktiken.  (Det kan finnas lastplatser nära leveransadressen som inte används för att de är 

undermåliga eller av andra skäl. Om så är fallet bör detta dokumenteras, så att åtgärder kan 

vidtas.) 

Exempel: Lastning och lossning är tillåten mellan klockan 6 och 11 på den lastzon som 

används för leveranser till den undersökta leveransadressen. Kunden på leveransadressen 

kan ta emot gods mellan klockan 10 och 18. 

Tidsbegränsningen, som ringas in av dessa två tidsperioder, är i detta exempel mellan 

klockan 10 och 11, alltså 1 timme. Endast under denna timme är leverans i praktiken möjlig. 
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Dessutom är det nödvändigt att utreda: 

 Om det förekommer att leverantörer behöver köa för att få tillgång till lastplatsen. 

 Om det förekommer att lastplatsen blockeras av felparkerade bilar eller dylikt. 

Tidsbegränsning vid lastplatsen berör de transporter som använder lastzoner, dvs. alla 

kategorier av godstransporter som tas upp i handboken. 

 

 

Mått 15 - Avstånd mellan lastplats och leveransadress 

Tillgång till lastplatser och deras placering i förhållande till leveransadressen avgör hur 

långt godset måste transporteras mellan fordon och kund. Om den närmaste lastplatsen är 

för långt borta tvingas transportören att leverera från gatan eller annat ställe där lastning ej 

är tillåten. 

Mått 15 visar om avståndet mellan avlastningsplats och leveransadress är acceptabelt eller 

inte. Förutom själva avståndet beror tillgängligheten på leveransens vikt och volym, vilket 

hjälpmedel som används eller andra aspekter. Olika godsleveranser kommer därför att ha 

olika krav på hur långt avståndet kan vara. Det kan vara mycket påfrestande att dra en 

pallyft, rullbur eller ett avfallskärl längre sträckor, medan samma sträcka inte alls behöver 

innebära några problem för en person som levererar ett paket 

För att bedöma om avlastningsplatsen är tillgänglig eller ej, är det viktigt att skaffa sig en 

uppfattning om: 

 Vilken lastplats som i praktiken används för leveranser till den aktuella adressen. 

 Volym och vikt på det gods som levereras till adressen.  

 Vilket hjälpmedel som används Gränserna i måttrutan nedan utgår från en 

normaltung vikt för de olika hjälpmedlen. Det är viktigt att bedömningarna är 

flexibla utifrån volym och vikt på godset.  

Exempel: Vid leverans av mycket tungt lastade pallar kommer ett avstånd mellan kund och 

lastplats på 20 meter inte att uppfylla acceptabel kvalitet. 

Alla typer av godstransporter med någon form av transport av gods utanför fordon, dvs. till 

fots eller med ett hjälpmedel, påverkas av avståndet mellan lastplats och leveransadress. Det 

innebär att alla kategorier av godstransporter som berörs av arbetssättet är relevanta 

 

Mått 14 Tidsbegränsning vid avlastningsplatsen 

GOD KVALITET Mer än 2 timmar 

MINDRE GOD KVALITET  Mellan 30 minuter och 2 timmar.  

DÅLIG KVALITET Mindre än 30 minuter. 
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Figur 19 En tröskel förhindrar leverans av pallen genom huvudentrén. Istället måste pallen baxas in i dörren 
bredvid. 

Mått 16 – Underlag mellan lastplats och leveransadress  

Underlaget är en viktig faktor som kan avgöra om en leverans är genomförbar eller inte. 

Trottoarkanter, trösklar, avrinningskanaler och brunnar orsakar ofta problem för rullande 

godshantering. Även enstaka trappsteg och avsaknad av hiss kan ställa till problem för vissa 

godsleveranser. Ännu mer problematiska är underlag av kullersten, grus eller gräs. För 

leveranser utan hjälpmedel är underlaget normalt inte något problem. 

När det gäller underlaget ska hela sträckan tas i beaktande, från lastfordonet till den plats 

där leverantörerna hämtar/lämnar godset. Det innefattar sträckor på trottoaren men också 

de sträckor som godset fraktas inne i fastigheter för att komma till godsmottagaren. 

Eftersom de flesta leverantörer har en höj- och sänkbar lastbrygga på fordonet är en 

trottoarkant vid själva lastzonen inget problem.  

Det är viktigt att ta hänsyn till vikten på lasten. För att kunna dra en mycket tungt lastad 

pallyft kanske underlaget måste vara helt slätt. Likaså kan en pallyftsleverans med lite last 

klara högre ojämnheter än nivåerna i måttrutan anger. 

Det är viktigt att undersöka hur trösklar och kanter ser ut. En avfasad kant eller tröskel kan 

möjliggöra leveranser medan en lika hög kant eller tröskel utan avfasning inte gör det. På 

vissa ställen kan hinder som trappor lösas med olika former av ramper och kan på så sätt 

vara tillgängliga. 

Underlag påverkar endast de transporter som har rullande hantering och i detta fall handlar 

det om avfallstransporter och varudistribution. 

 

Mått 15  Avståndet mellan lastplats och leveransadress 
                                  Inget hjälpmedel eller pirra pallyft, rullbur eller avfallskärl 

GOD KVALITET Mindre än 20 meter Mindre än 10 meter 

MINDRE GOD 
KVALITET  

20-40 meter 10-20 meter 

DÅLIG 
KVALITET 

Mer än 40 meter Mer än 20 meter 
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Mått 17 – Lutande plan mellan lastplats och leveransadress 

Backar och andra lutande plan kan göra rullande hanteringar farliga och svåra eller omöjliga 

att genomföra. Lutningar kan även vara mycket ansträngande för chauffören. Detta kan leda 

till olyckor om han eller hon tappar kontrollen på lasten. 

Förutom leveranshjälpmedel, godsvolym och godsvikt, beror tillgängligheten på längden på 

det lutande planet, åt vilket håll planet lutar och hur många lutande plan det finns mellan 

avlastningsplats och slutkund. 

För rullande hantering bör ingen eller ytterst liten lutning finnas med hänsyn till 

leverantörens arbetssituation men också därför att allvarliga olyckor kan inträffa om 

chauffören tappar kontrollen över lasten. Detta gäller för lutande plan i alla riktningar 

(uppåt, nedåt och i sidled). Ett lutande plan ner i ett garage är i de flesta fall för brant för en 

pallyft. 

När det gäller pirror kan större lutning tillåtas. Att dra en pirra upp eller ner för en 

garageuppfart är ofta inget problem. Däremot kan det vara både farligt och för tungt att 

leverera gods med pirra uppför en trappa där det finns skenor som tillåter rullande 

hantering. När det gäller leveranser utan hjälpmedel brukar inte lutande plan skapa några 

större problem. 

Liksom tidigare mått om underlag påverkar lutande plan endast de kategorier av 

godstransporter där rullande hantering används.   

 

 

Mått 18 – Kontakt som medför risk för oskyddade trafikanter och annan trafik  

Dagens leveranser sker många gånger i områden där det finns mycket oskyddade trafikanter 

och annan trafik. Backning och andra riskfyllda manövrar medför olycksrisker för 

Mått 16 Ojämnheter mellan lastplats och leveransadress 

                                                    Inget hjälpmedel eller pirra pallyft, rullbur eller avfallskärl 

GOD KVALITET Mindre än 5 cm Inga 

MINDRE GOD 
KVALITET  

5-10 cm Mindre än 3 cm 

DÅLIG KVALITET Mer än 10 cm Mer än 3 cm 
 

Mått 17 Lutande plans inverkan på hantering av hjälpmedel (pallyft, vagn etc) 

GOD KVALITET Inga lutande plan eller hjälpmedlet påverkas knappast alls om 
det står på det lutande planet. 
 

MINDRE GOD KVALITET  En person ska utan ansträngning kunna hålla emot hjälpmedlet i 
det lutandeplanet om hjälpmedlet står still. 
En person ska utan svårighet snabbt kunna stoppa hjälpmedlet 
då det körs på det lutande planet. 
 

DÅLIG KVALITET Någon av de två punkterna under nivån ”Mindre god” uppfylls 
ej. 
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oskyddade trafikanter liksom för övrig trafik. Även om det i nuläget inte går att kräva 

separation mellan godstransporter och oskyddade trafikanter finns det sämre och bättre sätt 

att hantera denna problematik. 

Lastkajer 

När det gäller lastkajer finns det goda förutsättningar för att separera själva lastningen och 

lossningen från oskyddade trafikanter genom att placera den i ett garage eller i ett område 

där det inte är tillåtet för allmänheten att vistas. Däremot uppkommer problem då fordonen 

ska ta sig in och ut ur garaget då de ofta måste passera trottoarer. 

 För att minska risken för olyckor vid in- och utfarter i områden med mycket 

trafikanter, bör speglar sättas upp vid behov så att transportören kan ha god uppsikt. 

 Oskyddade trafikanter bör vid behov varnas genom ljus- eller ljudsignaler då ett 

transportfordon ska framföras i ett riskfyllt område. 

Lastzoner 

När det gäller lastzoner är det svårt att komma ifrån att lastning och lossning kommer att 

ske där mycket människor rör sig. En lastzon kan utformas så att risken för farliga manövrar 

minimeras. Likaså kan hjälpmedel för att minska olycksrisken vid backning installeras. 

 Lastzoner och andra lastplatser kan konstrueras så att ingen backning krävs  

 Fordon kan utrustas med backkameror som möjliggör för föraren att hålla uppsikt 

bakåt  

 Speglar kan sättas upp för att ge föraren möjlighet till bättre uppsikt 

Avfallstransporter är särskilt utsatta när det gäller kontakt som medför risk för oskyddade 

trafikanter, då de regelbundet kör i bostadsområden, runt skolor och förskolor. Mellan åren 

1994–2016 skadades 102 personer svårt och 22 personer dödades i olyckor med 

sophämtningsfordon. Majoriteten av olyckorna inträffar då backning utförs. Följande 

rekommendationer har arbetats fram av avfallsbranschen för att minimera antalet olyckor 

med avfallstransporter inblandade. 

 Backning bör undvikas i samband med regelbundna avfallstransporter.  

 Företrädesvis bör backning undvikas på platser och i områden där barn och äldre 

kan förväntas befinna sig, t.ex. vid daghem, lekskolor, äldreboenden, dagcentraler 

och liknande.  

 Körning på gång- och cykelvägar bör undvikas. 

 Körning på vägar utan etablerad vändplan bör undvikas. 

 Återvändsgator bör ha en vändplan. För ett normalt avfallsfordon behövs en vändyta 

med diametern 18 meter + hindersfri remsa om cirka 1,5 m. 

Dessutom bör krav på tekniska hjälpmedel och andra försiktighetsåtgärder rekommenderas 

när backning trots allt måste genomföras.  

Vid inventering av varje leveransadress är det viktigt att ta reda på hur situationen ser ut vid 

den lastplats som används. Om lastplatsen finns i ett område med många oskyddade 

trafikanter är det angeläget att utreda om möjliga säkerhetsåtgärder vidtagits. 

Kontakt som medför risk för oskyddade trafikanter berör egentligen all bilburen trafik, dock 

i olika hög grad beroende på fordonsstorlek och möjlighet till uppsikt runt fordonet. Större 

fordon transporter och varudistribution som i första med stora skåp förefaller svårare att ha 
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uppsikt hand berörs av mått 18. Budtransporter utförs kring än en liten bud- eller personbil. 

Därför är det med mindre fordon varför riskerna vid dessa transporter som utförs med stora 

fordon (avfalls- transporter inte är lika stora). 

 

 

  
Figur 20 Exempel på en väl utformad lastkaj för större fordon. Det finns en justerbar brygga på lastkajen om 
fordon av andra storlekar behöver använda lastkajen. Inga nivåskillnader eller kanter finns som kan försvåra 
rullande hantering. 

Mått 19 – Lastplatsens utformning och dimension  

För att leveransen ska kunna utföras på ett rationellt sätt är det viktigt att den lastplats som 

leverantören levererar till är dimensionerad för de fordon som oftast brukar angöra den. 

Lastkajer 

Denna problematik rör främst lastkajer. Då många olika typer av fordon används vid 

godstransporter bör lastkajer generellt sett utformas så att de erbjuder lastningsmöjlighet 

för flera olika typer av fordon. Med utformning av lastkajer avses inte bara själva lastkajens 

utformning utan även andra aspekter som kan påverka om transportören kan använda det 

mest rationella fordonet. Viktiga aspekter att undersöka är takhöjd i garage och i in- och 

utfarter och om det finns tillräckligt stort utrymme för att vända i anslutning till lastkajen. 

Vid en inventering är det nödvändigt att skaffa sig en uppfattning om vilka typer av 

leveransfordon som vanligtvis levererar till leveransadressen. Är det möjligt för alla vanligt 

förekommande fordon, större såväl som mindre, att leverera? En lastkaj kan vara tillgänglig 

för ett stort fordon men inte för ett mindre och vice versa. 

Mått 18 Kontakt som medför risk för oskyddade trafikanter 

GOD KVALITET Risk för oskyddade trafikanter kan uppstå, men åtgärder har 
vidtagits för att avhjälpa situationen. 
 

MINDRE GOD KVALITET  Risk för oskyddade trafikanter kan uppstå, men åtgärder har 
vidtagits för att avhjälpa situationen. 
 

DÅLIG KVALITET Risk för oskyddade trafikanter kan uppstå utan att åtgärder har 
vidtagits för att avhjälpa situationen 
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Större lastkajer har ofta flera angöringsbryggor i olika höjd för att kunna ta emot olika 

fordonsstorlekar. Andra lastkajer har en höj- och sänkbar lastningsbrygga så att höjden på 

lastkajen kan justeras efter fordonet. 

En ramp mellan golv och lastkaj möjliggör leveranser från mindre bilar, t.ex. minibussar och 

minilastbilar, som i vanliga fall inte når upp till en lastkaj som är 90 cm. Leverantören kan 

då dra last på en pirra uppför rampen. 

Lastzoner  

Även när det gäller lastzoner finns aspekter på utformning. Ibland kan en lastzon vara för 

kort för att transportören ska kunna använda det mest rationella fordonet. Många fordon 

har nedfällbara lastbryggor som gör att de behöver tre meter längre lastzoner. 

Om lastplatsens utformning och dimensionering tvingar transportören att använda ett 

fordon som inte är rationellt, bör ”låg kvalitet” sättas på den inventerade adressen. 

Detta mått gäller framförallt transporter som levererar gods via lastkajer och lastzoner och 

handlar då i första hand om varudistribution och budtransporter. Avfallstransporter kan 

också beröras av lastplatsernas utformning men påverkas samtidigt av flera faktorer 

eftersom de hämtar avfall i många olika miljöer. För särskilda angivelser gällande 

lastplatsernas utformning för avfallstransporter hänvisas till ”Handbok för 

avfallsutrymmen” (Avfall Sverige 2018) 

Mer utförlig information om utformning och dimensioner på lastplatser gällande 

varudistribution finns i TYA:s publikation ”Bättre varumottag!” (TYA 2016). 

 

 

  

Mått 19 Lastplatsens utformning och dimension 

GOD KVALITET Lastplatsen är anpassad för de fordon som vanligtvis angör den 
och har även möjlighet att ta emot fordon av annan storlek. 
 

MINDRE GOD KVALITET  Lastplatsen är anpassad för de fordon som vanligtvis angör den, 
men har ingen möjlighet att ta emot fordon av annan storlek. 
 

DÅLIG KVALITET Lastplatsen används ej, eftersom den inte uppfyller de krav som 
transportörerna ställer eller är feldimensionerad för de 
transporter som angör lastplatsen. 
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Mått 20 – Avlastningsplatsen inom synhåll 

Vissa leveranser innehåller värdefull last, t.ex. datorer eller andra elektronikprodukter. I 

dessa fall är det viktigt att transportören kan hålla uppsikt över sitt fordon medan hon eller 

han levererar gods till olika adresser. För att fordonet ska anses vara inom synhåll bör det 

vara det under hela leveransen, även inne hos slutkund. Ofta kan det vara omöjligt att nå 

god kvalitet på måttet och transportören måste då låsa fordonet innan det lämnas. I så fall 

kan man bortse från måttet. 

Vid en inventering är det först nödvändigt att undersöka om det från leverantörernas sida 

finns behov av uppsikt på den aktuella leveransadressen. Om det inte finns några sådana 

önskemål bör man i en inventering bortse från detta mått. 

Detta mått berör endast transporter med stöldbegärligt gods, vilket innebär att 

avfallstransporter inte bör anses relevanta. Varudistribution och budtransporter kan dock 

båda avse värdefullt gods och omfattas därför av måttet.  

 

 

  

Mått 20 Avlastningsplatsen inom synhåll för leverantören (i de fall där transporten 

innehåller stöldbegärligt gods) 

 
GOD KVALITET Ja. 

MINDRE GOD KVALITET  Ja. 

DÅLIG KVALITET Nej. 
 



58 (64) 

 

 

Figur 21 Flödesschema för arbetssättet 

Samråd – Uppföljning 

För att följa upp det arbete och de åtgärder som har genomförts under genomförandefasen 

hålls ett nytt samråd där erfarenheter och resultat diskuteras. 

 Har åtgärderna i avsiktsförklaringen genomförts?  

 Med vilket resultat har åtgärderna genomförts?  

 Har aktörerna upplevt någon förbättring till följd av genomförda åtgärder? 

 För de åtgärder som inte har genomförts – varför inte?  

Ett uppföljande samråd ökar kraven på aktörerna att genomföra de åtgärder man åtagit sig i 

avsiktsförklaringen. Det ger också direkt respons till deltagarna om genomförda åtgärder 

har inneburit en förbättring för stadens godstransporter. Har vissa åtgärder inte genomförts 

kan detta förmedlas vid samrådet och diskussioner om varför kan föras. 

Under ett uppföljande samråd kan kommunen tillsammans med näringslivets aktörer 

fortsätta att arbeta med frågor som rör stadens godstransporter. Nya behov och åtgärder har 

kanske identifierats under genomförandefasen eller så kan åtgärder som identifierades vid 

tidigare samråd, men som inte prioriterades i ett första skede, tas upp och diskuteras. 

Ansvar för de nya åtgärderna fördelas på respektive aktör enligt tidigare samrådsmodell. På 

sikt kan även en ny övergripande inventering genomföras. 

Att med hjälp av handboken bedriva ett kontinuerligt arbete kring stadens godstransporter 

tillsammans med näringslivets aktörer ökar möjligheterna att på sikt kunna studera effekter 

av åtgärdsarbetet. Genom måtten får kommunen en möjlighet att mäta och dokumentera 

förändringen över tid – hur situationen för godstransporterna har förändrats sedan den 

första inventeringen. 
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Exempel på enkät till transportföretagen 
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	Förord 
	Behovet av väl fungerande godstransporter blir allt större i takt med samhällets utveckling. Godstransporter är en förutsättning för att samhället och handeln ska fungera. Samtidigt ger godstransporter negativa effekter på klimat och stadsmiljö genom trängsel, luftföroreningar, buller och trafiksäkerhetsrisker. 
	Förändrande konsumtions- och etableringsmönster, med tillhörande problem och innovationer innebär nya utmaningar för att bygga och utveckla trygga, trafiksäkra, hållbara och effektiva transportlösningar. Samhällets transporter är under ständig utveckling där lösningar på väg, vatten, spår och i luft prövas och utvärderas. Exempel på lösningar som undersöks finns inom allt från drönartransporter med medicin, samlastning av gods, till transporter av avfall på vatten istället för väg.  
	Det finns många aktörer vilkas insatser påverkar godstransporternas effektivitet, tillgänglighet och påverkan på miljö och hälsa. Det är därför viktigt att berörda aktörer samverkar på det lokala planet. Kommunens breda ansvar gör kommunen till den mest naturliga ledaren för ett sådant samarbete.  
	Kommunen svarar bl.a. för frågor som rör näringslivsutveckling, detaljplaner, bygglov, trafikplanering, trafikföreskrifter och gatuutformning. Transportörerna svarar för att leverera rätt varor till rätt plats i rätt tid, men även för att detta sker på ett miljöriktigt och trafiksäkert sätt i överensstämmelse med gällande regler. Fastighetsägarna svarar för att anpassa och underhålla sina fastigheter så att de fungerar för de verksamheter som bedrivs. Näringsidkarna svarar för de kundkrav som riktas mot leverantörer av varo... 
	För att underlätta samverkan mellan berörda aktörer utvecklades ett arbetssätt av dåvarande SKL 2011, som resulterade i denna handbok. Handbokens arbetssätt resulterade i en kommunikationsplattform där kommuner och näringsliv kan mötas och diskutera de problem som rör godstransporter i staden samt tillsammans skapa en åtgärdsplan. Handboken är ett av flera verktyg som kommunen kan använda som stöd i arbetet med att skapa ett mer hållbart transportsystem.  
	Handboken har genomgått mindre uppdateringar med grund i föregående upplaga framtagen av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Boverket, Trafikverket samt kommunerna Jönköping, Norrköping och Uppsala. SKR:s FoU-grupp för transportsystemet har bidragit till arbetet. Författare till ursprunglig text är Martina Bohlin, Fredrik Orwén och Daniel Moback på WSP Analys och Strategi samt Elias Arnestrand och Karin Ahlberg på Sweco. Projektledare för handboken var Mathias Wärnhjelm, Trafikverket och Johan L... 
	Projektgrupp för uppdateringen består av Filip Olsson, Mathias Wärnhjelm och Christer Strömberg på Trafikverket med stöd i granskning av föregående upplaga genomförd av Trivector.   
	Handbokens upplägg 
	Denna handbok är uppdelad i sju delar. Det första kapitlet ”Varför en handbok för stadens godstransporter?” beskriver syftet med handboken och varför det är viktigt att arbeta med tillgänglighet för stadens godstransporter. Kapitlet tar även upp andra stadsbyggnadskvaliteter som miljö och trafiksäkerhet vilka är viktiga att ta hänsyn till i ett arbete med godstransporter.  
	I det andra kapitlet görs en översiktlig genomgång av hur godstransporter påverkar stadsbyggnadskvaliteterna miljö och hälsa, trafiksäkerhet och tillgänglighet.  
	I det tredje kapitlet ”Stadens godstransporter” görs en genomgång av begreppet godstransporter och av olika typer av godstransporter, samt presenteras statistik om inrikes lastbilstrafik för att ge en bild över omfattningen och strukturen på transportmarknaden. I detta kapitel beskrivs också vilka typer av godstransporter som kommer eller inte kommer att behandlas i denna handbok och varför. 
	I kapitel fyra ”Aktörer i transportkedjan – roller och ansvar” beskrivs transportkedjans aktörer och deras roller mer ingående. Förutom kommun och transportföretag beskrivs näringsidkarnas och fastighetsägarnas roller och ansvar. Vilket ansvar har de olika aktörerna när det gäller tillgänglighet och andra aspekter som rör hållbara godstransporter? Vad regleras i lagar och föreskrifter? Hur ser aktörerna på sina egna och andras roller? Vilket ansvar och möjlighet att påverka transporterna anser de att de själva har? 
	Det femte kapitlet ”Att börja arbeta” ger en överblick över hur handbokens arbetssätt är uppbyggt och hur en inventering av stadens godstransporter bör planeras och genomföras. Kapitlet ger också en överblick över handbokens utgångspunkter och viktiga förutsättningar när man arbetar med handboken. 
	I det sjätte kapitlet ”Mått och verktyg” görs en noggrann genomgång av samtliga mått som ingår i handboken och hur de är tänkta att tillämpas i ett inventeringsarbete. 
	Sist i handboken finns en lista med litteratur som närmare behandlar olika delar som tas upp i handboken. 
	  
	1. Varför en handbok för stadens godstransporter?  
	Godstransporter i staden är en handbok som stödjer kommunen i ett samarbete med näringslivet för att skapa ett balanserat transportsystem i staden. I handboken används begreppet stad, men handboken vänder sig även till mindre tätorter som inte kallar sig städer. 
	I ”TRAST – Trafik för en attraktiv stad” som handboken utgår ifrån, definieras begreppet attraktiv stad som en tätort, stor eller liten, som människor gärna vill vistas i och som är socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar. Väl fungerande godstransporter är en förutsättning för att samhället och handeln ska fungera. Det måste levereras varor till butiker och restauranger, byggmaterial måste levereras vid nyexploatering och avfall och massor måste transporteras bort.  
	Samtidigt ger godstransporter negativa konsekvenser för stadsmiljön med minskad framkomlighet för andra trafikanter, buller och utsläpp samt trafiksäkerhetsrisker. Från kommunalt och statligt håll finns därför incitament för att effektivisera godstransporterna inom ramarna för hållbar utveckling genom t.ex. miljözoner och gränser för hur stora eller tunga fordon som får framföras i staden.  
	Det är viktigt att hitta lösningar på de problem som uppkommer i samband med godstransporter i staden. Lösningarna måste vara hållbara, samtidigt som de tar hänsyn till transportörernas behov av att kunna utföra sina leveranser på ett rationellt sätt. Ett välbalanserat transportsystem är en förutsättning för en attraktiv stad, vilket tidigare beskrivits i handboken TRAST.  
	Kommunen har ett starkt intresse av att skapa en attraktiv stad för både medborgare och näringsliv. Kommunen är därför den naturliga ledaren för processen med att, tillsammans med näringslivet, skapa ett mer hållbart transportsystem för stadens godstransporter. Handboken stödjer en process där kommunen i samarbete med transportörer, fastighetsägare och näringsidkare arbetar för att uppnå gemensamma mål för stadens godstransporter.  
	L
	LI
	 Kommunen kan göra mycket för att förbättra villkoren för godstransporter i staden, inte minst genom den fysiska planeringen och genom trafikplanering och trafikreglering. 

	LI
	 Transportörerna kan bidra genom att respektera de trafikregler som gäller, anpassa sina fordon och samlasta i högre grad.  

	LI
	 Fastighetsägarna kan anpassa och underhålla sina fastigheter så att de fungerar för de verksamheter som bedrivs och uppfyller de krav som ställs på varumottagning. 

	LI
	 Näringsidkarna kan bli mer flexibla ifråga om leveranstider och förbättra sina beställningsrutiner för att öka möjligheterna till samlastning.  


	Syftet med denna handbok är att stödja kommunen i att tillsammans med berörda aktörer inom näringslivet initiera ett systematiskt arbetssätt med godstransporter i staden. Fokus i arbetet ligger på god tillgänglighet, men omfattar även andra viktiga aspekter som miljö och trafiksäkerhet.  
	Handboken behandlar inte frågor som innebär att begränsa eller minimera antalet godstransporter till och från staden, vilket kommunen bör hantera i en mer övergripande trafikstrategi, utan utgår ifrån att de godstransporter som förekommer måste kunna framföras på ett rationellt och hållbart sätt.   
	2. Godstransporternas betydelse för tre stadsbyggnadskvaliteter  
	Sveriges Kommuner och Regioner och Trafikverket tog i samarbete med Boverket fram senaste handboken Trafik för en attraktiv stad (TRAST) 2015. Handboken ska vara vägledande för beslutsfattare, samhällsplanerare och andra aktörer i deras arbete med stadens resor och transporter. Syftet är att sätta in trafiksystemet i sitt sammanhang och skapa en brygga mellan olika sektorer inom samhällsplaneringen.  
	Enligt TRAST bör trafiksystemet anpassas efter de förhållanden som råder i staden och ge den tillgänglighet som behövs. En balans mellan olika färd- och fraktsätt och mellan tillgänglighet och andra kvaliteter eftersträvas. TRAST utgår ifrån fem stadsbyggnadskvaliteter: stadens karaktär, tillgänglighet, trygghet, trafiksäkerhet och miljö och hälsa. Stadens godstransporter påverkar i huvudsak tre av dessa kvaliteter, vilket beskrivs närmare i detta kapitel:  
	L
	LI
	 Tillgänglighet 

	LI
	 Trafiksäkerhet 

	LI
	 Miljö och hälsa 


	 
	Tillgänglighet  
	En del av de transportpolitiska målen och preciseringarna innebär ett tillgängligt transportsystem. Med det avses att trafiksystemet ska utformas så att medborgarnas och näringslivets grundläggande transportbehov kan tillgodoses. Tillgänglighet definieras som den lätthet med vilken medborgare, näringsliv och offentliga organisationer kan nå det utbud och de aktiviteter som de har behov av. Tillgängligheten är beroende av faktorer som restid, kostnader, hinder och tillgång till färdmedel. Ökad tillgänglighet för en grupp kan i...c...s... 
	Fokus i arbetet med tillgänglighet har legat på att tillgodose och utvärdera tillgängligheten för medborgarnas transportbehov. Säkra skolvägar och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar är exempel på aspekter som utretts inom ramen för begreppet tillgänglighet. Godstransporter, som en del av näringslivets transporter, har hittills inte omfattats av tillgänglighetsarbetet i någon större utsträckning. Denna handbok har tagits fram som en del i arbetet med att utveckla och arbeta med tillgänglighet utifrån n... 
	 
	Trafiksäkerhet 
	Grunden för det svenska trafiksäkerhetsarbetet är Nollvisionen, som långsiktigt syftar till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Trots att utformning och funktion av transportsystemet ska anpassas till de krav som stödjer detta, är det svårt att helt förhindra att olyckor sker. Effekterna av olyckor kan dock mildras genom att fordon, gator och framförallt människors beteende i trafiken blir säkrare.  
	Rätt hastighet är den enskilt viktigaste faktorn för att skapa en god trafiksäkerhet. Risken för en personskadeolycka ökar med ökande hastighet på grund av att förarens möjlighet att 
	reagera och hinna avvärja olyckan minskar. En ökad trafiksäkerhet i staden förutsätter att hastighetsgränser anpassas till de förhållanden som råder på platsen och att bilister respekterar dessa gränser och håller hastigheten. 
	En annan viktig faktor för trafiksäkerheten är nykterhet. År 2019 dödades 223 personer i trafiken och ca 25 procent av dessa olyckor var alkoholrelaterade. Varje dag utförs minst 15 000 bilresor av alkoholpåverkade förare. Det motsvarar cirka 0,2 procent av trafiken. Nyktra förare är en förutsättning för att öka trafiksäkerheten både i och utanför tätorter. 
	En tredje viktig faktor för trafiksäkerheten är att förare och passagerare använder bälte. Det gäller även de som färdas i tunga fordon. Vidare är fordonens prestanda av stor vikt för trafiksäkerheten, vilket för den tunga trafiken bl.a. handlar om bra bromsar och däck. 
	Vidare är det viktigt att vara medveten om omgivningen. Vid olyckor med oskyddade trafikanter är högersvängsolyckor överrepresenterade. Den oskyddade trafikanten hamnar omedvetet i en blind zon där föraren inte upptäcker risken i tid. Åtgärder för att minska denna risk kan innefatta dels utrustning på fordonet som exempelvis ”död vinkel-varnare” som varnar föraren och speglar med större synfält. Men det kan även vara förändringar i den fysiska strukturen som tydligare påvisar den oskyddade trafikantens närvaro, och i... 
	 
	Miljö och hälsa 
	En del av de transportpolitiska målen och preciseringarna är att bidra till att de 16 miljökvalitetsmålen uppfylls, bland annat begränsad miljöpåverkan, frisk luft och god bebyggd miljö. Samtidigt påverkar transporterna miljö och klimat negativt på flera sätt. Vägtrafiken står för 1/3 av koldioxidutsläppen i Sverige. Mängden koldioxid som ett fordon släpper ut står i direkt relation till hur mycket fossilt bränsle som fordonet förbrukar. Fordonsparken har utvecklats och blivit mer bränsleeffektiv, s...m... De...p...s...  
	Transporterna har även en negativ påverkan på den lokala miljön genom utsläpp av reglerade emissioner såsom kväveoxider, kolväten och partiklar – det senare även genom t.ex. dubbslitage av vägbanan. Dessa luftföroreningar ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, allergier, astma och lungsjukdomar. Buller utgör ett problem för dels stadsmiljön men även invånarnas fysiska och psykiska hälsa. Kväveoxider bidrar till försurning och övergödning av mark, skog och vatten. Halterna av kväveoxider och partiklar h... å...a...d...e... 
	Att minska luftföroreningarna i staden är viktigt för att öka livskvaliteten för de människor som bor och vistas där. Effektiva godstransporter kan bidra till att minska utsläppen av både koldioxid och reglerade emissioner och utgör därför en viktig del i att skapa ett hållbart transportsystem och en attraktiv stad. 
	 
	3. Stadens godstransporter 
	Leveransfordonens utveckling 
	Mängden gods som transporteras ökar, likaså gör antalet fordon som transporterar dessa. Denna ökning har dock inte varit proportionerlig. Detta beror delvis på att en ökning av mindre transportfordon minskar den totala kapaciteten per rutt. Men även då fler leveranser skickas styckevis vid exempelvis e-handel till slutkund, istället för att bulkpaketeras. Genom detta förloras effektivitetsvärden då inte lika många varor ryms.  
	Detta innebär att det totala antalet fordon och dess trafikarbete ökat mer än det samlade godstransportarbetet. Det är framförallt lätta lastbilar (< 3,5 ton) i firmabilstrafik som står för den största ökningen av lastbilar i den svenska fordonsparken (se figur 1 för fördelning). Med firmabilstrafik avses fordon som ägs av företag vars primära uppgift inte är att utföra en transport utan exempelvis att baka bröd som sedan transporteras i egna fordon. Det handlar alltså om företag som transporterar sina varor i egen regi.  
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	Figur 1 Antal lätta och tunga lastbilar i yrkes- respektive firmabilstrafik år 2015. 
	En styrande faktor inom vilka fordon som nyttjas för transporter är mottagarens möjligheter att ta emot leveranser. Genom en kraftig ökning av leveranser till privatpersoner dels med beställningar som skickas från centrallager men även med matleveranser från lokala butiker har förutsättningarna förändrats. Förändringen innebär att en större andel gods går direkt till konsumenten vilket försämrar effektiviteten genom att större utrymmen tas upp av emballage och kravbilden på mer frekventa leveranser blir större.  
	Förändringen har även en påverkan i fråga om hur och när leveranser kan ske. Med ett större antal av mindre leveranser, som dessutom ska till fler adresser ställs högre krav på tidseffektiva transporter. Dels genom att fordonen är mindre och därigenom kan få ut samtliga leveranser snabbare, men även att tillgängligheten för fordonen blir bättre allt eftersom storleken på fordonet minskar. Detta har visat sig i att smidigare fordon för leveranser är under stark tillväxt. Fordon som fraktcyklar och mikrobilar är vanliga e...i... 
	När mottagaren har möjlighet att ta emot leveransen har också en påverkan på när leveransen kan ske, och med den ökning av privata leveranser som skett påverkas även leveranstiderna. En lösning på problematiken med otillgänglighet vid obemannade hem är leveransboxar som leveransen lämnas i och bara mottagaren har tillgång till. Dessa kan vara 
	belägna enskilt i direkt anslutning till bostaden, eller ett flertal samlat vid exempelvis en affär. Dessa kan även vara kylda för att tillgodose behovet att förvara livsmedel. 
	 
	Olika typer av godstransporter 
	I detta kapitel behandlas 10 olika typer av godstransporter i staden. De olika typerna ställer olika krav på arbetssätt och tillhörande bedömning. Nedan beskrivs de olika godstransporternas förutsättningar och egenskaper, vilka har betydelse för hur dessa sedan behandlas i denna handbok. 
	Varudistribution 
	En av de mest frekvent förekommande godstransporterna i staden är varudistribution. Det handlar i många fall om samordnad varudistribution eller samlastning, vilket betyder att gods från olika leverantörer med samma destination samlastas. Styckegods levereras mestadels via fjärrtransporter av stora lastbilar med släp till omlastningsterminaler lokaliserade i utkanten av staden. Där packas godset om, anpassas till respektive kund och lastas sedan på mindre distributionsfordon. Distributionsfordonet täcker sedan leveranser t...e...g...e... 
	Då varudistribution omfattar många olika typer av gods till många olika kunder används olika typer av fordon. Styckegods transporteras vanligen i mindre distributionslastbilar med en totalvikt på 12 ton medan livsmedel vanligen transporteras i något större lastbilar med en totalvikt på 16–18 ton. 
	Oftast är godset packat på lastpallar eller i rullburar som båda kräver rullande hantering vid lastning och lossning. Detta ställer särskilda krav på underlag, avstånd och lutande plan mellan lastplats och leveransadress. Handlar det om mindre mängder gods kan en pirra/säckkärra användas och i de fall lasten är tillräckligt liten och lätt kan godset bäras av chauffören.  
	 
	 
	Image
	Figur 2 Leverans av gods med hjälp av en pirra 
	 
	Image
	Figur 3 Exempel på fordon för budtransporter 
	Budtransporter 
	Bud- och hemkörningstransporter går oftast direkt från avsändare till mottagare men kan även utgöra en deltransport i en längre transportkedja. Budföretagen erbjuder sina kunder olika möjligheter beroende på hur brådskande leveranserna är, men tidsmässigt ligger de vanligtvis på mellan 1 och 6 timmar. 
	Bud- och hemkörningstransporter kan delas in i två huvudsakliga grupper. Den första gruppen fungerar i huvudsak på samma sätt som varudistribution då transportören i förväg vet vilka kunder han ska leverera till, vilket innebär att transporten går att planera. Den väsentliga skillnaden jämfört med varudistribution är att det oftast handlar om mindre mängder gods, mindre fordon och ett större antal stopp per slinga. Vanligen har denna typ av budtransport mellan 60–70 stopp per slinga. I en stad där det är svårt att få tag på l...t...n... 
	Den andra typen av budtransporter är de som inte går att planera utan som sker mer spontant med kort varsel. En butik upptäcker exempelvis att det saknas en viss vara i den leverans som precis kommit för dagen. Varan behövs just den dagen och man väljer att skicka varan med ett bud från leverantören till butiken. Transporten går då direkt från leverantör till butik på så kort tid som möjligt. Rent praktiskt fungerar dessa akuta transporter på samma sätt som de ”planerade” budtransporterna. Chauffören ställer f.......S...l...t...h...f... 
	För bud- och hemkörningstransporter används vanligen fordon med en totalvikt under 3,5 ton, eftersom mängden gods är mindre, och på grund av det stora antalet stopp per slinga. Under senare år har dock flera budföretag börjat använda större fordon för längre transporter och gränsen mellan varudistribution och budtransporter har blivit mer otydlig. Transportföretagen vill kunna erbjuda sina kunder en helhetslösning som även inkluderar budverksamhet. 
	Med ökad E-handel har även behovet av lokala transporter av mindre varor ökat markant. Dessa budtransporter sker i allt större utsträckning med mindre fordon som cyklar/lådcyklar med elmotorer och mikrobilar som drivs av el i urbana miljöer. Genom dessa transportfordon är framkomligheten bättre jämfört med större fordon och utsläppen från förbränningsmotorer blir obefintliga genom eldriften. Denna fordonstyp har dock stora begränsningar sett till vad som är möjligt att transportera.  
	 
	Image
	Figur 4 Leverans med hjälp av pirra 
	Post- och tidningsdistribution 
	Transporter som berör post- och tidningsdistribution utgörs av regelbundna transporter på daglig basis. Godset, dvs. post och tidningar, transporteras i lastbilar från tryckeri och postcentraler till mindre lokala distributionscentraler. I centrala delar av större städer transporteras vanligen godset till fots eller med cykel. Längre ut från centrum där sträckorna blir längre används fordon motsvarande personbilsstorlek. För leverans av post och tidningar används inte lastplatser utan godset levereras direkt i brevlådan hos en stor m...t... s...s...t... A...u.......m... 
	 
	 
	Image
	Figur 5 Avfallstransport och flyttransport i stadsmiljö  
	Avfallstransporter 
	Det finns flera typer av avfall och alla genererar någon form av transport. Det är framförallt hushållsavfall som genererar lokala transporter. Industriavfall och återvinningsmaterial genererar också transporter, men i huvudsak handlar det om mer långväga sådana. Elektronikavfall transporteras långt i vanliga lastbilar och går då under benämningen fjärrtrafik. I denna studie behandlas endast de lokala avfallstransporterna som uppkommer vid hämtning av hushållsavfall. Hushållsavfall finns i alla kommuner och det är kommunen s...l...a... 
	Avfallstransporterna har under de senaste åren förändrats relativt mycket, från att ha varit en forsling av blandat avfall till en soptipp till att förflytta potentiella råvaror från en 
	uppkomstplats till en plats där råvarorna kan nyttiggöras som en resurs. En mer differentierad avfallshantering och fler olika aktörer i form av återvinnare av olika material, leder till ett ökat behov av transporter i avfallssystemet.  
	Hantering av hushållsavfall styrs framförallt av fyra lagar: miljöbalken, plan- och bygglagen, byggnadsverkslagen samt arbetsmiljölagen. Till lagarna hör förordningar som regeringen har beslutat samt föreskrifter, allmänna råd och i vissa fall handböcker som ansvarigt statligt verk ger ut. Branschorganisationen Avfall Sverige har arbetat fram en ”Handbok för avfallsutrymmen” som ger råd och anvisningar om transport, förvaring och dimensionering av hushållsavfall. Här finns ytterligare information ...a... 
	Flyttransporter 
	I branschorganisationen Sveriges Åkeriföretag (SÅ) har flyttransporter urskilts som en egen grupp av transporter och har ett eget rådsforum. Dessa ägnar sig huvudsakligen åt transporter av kontor och bohag åt företag, organisationer och privatpersoner. Flyttransporter sker många gånger i bostadsområden där lastnings- och lossningsförhållanden bestäms av fastighetsägarna. Flyttransporter berörs därför endast av vissa mått i den övergripande inventeringen. 
	Bygg- och anläggningstransporter 
	En stor andel av Sveriges transportörer ägnar sig åt bygg- och anläggningstransporter. Detta är den största medlemsgruppen inom branschorganisationen Sveriges Åkeriföretag med närmare 40 procent av det totala antalet företag. Totalt finns det cirka 5 500 bygg- och anläggningsåkerier i Sverige och de har omkring 9 000 fordon till sitt förfogande. De disponerar dessutom ett stort antal entreprenadmaskiner och utför bland annat drift- och underhållstransporter åt kommuner och Trafikverket. Cirka 1 500 av företagen sköter e... 
	Bygg- och anläggningsåkerier transporterar olika typer av gods som genereras vid bygg- och anläggningsområden, såsom avfall, asfalt, schaktmassor och betong. Godset genereras alltså av byggnationer eller andra temporära anläggningsarbeten och transporteras från punkt A till punkt B med fulla laster. Det är svårt att bestämma vilka parametrar som ska gälla för bygg- och anläggningsfordon eftersom man inte vet var de kommer att gå. De är s.k. ”non stationary”, vilket innebär att start- och målpunkter hela ti...b...- o...n...t...i...- o...m... 
	 Figur 6 Bygg och anläggningstransport med kranbil och ramp 
	Image
	 
	Hantverkstransporter 
	En stor del av trafiken med lätta lastbilar utgörs som nämndes inledningsvis i kapitlet av firmabilstrafik. En viktig grupp inom detta område är hantverkare. Hantverkare får dock en stor del av sitt gods levererat direkt till slutdestinationen av sina leverantörer och dessa transporter faller då inom ramen för varudistribution.  
	Hantverkare och andra typer av företag har i många kommuner, som t.ex. Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Växjö och Uppsala, möjlighet att ansöka om ett s.k. nyttoparkeringstillstånd som ger dem möjlighet att parkera på avgiftsbelagda och tidsbegränsade parkeringsplatser på allmän gatumark. För att få ett nyttoparkeringstillstånd krävs att ”fordonet i den sökandes rörelse har en avgörande betydelse för att kunna utföra arbetet och att det används i betydande omfattning”. Det innebär att hantverkare bedöms a...o...t...s... 
	Värdetransporter 
	Värdetransporter kan innebära transporter av kontanter till och från banker, butiker och uttagsautomater. Banker beställer en summa pengar av ett värdebolag. Bolaget gör en bedömning om de har tillräckligt med pengar i sina egna depåer eller om de måste hämta kontanter i någon av Riksbankens depåer. Värdebolagen hämtar överskotten på bankerna och i butikerna och kör dem tillbaka till sina depåer för förvaring och kvalitetskontroll. Sedlarna går sedan runt mellan banken, handeln och uppräkningscentralen ett antal gånger t...s... 
	Det finns även andra typer av värdetransporter som transporterar stöldbegärligt gods, som guld, ädelstenar och annat värdefullt gods till smyckebutiker, juvelerare och andra typer av butiker och verksamheter.  
	Penningtransporter har under senare år utsatts för ett stort antal rån. I ett försök att öka säkerheten beslutade Justitiedepartementet, polisen, Arbetsmiljöverket och berörda länsstyrelser att penningtransporter ska få använda kollektivkörfält och parkera närmare lämnings- och hämtningsplatser i främst Stockholm och Göteborg. Beslutet överklagades av Trafiknämnden i Göteborg och Trafikverket upphävde sedan beslutet.  
	Kommunerna har dock möjlighet att ge penningtransporter dispens från gällande lokala trafikföreskrifter och så sker på många håll i Sverige för att öka tillgängligheten och säkerheten. I Göteborgs stad har exempelvis fyra bevakningsföretag fått dispens att lasta och lossa gods på två gågator där det annars råder stannaförbud, eftersom man ansett att rådande omständigheter kräver detta.  
	Då tillgängligheten för penningtransporter ur ett lastnings- och lossningsperspektiv till stor del baseras på dispenser till följd av deras unika karaktär berörs de endast översiktligt av handbokens övergripande inventering, såsom kommunens rutiner för dispensgivning och förhållanden på stadens transportsträckor. Andra typer av värdetransporter med stöldbegärligt gods behandlas i handboken inom ramen för varudistribution eller budtransporter.  
	 
	 
	Tanktransporter 
	Med tanktransporter avses här transporter av drivmedel till bensinstationer samt villaolja. Tanktransporter är klassat som farligt gods. Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ”ämnen och produkter som allvarligt kan skada människor, miljö, egendom och annat gods om det inte hanteras korrekt under transporten”.  
	Utgångspunkten för alla regler om transport av farligt gods är internationella rekommendationer. Sverige är sedan 1974 anslutet till den europeiska överenskommelsen om internationella transporter av farligt gods på väg, ADR.  
	Inom ADR finns inga lagar och regler som specifikt begränsar transporter av farligt gods i tätorter, utan det är upp till varje kommun att i samarbete med länsstyrelsen ta fram lokala trafikföreskrifter som gäller för transport av farligt gods inom kommunen. De flesta tätorter i Sverige har infört begränsningar för transport av farligt gods och det ankommer på transportföretaget att känna till dessa regler. Vanligtvis får transporter av farligt gods som har en särskild lastnings- eller lossningsplats, t.ex. ta...d...k... 
	Användningen av villaolja för uppvärmning minskar kontinuerligt då hushåll och fastigheter i högre utsträckning finner andra alternativ. Det innebär att även transporterna av villaolja minskar i samma utsträckning. När det gäller transporter av drivmedel till bensinstationer finns en nationell strategi som innebär att nyetableringar av bensinstationer ska lokaliseras mer perifert än tidigare för att öka säkerheten inne i tätorterna. Detta gör tillsammans med de särskilda regler och föreskrifter som gäller för transport av farligt g...t... 
	Dispenstransporter 
	För att få framföra särskilt breda, långa och tunga fordon som överskrider de dimensioner som regleras i Trafikförordningen (1998:1276) kan undantag i vissa fall medges. Detta får endast ske om det behövs av särskilda skäl och när transporten kan ske utan fara för trafiksäkerheten, skada på vägen eller någon annan avsevärd olägenhet. Flera av de tidigare nämnda godstransporttyperna kan ingå i gruppen dispenstransporter, framförallt transporter inom gruppen bygg och anläggning. Ansökningar om dispens prövas av T...t...a...m...a...d...n... 
	 
	  
	Table
	TR
	TR
	PathPathPathPathPathPathPath
	TH
	Path
	Path

	TH
	Path
	Path

	TH
	Path
	Path

	TH
	Path
	Path

	TH
	Path
	Path

	TH
	Path
	Path

	TH
	Path
	Path


	TR
	TH
	avfallstransporter 

	TH
	max 18 ton 

	TH
	7,0–9,5 m 

	TH
	2,5 m 

	TH
	3,5–4,0 m 

	TH
	20–30 ton 

	TH
	Kärl med hjul/ Pirra 


	TR
	PathPathPathPathPathPathPath
	TH
	Path
	Path

	TH
	Path
	Path

	TH
	Path
	Path

	TH
	Path
	Path

	TH
	Path
	Path

	TH
	Path
	Path

	TH
	Path
	Path


	TR
	PathPathPathPathPathPathPathPathPathPathPathPathPath
	TH
	Varudistribution 

	TH
	max 12 ton 

	TH
	6,0–8,0 m 

	TH
	2,2–2,6 m 

	TH
	3,1–3,5 m 

	TH
	15–18 pall 

	TH
	Rullbur/Pall/ Pirra/Pallyft 




	Figur 7 Typer av godstransporter 
	Fordon för godstransporter 
	Det finns tre typer av godstransporter som berörs av samtliga delar i denna handbok: avfallstransporter, budtransporter och varudistribution. Övriga typer berörs endast av vissa mått i handbokens övergripande inventering. 
	Det är upp till varje kommun att avgöra om det är relevant att inbegripa samtliga identifierade typer av godstransporter eller om endast de transporter som berörs av samtliga mått ska behandlas i ett arbete för hållbara godstransporter i staden. Huruvida transporterna utförs i yrkes- eller firmabilstrafik är inte viktigt ur denna handboks perspektiv. Det spelar heller ingen roll om transporterna är kommunens egna transporter, transporter upphandlade av kommunen eller näringslivets transporter, då h... s...e... 
	De fordonstyper som används i samband med de kategorier av godstransporter som behandlas i denna handbok visas i tabell ovan. Tabellen visar de fordonstyper som används mest frekvent vid respektive godstransport, men avvikelser från detta förekommer. Som nämnts tidigare har flera budtransportföretag under senare år börjat använda större fordon för längre transporter, men även mindre fordon för lokala transporter. Detta har medfört att gränsen mellan varudistribution och budtransporter blivit mer otydlig.  
	I städer som ligger nära vatten finns möjligheter att flytta över godstransporterna från lastbilar till båtar och pråmar. På så vis kan transporter av gods, avfall och massor effektiviseras genom minskad belastning på vägnätet, samtidigt som transporterna kan göras säkrare exempelvis när det gäller farligt gods. 
	De transporttyper som berörs i denna handbok baseras på konventionella transportmetoder inom avfallstransporter, budtransporter och varudistribution. Ovan nämnda exempel syftar till att bredda perspektivet att olika typer av fordon kan användas för att fylla transportbehovet, och att det inte finns en allmängiltig lösning för alla transporter.  
	  
	4. Aktörer i transportkedjan – ansvar och roller 
	Ansvaret för ett tillgängligt transportsystem ligger inte enbart på en aktör. Kommuner, transportörer, fastighetsägare och näringsidkare har alla möjlighet att påverka godstransporter i staden och kan på olika sätt bidra till att förbättra kvaliteten. I detta kapitel görs en genomgång av de olika aktörernas roller och ansvar i transportkedjan och på vilket sätt de bör arbeta för att skapa en attraktiv stad.  
	Sammanfattningsvis kan man säga att alla aktörer har en viktig roll och ett ansvar för att öka kvaliteten på godstransporterna. Alla måste bidra till att skapa en attraktiv stad. Kommunen genom att leda och driva processen från kommunalt håll, en transportör genom att samordna gods och anpassa sina fordon, en fastighetsägare genom att upprätthålla goda lastnings- och lossningsmöjligheter och en näringsidkare genom att se över sina beställningsrutiner och anpassa sina leveranstider.   
	En viktig aspekt att ta hänsyn till när det gäller arbetet för en bättre kvalitet på godstransporter är att olika aktörer arbetar utifrån olika tidsperspektiv. En kommun har ett helt annat tidsperspektiv än en näringsidkare eller en transportör. Det är därför viktigt att man i ett gemensamt arbete inom staden tydligt kommer överens om gemensamma tidplaner och tidsperspektiv för olika delar i arbetet för att undvika missförstånd och besvikelser.  
	Kommuner 
	En del av de transportpolitiska mål och preciseringarna är att transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet. Det innebär bl.a. att kvaliteten på näringslivets transporter bör förbättras. Godstransporter i städer och tätorter är en viktig del av näringslivets transporter.  
	Kommunen är ansvarig för gatunätets utformning och funktion. Kommunen har därför, tillsammans med bl.a. Trafikverket, Länsstyrelsen och polisen, ett ansvar för att bidra till att skapa goda förutsättningar för godstransporter i både små och stora tätorter och städer. Kommunen har i många fall saknat ett verktyg för att lösa de problem som uppstått när det gäller godstransporter. Rent juridiskt finns heller inget som tvingar kommunen att hantera frågor kring godstransporter, med undantag för transportdispense...f...s...- o...k...r...t... 
	Trots att näringslivsfrågorna är viktiga för alla kommuner har förhållandevis få kommuner arbetat på ett mer systematiskt sätt för att underlätta och förbättra för godstransporter i staden. En anledning till detta kan vara att frågan berör många olika förvaltningar inom kommunen, vilket försvårar arbetsprocessen. Stadsbyggnadskontoret eller motsvarande ansvarar för stadsplanering, fastighetskontoret för mark- och exploateringsfrågor, trafik- eller gatukontoret för trafikplanering och beslut om lastzoner och andra lokala t...E... f...m... 
	Det finns flera exempel på där kommuner tagit initiativ till att effektivisera sina godstransporter. I Stockholm stad har initiativet ”Älskade stad” etablerats, som bygger på 
	ett koncept där ingående och utgående leveranser av gods och avfall samordnas på en samlastningscentral. Från samlastningscentralen utgår elfordon som tyst och tryggt framförs dagtid. Dessa fordon fraktar gods till mottagaren, och hämtar med sig avfall tillbaka till samlastningscentralen. Nattetid hämtas det avfall som samlats ihop, och godstransportörerna i lastbilar lämnar av morgondagens gods på samlastningscentralen.  
	Genom denna samordning av gods och avfall trafikeras gatorna dagtid av fordon med som inte förorenar luften i stadsmiljön, och kan framföras på ett dels säkrare men även tystare sätt. De kan även genom variationen i leveransfordon trafikera vägar som inte är tillgängliga för större fordon. Samtidigt som den tyngre trafiken som levererar på nätter inte fastnar i rusningstrafik eller utgör samma risk för olyckor vid körning i stadsmiljö dagtid.  
	Det ligger i varje kommuns intresse att skapa en attraktiv stad för boende, verksamma och besökare. För att uppnå detta i större städer, där trängsel och luftföroreningar ofta är ett problem, krävs att kommunen tar ett helhetsgrepp för att skapa samordning och förståelse för olika aktörers verksamheter. Kommunen är den naturliga ledaren för den lokala processen mot ett hållbart transportsystem och en viktig del av detta är att skapa förutsättningar för effektiva och hållbara godstransporter.  
	Det finns flera fördelar för en kommun som väljer att arbeta med ökad tillgänglighet för godstransporter. Genom att kommunen tar ett ökat ansvar för frågorna ökar möjligheten till dialog och samarbete med de andra aktörerna i transportkedjan. Det ger också möjlighet att diskutera hur godstransporterna bör utföras i staden. Ökad tillgänglighet för godstransporter under vissa tider möjliggör effektivare transporter i staden och ökad tillgänglighet för övriga trafikanter vid andra tider. Om godstransporter kan utföras nattetid e...a...E...T...a...o...m...g...e... 
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	Figur 8 Lossningsprocessen med palldragare från lastbil med bakgavellyft 
	Transportörer 
	Transportföretagen har en viktig roll när det gäller att se till att godstransporterna håller en hög kvalitet. Med hög kvalitet avses här att rätt varor kommer fram till rätt plats i rätt tid och på rätt sätt. ”På rätt sätt” kan handla om flera saker, t.ex. att transportören följer trafikreglerna, inte minst hastighetsgränserna, och att transportören väljer rätt typ av fordon då man inte alltid kan förvänta sig att kunna komma fram med en stor lastbil överallt i en stad. Även parametrar som trängsel i trafiksystemet eller tillgån...p...t...n... 
	Transportörernas syn på sin egen roll 
	Olika typer av transportörer arbetar på olika sätt. Inom avfallsbranschen arbetar många transportörer med att effektivisera sina flöden med hjälp av ruttoptimeringssystem, genom att ta fram bra planeringsunderlag och genom att logga kärl med taggar osv. När det gäller att anpassa sina fordon är det enligt avfallstransportörerna svårt eftersom det inte finns mindre fordon än de som används idag. 
	Avfallstransportörer upplever att problemen i större städer bara ökar och att begränsningarna blir allt fler. De anser att de försöker anpassa sig, t.ex. genom att anpassa tider för hämtning. I större städer hämtar avfallstransportörer avfall i de centrala delarna tidigt på morgonen innan rusningstrafiken börjar, vilket gör att man undviker trängseln i rusningstrafik. Men samtidigt medför parkerade bilar att framkomligheten minskar. Tidiga körningar gör dessutom att boende i högre grad störs av buller från avfallstransporterna på m... 
	När det gäller varudistribution anser de flesta transportörerna att de nästan alltid kör samlastat och med fulla fordon inne i städer, för att begränsa antalet lastbilar och för att effektiva godstransporter medför en större ekonomisk vinst. Näringsidkarnas krav på 
	leveranstider och korta beställningstider begränsar dock möjligheterna för transportörerna att planera och samordna transporterna. 
	Större transportföretag med stora fordonsflottor har större möjligheter att anpassa vissa fordon för särskilda leveranser i staden jämfört med små transportföretag med färre fordon. Det bör avgöras från fall till fall om det är den enskilda leveransadressen som bör anpassas efter de fordon som levererar gods till denna, eller om det är fordonen som bör anpassas till hur leveransadressen ser ut. Det är inte rimligt att en transportör måste anpassa sina fordon till förhållanden som enbart gäller på en enskild leveransadress. Om därem...f...k...p... 
	Det är därför angeläget att en dialog om problem och lösningar kommer till stånd mellan transportörerna och kommunen så att man gemensamt kan komma fram till lösningar som är bra för båda parter.  
	Transportörernas syn på andra aktörer 
	Transportörerna anser att näringsidkare till viss del bör anpassa sina krav på leveranstider till när det är möjligt att leverera gods. Om näringsidkarna blir mer flexibla när det gäller krav på leveranstider skulle framförallt varudistribution i innerstäder bli betydligt lättare. Varudistributörer önskar tidigarelägga distributionen så att man kan leverera redan tidigt på morgonen. Större butiker är ofta mer villiga att ta emot gods vid andra tider än mindre butiker. Det beror på att personalstyrkan är störr...l...k... 
	De flesta större städer har tillgänglighetsproblem eftersom ett stort antal aktörer verkar på en begränsad yta och enda sättet att lösa problemen är genom samarbete. Transportörerna uppfattar att det många gånger saknas en helhetssyn från kommunernas sida när det gäller frågor som rör godstransporter. Alla aktörer som påverkas av trafiksituationen i en stad bör få möjlighet att vara med och påverka denna. Ett grundläggande önskemål från transportörerna är att kommunerna ska ta ett större ansvar i byggnadsprocessen så att b...r...t...s... 
	Transportörerna vill se ett ökat samarbete med fastighetsägarna kring frågor som rör godstransporter. Fastighetsägare skulle i högre grad kunna påverka sina hyresgäster genom att i hyresavtalen styra godsleveranser till särskilda tider. De bör också bli mer uppmärksamma på vilken typ av kund de hyr ut till och vilka godstransporter dennes verksamhet kommer att ge upphov till och därefter anpassa förutsättningarna efter det. När det gäller avfallshantering har fastighetsägarna en central roll. Utredningar som gjorts på u...t...r...a...  
	Samarbeten inom detta kan se olika ut. Ett exempel på ett samarbete med gods och avfallsleveranser är ”Urban services” i Arenastaden. Detta samarbete bygger på att leveranser, returhantering och återvinning hanteras i ett gemensamt flöde till och från Arenastaden via samlastningscentraler. Målet med satsningen är att sänka antalet transporter i Arenastaden, samtidigt som det blir en renare och tryggare stadsdel genom direktleveranser i elfordon.  
	I steg att förbättra möjligheterna att ta tillvara behov och idéer startade samverkansplattformen CLOSER 2011. CLOSER är en neutral plattform där aktörer från näringsliv, industri, universitet och institut, städer, regioner och myndigheter har möjlighet att samverka för mer effektiva och innovativa lösningar inom transportbranschen. Ett exempel på projekt som drivs av CLOSER är fokusgruppen ”Urban Logistics”, som bland annat syftar till att utveckla och testa nya typer av tjänster och affärsmodeller, såväl som f...  
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	Figur 9 Dryckesleverans med palldragare över gata vid snö som underlag 
	Fastighetsägare 
	Ansvaret för att lastning och lossning av varor kan ske på ett bra sätt ligger till stor del på fastighetsägaren. Regelverk och lagar som beskriver varumottagning kan delas in i sådana som rör byggnaden och sådana som rör verksamheten. Inspektion av byggnaden utförs av Boverket och tillsyn av verksamheten av Arbetsmiljöverket. 
	I plan- och bygglagen kapitel 8, § 9, står det att: En obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Tomten ska ordnas så att 
	L
	LI
	1. naturförutsättningarna så långt möjligt tas till vara, 

	LI
	2. betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken inte uppkommer, 

	LI
	3. det finns en lämpligt belägen utfart eller annan utgång från tomten samt anordningar som medger nödvändiga transporter och tillgodoser kravet på framkomlighet för utryckningsfordon, 

	LI
	4. det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon, 

	LI
	5. personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna komma fram till byggnadsverk och på annat sätt använda tomten, om det med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt inte är orimligt, och 

	LI
	6. risken för olycksfall begränsas. 


	Plan- och bygglagen föreskriver alltså att trafik inte får störas av aktiviteterna i bebyggelsen, samt att det ska göras plats för lastning och lossning. Det finns dock inga krav specificerade som gör det möjligt att verifiera lagen på ett bra sätt. Inte heller i Boverkets byggregler finns särskilda krav på lastnings- och lossningsställen. 
	I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1) § 51–54 står bl.a. att ”… Till arbetsplatser ska det, när det behövs, finnas ett eller flera varumottag. 
	Varumottagen ska vara utformade för verksamhetens krav, arbetets art, omfattning och den utrustning som används. En verksamhet med lastning och lossning av en stor mängd gods ska normalt ha ett varumottag med lastkaj” samt att ”… Om varumottaget har angöringsplatser för fordon, ska angöringsplatserna vara placerade och utformade så att sammanstötningar, mellan fordon och mellan fordon och gående, förhindras”.  
	Efterlevnaden av dessa paragrafer inspekteras av Arbetsmiljöverket. I första hand är det näringsidkaren som inspekteras. Denne får i sin tur påtala brister till fastighetsägare. Om det vid inspektion fastställts att mottagningen av gods inte är ändamålsenlig kan Arbetsmiljöverket besluta om nyttjandeförbud. Detta är i realiteten ytterst ovanligt eftersom överenskommelse oftast nås varefter ändringar görs. 
	Arbetsmiljöverket har även gett ut en skrift om varumottagning, lager och distribution där ansvar för arbetsmiljöfrågor står i fokus, däribland exempel på krav som Arbetsmiljöverket kan ställa på arbetsgivare. Varumottagen beskrivs ofta som bristfälliga, vanligen beroende på okunskap om vem som har ansvar för arbetsmiljön. Det är den som driver verksamheten och arbetsgivaren till de chaufförer som levererar varor som har ansvaret för varumottaget. I det fall flera arbetsgivare använder samma varumottag ska en part samordna verksamheten. E...a... 
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	Figur 10 Dryckesleverans med palldragare över gata vid snö som underlag 
	Problem med godstransporter 
	Fastighetsägare som äger äldre fastigheter i centrala delar av städer har ofta problem med leveranser av gods, både när det gäller lastning/lossning vid fastigheten och anslutningar till fastigheten. Trängsel i direkt anslutning till huskroppen och privatbilister som missbrukar lastzoner är vanligt förekommande problem. Samma problem finns inte i nyare köpcentrum trots att det på en dag kan komma flera hundra leveranser. Logistiken kring godsleveranser utgör ett köpcentrums pulsådra på ett tydligare sätt än inne i en stad och leveransern...f.......i...e...A...A...o...u...e... m...k... 
	Rollen som fastighetsägare 
	Många av de problem som gäller godstransporter är det egentligen inte fastighetsägarens ansvar att lösa. Enligt Arbetsmiljöverket ansvarar fastighetsägaren för att lastbryggor har räcken etc., men hur byggnadsfast utrustning används är arbetsgivarens ansvar.  
	I realiteten är fastighetsägare ofta involverade i det dagliga arbetet för att underlätta för både leverantörer och butiksägare, t.ex. genom att upprätthålla en god kommunikation mellan parterna, ge anvisningar om var lastning och lossning enklast sker och styra leveranser till vissa tider (företrädesvis tidig morgon eller förmiddag). En annan uppgift som fastighetsägaren kan ta på sig mot en skälig avgift, är att samordna godsmottagning i en fastighet med många olika hyresgäster. 
	Fastighetsägarnas syn på andra aktörer 
	Fastighetsägare anser att kommunens huvudsakliga ansvar när det gäller tillgängligheten för godstransporter är en förbättrad infrastruktur och en bättre kontroll av lastzoner och parkeringsplatser i anslutning till fastigheterna. Även detaljutformningen av gator är viktig, där t.ex. ojämn stenbeläggning vållar problem när transportören ska föra godset mellan lastplatsen och leveransadressen. 
	Transportörerna orsakar till viss del själva de trängselproblem som uppkommer enligt fastighetsägarna. Ibland väljs alldeles för stora lastbilar för en enskild leverans, vilket försvårar för transportören själv och för medtrafikanter, eller så struntar man i att använda avsedda lastplatser och ställer sig istället på parkeringsplatser avsedda för personbilar. 
	Kommunikationen med transportörer måste enligt fastighetsägarna skötas av näringsidkarna (hyresgäster) eftersom det är dessa transportörer arbetar åt, med undantag för avfallstransporter som fastighetsägarna vanligtvis ansvarar för. Näringsidkarna har huvudansvaret för att leveranserna fungerar, eftersom det ligger mest i deras intresse och de har möjlighet att ställa krav på transportörerna. Näringsidkarna måste enligt fastighetsägarna ta ett större ansvar och se över sina beställningsrutiner och samordna t... 
	 
	Näringsidkare 
	Godstransporter utgör en viktig del av vårt samhälle och uppstår till följd av att gods ska transporteras från leverantör till mottagare. Näringsidkarna, som beställer och tar emot godset, är viktiga aktörer i transportkedjan. Hur näringsidkarna agerar påverkar inte bara tillgängligheten för godstransporter utan också miljö och trafiksäkerhet. Näringsidkarnas förmåga och vilja att påverka godstransporter är dock olika och belyses i flera rapporter.  
	Ett flertal satsningar och projekt har genomförts för att förbättra tillgänglighet, trygghet, luftkvalitet och effektiviteten av transporter i stadsmiljö. En vanlig gemensam nämnare i dessa projekt bygger på samlastningscentraler där gods lämnas av tung trafik, för att sedan distribueras vidare till mottagare som butiker och företag i fordon bättre anpassade för stadsbebyggelsens förutsättningar.  
	Ett projekt inom detta är ”Stadsleveransen” vilket påbörjades 2012. De transporterar från samlastningscentralen där lastbilar lämnar av och hämtar gods, vidare ut i Göteborgs innerstad med mindre elfordon. Stadsleveransen har lett till mindre trängsel och buller, men även ökat tryggheten och förbättrat luftkvaliteten och säkerheten i staden.  
	En annan satsning på ett samlat grepp om transporter är ”Lindholmsleveransen”, vilket drivs av Renova Miljö. Lindholmsleveransen är en helhetslösning för dels avfallshantering och återvinning, men även transporter av post och gods till företag. Terminalen de utgår ifrån hanterar inkommande och utgående leveranser, såväl som avfall och återvinning. Genom detta trafikeras kundernas områden av Renovas mindre fordon som går ut i området med gods, och återvänder med avfall.  
	Satsningar för effektivare och säkrare transporter genomförs även för större områden. En satsning inom detta är Södertörnskommunernas samordnade varudistribution. Genom samordnade varutransporter minskar antalet transporter till mottagare då gods från flera leverantörer sampaketeras och levereras samlat till mottagaren. Med färre leveranser minskar trafiken kring skolor, förskolor, äldreboenden med mera. Samordningen av varudistributionen har minskat utsläppen för transporter markant, samtidigt som t... 
	Samlastningscentralen är även utrustad för att kunna hantera kylt, fryst och vanligt gods vilket ger möjligheten att anpassa leveransen efter de tider som passar verksamheten bäst. Detta minskar stressen för personalen som tar emot leveransen då de, utöver basfördelen att antalet leveranser minskar, kan planera in leveransen då arbetsbördan är som lägst.  
	 
	  
	5. Att börja arbeta 
	I detta kapitel görs en genomgång av hur det systematiska arbetssättet i handboken är uppbyggt och vilka förutsättningar som krävs när en kommun ska börja arbeta med systemet. 
	 Figur 11 Flödesschema för arbetssättet 
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	Fyra delar 
	Arbetssättet är huvudsakligen uppbyggt kring fyra olika delmoment; en övergripande inventering, ett samråd, en genomförandefas och ett samråd för uppföljning (se illustration ovan). Till hjälp i arbetet finns ett antal mått som kommunen bör inventera i samråd med de andra aktörerna i transportkedjan för att få överblick över godstransporternas kvalitet i staden. 
	Övergripande inventering 
	I den övergripande inventeringen gör kommunen en inventering av sitt interna arbete med godstransporter, t.ex. hur kommunen arbetar med tillgänglighet för godstransporter i den kommunala planeringsprocessen och om viktiga platser för godstransporter prioriteras i kommunens snöröjningsplan. Förhållanden kring stadens transportsträckor studeras med avseende på trängsel och framkomlighet. Den övergripande inventeringen omfattar också en undersökning om hur transportföretagen arbetar för att skapa ett mer hållbart t...i...k...i...1... 
	Samråd 
	Samrådet är det centrala delmomentet i arbetssättet då kommunen och representanter från näringslivet möts. Alla aktörer som påverkar transportkedjan bör bjudas in till detta samråd. Fastighetsägare ansvarar för den fysiska utformningen av byggnaden och dess anslutningar, vilket ger grundförutsättningen för hur lastning och lossning kommer att fungera. Näringsidkare såsom restauranger, butiker och kontor är beställare och mottagare av gods, och har därför möjlighet att påverka leveranstider, beställningsrutiner och att s... e...T...o...Å...i... 
	Vid samrådet identifieras relevanta problem när det gäller tillgängligheten för godstransporter, men även frågor som rör transporternas miljö- och trafiksäkerhetspåverkan. Samrådet ger goda förutsättningar för att diskutera lösningar utifrån ett brett perspektiv samt att fördela ett tydligt ansvar mellan de olika aktörerna i systemet (avsiktsförklaring). 
	Samrådet bör inte ses som en enskild händelse utan kommunen får genom samrådet en kommunikationsplattform för kontakt med näringslivet som man kontinuerligt kan använda sig av i arbetet för ett hållbart transportsystem. 
	Genomförande av åtgärder 
	Vid samrådet har problem och potentiella lösningar diskuterats och man har tagit fram en gemensam åtgärdslista med ett tydligt fördelat ansvar mellan olika aktörer i form av en gemensam avsiktsförklaring. 
	Kommunen har som systemutformare av gatunätet en möjlighet att arbeta med sina interna rutiner men kan även åtgärda platsspecifika problem kopplat till lastplatser, såsom utformning och dimension på lastplatser, tidsfönster på lastzoner etc. Som stöd för kommunen i detta arbete finns ett antal mått som motsvarar krav som är rimliga att ställa på lastplatser (mått 14–20). 
	Även övriga aktörer har ett ansvar för att genomföra de åtgärder man gemensamt kommit överens om på samrådet. Det kan till exempel handla om att alla fordon som används i staden ska utrustas med alkolås, ISA-system och backkamera för att öka trafiksäkerheten, eller att butiker på en viss gata måste ta emot gods tidigare på morgonen. 
	Samråd – uppföljning 
	För att följa upp det arbete och de åtgärder som har genomförts under genomförandefasen hålls ett nytt samråd. Det ökar kraven på samtliga aktörer att faktiskt genomföra det man har tagit på sig i avsiktsförklaringen. Det nya samrådet ger också en möjlighet att diskutera fortsatt utveckling för stadens godstransporter samt i vilken takt som olika åtgärder bör genomföras. 
	Att med hjälp av handboken skapa ett kontinuerligt arbete kring stadens godstransporter tillsammans med näringslivets aktörer, ökar möjligheterna att på sikt kunna studera effekter av åtgärdsarbetet. Hur har situationen för godstransporterna förändrats sedan den första inventeringen? Hur har resultatet från inventeringen av måtten förändrats? 
	 
	Utgångspunkter 
	Ett antal utgångspunkter ligger till grund för arbetssättet och är viktiga att bära med sig då det tillämpas i en kommun: 
	L
	LI
	 Hållbara transporter 

	LI
	 Kundorientering 

	LI
	 Fysisk miljö, kommunens verksamhet och transportföretagens arbete med miljö och trafiksäkerhet 

	LI
	 Hela transportkedjan som utgångspunkt 

	LI
	 Mått 

	LI
	 Nivåer för kvalitet 


	Hållbara transporter 
	Begreppet hållbar utveckling definieras som ”att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. Transporter är en förutsättning för att dagens samhälle ska fungera men ger också negativa effekter i form av utsläpp av växthusgaser, luftföroreningar, trafikolyckor med mera. Inom ramen för begreppet hållbar utveckling ska transportsystemet tillgodose samhällets behov av resor och 
	transporter utan att äventyra förutsättningarna för kommande generationer. Det innebär att godstransporter i staden ska utföras på ett så effektivt och resurssnålt sätt som möjligt för att tillgodose dagens behov samtidigt som de är hållbara i ett långsiktigt perspektiv.  
	Kundorientering 
	I arbetet med godstransporter krävs en god förståelse för hur godstransporter fungerar och arbetssituationen för de som arbetar som transportörer.  
	Det är också viktigt att de som dagligen arbetar med de olika kategorierna av godstransporter engageras i utvecklingsarbetet och att kontakt ytor för dialog och förståelse skapas mellan de som arbetar med dessa frågor på kommunen och hos näringsidkarna. Som en del i detta arbete kan det vara bra att avsätta tid för att följa med som passagerare några timmar och diskutera problem och arbetsförhållanden. I de fall detta inte är möjligt kan ett samtal med berörda inom branschen ge en god bild av den problematik som finns. 
	Fysisk miljö, miljö och trafiksäkerhet 
	Med hjälp av handboken kan en kommun få en överblick över förhållanden som rör stadens godstransporter. Den utgår i huvudsak från ett tillgänglighetsperspektiv, men omfattar till viss del även miljö- och trafiksäkerhetsfrågor. Den faktiska situationen i staden inventeras – finns det tillräckligt många lastplatser och hur ser situationen på stadens gator ut? Hur arbetar kommunen med frågor kring lastplatser och vägsträckor när det gäller godstransporter? Kommunens verksamhet och arbete med tillgänglighetsfrågor, till exempel ö...i...t...t...e... 
	Hela transportkedjan som utgångspunkt 
	Arbetssättet utgår från ett perspektiv där hela transportkedjan är i fokus. Det innebär att både den tid då fordonet är i rörelse och de platser där lastning och lossning sker studeras. Syftet med detta angreppssätt är att inte bara fokusera på de problem som uppstår när fordonet är i rörelse. En stor del av dagens tillgänglighetsproblematik berör transportörernas situation i samband med lossning och lastning. Det handlar ofta om brist på ändamålsenliga lastzoner eller lastkajer, en problematik som är svår att fånga utan att...u... 
	Det finns olika sätt att mäta tillgänglighet när det gäller lastplatser. I det här arbetet har utgångspunkten varit leveransadressen och inte själva lastplatsen. Anledningen till detta är att man riskerar att missa många viktiga aspekter av tillgängligheten om man utgår från lastplatsen. 
	Många leveranser sker idag direkt på gatan i brist på lämpliga lastplatser. Dessa platser kommer att förbises om inventeringen utgår från befintliga lastplatser. En lastplats kan vara väl anpassad för en viss typ av last eller gods, men inte för en annan typ. Om en lastplats används till att leverera gods till många olika kunder, kanske den uppfyller kraven för vissa slutkunders leveranser, men inte för andra. 
	Mått 
	För att fånga så många aspekter som möjligt finns ett antal mer konkreta mått för olika aspekter som berör godstransporter. Måtten utgör en viktig grund för det systematiska arbetssättet och innebär ett stöd för kommunen vid bearbetning och analyser av vad som är bra och vad som är mindre bra förhållanden i staden utifrån framförallt ett tillgänglighetsperspektiv, men till viss del även ur ett miljö- och trafiksäkerhetsperspektiv. 
	Vissa mått bygger på konkreta mätningar av t.ex. avstånd mellan en lastplats och en leveransadress, medan andra bygger på värderingar från flera olika aktörer. 
	I anslutning till varje mått presenteras i de flesta fall målnivåer för vad som kan anses vara acceptabelt. Hur långt är det till exempel rimligt för en transportör att dra last från en lastplats till en leveransadress? De olika målnivåerna ger kommunen en möjlighet att mäta förändringar över tid. Har det systematiska arbetssättet tillämpats i staden ett antal år går det att visa hur situationen för stadens godstransporter har utvecklats. För de flesta måtten används tre nivåer: 
	God kvalitet – innebär att det berörda kvalitetsanspråket är tillgodosett 
	Mindre god kvalitet – innebär att det berörda kvalitetsanspråket delvis är tillgodosett. Kvalitetsnivån kan godtas om andra väsentliga faktorer därigenom erhåller god kvalitet.  
	Låg kvalitet – innebär att berörda kvalitetsanspråk inte är tillgodosedda. Åtgärder bör planeras så att problemet på sikt hanteras. 
	I vissa mått används enbart två målnivåer god och mindre god kvalitet samt låg kvalitet. 
	 
	Syfte, ambitionsnivå och organisation 
	Förutsättningar och mål från kommunens sida sätter ramar för arbetet med en inventering av situationen för godstransporter och fastställer möjlig ambitionsnivå. Det är viktigt att ambitionsnivå och prioriteringar i projektet är tydliga innan arbetet inleds och att detta kommuniceras till projektets aktörer. Projektets budget sätter ramar för vilka åtgärder som är möjliga att vidta. Prioriteringar kommer med största sannolikhet att behöva göras och man behöver bestämma fokusområden. Det kan vara bra att rangordna vad som är mest v...d...r...r... 
	Exempel på mål som kan uppfyllas med hjälp av handboken är: 
	L
	LI
	 Skapa en åtgärdslista att arbeta utifrån för att förbättra kvaliteten för godstransporterna i staden. 

	LI
	 Förbättra dialog och samarbete med lokala godstransportörer och andra berörda aktörer i transportkedjan. 

	LI
	 Initiera ett arbete med hållbarhetsfrågor kopplat till godstransporter i en kommun. 

	LI
	 Lösa problem med tillgänglighet, miljö eller trafiksäkerhet i en problematisk del av staden. 


	Sätta samman en styrgrupp  
	För att genomföra ett arbete enligt denna handbok behövs engagemang från många olika håll. Frågor kring godstransporter inbegriper en rad olika funktioner inom kommunen, såsom näringslivskontor, trafikkontor och stadsbyggnadskontor, och inom näringslivet, t.ex. fastighetsägare, näringsidkare och transportörer. En styrgrupp bör tillsättas som kan ge projektet inriktning och mandat, men också för att kommunicera projektets resultat till olika verksamheter inom kommunen och andra berörda. Vidare bör gruppen han...m... 
	Utse en projektledare 
	Det behövs en projektledare för att leda och driva ett arbete med stadens godstransporter. Rollen som projektledare innebär, förutom att leda arbetet, att se till att resurser avsätts för samordning, ekonomiansvar och ledning av inventeringsarbete samt åtaganden kopplade till samrådet. Projektledaren kan t.ex. vara knuten till kommunledningskontoret eller trafikkontoret. Även om stora delar av projektledningsarbetet läggs ut på en extern konsult är det nödvändigt att ha en tydligt utsedd ansvarig projektledare inom den kommunala o...ö...n...a... 
	Sätta samman en arbetsgrupp  
	Projektledaren behöver, utöver det stöd som styrgruppen ger, även stöd i det praktiska genomförandet av inventeringsarbetet och i samrådsarbetet. En arbetsgrupp bör tillsättas som projektledaren vid behov kan vända sig till för att diskutera olika delar av arbetet med. 
	Exempel på personer som kan ingå i en arbetsgrupp är: 
	L
	LI
	 stadsarkitekt  

	LI
	 trafikingenjör  

	LI
	 trafikplanerare 

	LI
	 godsstrateg 

	LI
	 mobility management-handläggare 

	LI
	 driftingenjör 

	LI
	 representant från kommunens näringslivsenhet 

	LI
	 parkeringsvakt 

	LI
	 informatör 


	Utöver representanter från kommunen bör även berörda representanter från näringslivet ingå i arbetsgruppen, såsom transportföretag, fastighetsägare m.fl. Kontakter med dessa knyts till arbetet genom samrådet. 
	  
	6. Mått och verktyg 
	I detta kapitel beskrivs handbokens mått och arbetssätt mer ingående. Kapitlet är indelat i fyra delar utifrån arbetssättets grundläggande struktur.  
	Övergripande inventering 
	Kommunens verksamhet kring lastplatser (Mått 1–3) 
	Mått 1. Tillgänglighet för godstransporter beaktas i den kommunala planeringsprocessen? 
	Mått 2. Arbetssätt för kvalitetsklassning av lastplatser  
	Mått 3. Parkeringsövervakning av lastplatser 
	Kommunens verksamhet kring transportsträckor (Mått 4–8) 
	Mått 4. Handläggningstid för dispensärenden 
	Mått 5. Snöröjning  
	Mått 6. Uppdaterad tillgänglighets information för godstransporter 
	Mått 7. Information om vägarbeten och dessas effekter  
	Mått 8. Konsekvenser för godstransporter vid införande av nya LTF  
	Förhållanden kring stadens transportsträckor (Mått 9–11)  
	Mått 9. Existerande LTF är rationella? 
	Mått 10. Trängsel 
	Mått 11. Framkomlighets begränsningar 
	Transportföretagens arbete med miljö och trafiksäkerhet (Mått 12–13) 
	Mått 12. Transportföretagens miljöarbete 
	Mått 13. Transportföretagens arbete med trafiksäkerhet 
	Samråd 
	Genomförande 
	Platsspecifik inventering – förhållanden kring stadens lastplatser (Mått 14–20) 
	Mått 14. Tidsbegränsning vid lastplatsen 
	Mått 15. Avstånd mellan lastplats och leveransadress 
	Mått 16. Underlag mellan lastplats och leveransadress 
	Mått 17. Lutande plan mellan lastplats och leveransadress 
	Mått 18. Kontakt som medför risk för oskyddade trafikanter och annan trafik 
	Mått 19. Lastplatsens utformning och dimension 
	Mått 20. Avlastningsplatsen inom synhåll 
	Samråd – Uppföljning 
	  
	 
	Image
	Figur 12 Flödesschema för arbetssättet 
	Övergripande inventering 
	Syftet med den övergripande inventeringen är dels att utreda och kartlägga kommunens interna arbete för hållbara godstransporter i staden och dels transportföretagens arbete med miljö och trafiksäkerhet. Generella förhållanden i staden, såsom trängsel och framkomlighets begränsningar studeras också. Följande delar inkluderas i den övergripande inventeringen: 
	L
	LI
	 kommunens verksamhet kring lastplatser 

	LI
	 kommunens verksamhet kring transportsträckor 

	LI
	 förhållanden kring stadens transportsträckor 

	LI
	 transportföretagens arbete med miljö och trafiksäkerhet 


	Resultaten från den övergripande inventeringen ska utgöra diskussionsunderlag vid ett kommande samråd med näringen. Under detta får kommunen direkt respons på om förhållandena i staden samt kommunens arbete bidrar till ett tillgängligt transportsystem eller ej samt vilka önskemål som näringen har när det gäller ett tillgängligt system för godstransporter. På samma sätt får kommunen möjlighet att diskutera problem och åtgärder när det gäller transportföretagens arbete med miljö och trafiksäkerhet. 
	 
	Kommunens verksamhet kring lastplatser (mått 1-3) 
	Kommunens verksamhet kring lastplatser har stor inverkan på kvaliteten hos stadens godstransporter. Ett sätt att förbättra tillgängligheten är att kontrollera att det vid ny- eller omlokalisering finns lämpliga lastplatser för de transportbehov som de nya verksamheterna ger upphov till.  
	Mått 1 – Tillgänglighet för godstransporter beaktas i den kommunala planeringsprocessen?  
	Att kommunen beaktar godstransporter i den kommunala planeringsprocessen är avgörande för att skapa ett balanserat transportsystem. Det handlar framförallt om två olika processer; detaljplaneprocessen och bygglovsprocessen. Det är viktigt att poängtera att dessa två faser i det kommunala arbetet inte alltid samkörs och därför beskrivs de som två olika processer fast med ett gemensamt mått. 
	Detaljplaneprocessen 
	När kommuner gör ändringar i gaturummet är det viktigt att godstransporter tas i beaktande. Genom att redan i planeringsprocessen undvika att skapa dåliga förhållanden för olika typer av godstransporter kommer situationen på sikt att förbättras. Att kommunen är medveten om vilka problem dess verksamhet kan skapa för godstransporter är en viktig del i ett arbete för en tillgänglig stad för denna trafikantgrupp. 
	Exempel på användning inom detaljplaneprocessen 
	En gata håller på att planeras om till en gågata. Kommunen planerar så att rullande hantering, åtminstone för mindre godsvolymer, är möjlig till varje leveransadress. Om gatan läggs i kullersten bör man planera för ”stengångar” eller liknande tillräckligt breda för rullbur eller pallyft. 
	Det är endast möjligt att placera en lastzon på ena sidan av gatan. För att rullande leveranser ska vara möjliga planerar kommunen för ett i höjd med trottoarkanten upphöjt övergångsställe där leverantören kan dra varorna. Vägen säkras från ojämnheter och lutande plan. 
	Till skillnad från varudistribution och budtransporter som huvudsakligen levererar gods till olika typer av verksamheter, måste avfallstransporter komma fram nästan överallt, till verksamheter och privatpersoner. Det finns därför en önskan i avfallsbranschen att kommunerna i ett tidigt skede i stadsplaneringen ska ta hänsyn till avfallstransporter, exempelvis vid nybyggnation av bostadsområden. Det måste gå att komma fram med ett avfallsfordon för att hämta avfall, infrastrukturen måste klara den belastning som det tunga f...u... 
	Följande rekommendationer till kommunens stadsplanerare vid utformning av nya bostadsområden och fastigheter har arbetats fram av avfallsbranschen. 
	L
	LI
	 Samtliga vägar för kontinuerlig biltrafik till permanent- och fritidsfastighet bör planeras med särskild omsorg för att säkerställa att de hålls farbara för regelbundna avfallstransporter. 

	LI
	 Se till att privata vägar, vägar tillhörande vägsamfälligheter och liknande är avsedda för biltrafik och att de behov anslutna fastigheter har av transporter är tillgodosedda. 

	LI
	 Vid nyetablering av områden, enskilda byggnader samt vid byggnation av avfallsutrymmen bör särskild omsorg tillägnas planering för att säkerställa att regelbundna avfallstransporter kan ske på ett säkert sätt.  

	LI
	 Särskild omsorg bör ägnas åt planeringen av avfallsutrymmen och hämtning för att säkerställa att regelbundna avfallstransporter kan utföras utan körning på vägar utan vändplan. 
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	Figur 13 Lossning från lastbil på lastplats samt avfallstransport 
	Bygglovsgranskning 
	Vid nybyggnation läggs exempelvis hela ansvaret på fastighetsägaren att dimensionera lastkajer utifrån de behov som finns hos hyresgästerna i fastigheten. Hyresgästerna byts ofta ut och nya verksamheter med nya leveransbehov flyttar in. Ibland är inte lastplatsen 
	anpassad för de nya behoven och leveranserna blir problematiska. Att från kommunens sida påverka fastighetsägaren att konstruera flexibla lastkajer, som kan ta emot olika typer av fordon, är ett verktyg för att på längre sikt förbättra kvaliteten för godstransporter. 
	Exempel på användning inom bygglovsprocessen: En fastighetsägare uppför en galleria där många olika verksamheter ska bedrivas. Är lastplatsen konstruerad för de fordon som vanligtvis kommer att använda lastkajen? Finns det möjlighet att ta emot andra typer av fordon? Finns det t.ex. en höj- och sänkbar lastningsbrygga? Har man planerat för hur avfall ska hanteras? Var ska avfallsutrymme placeras och hur kommer hämtning av avfall att ske?  
	En fastighetsägare har placerat en lastkaj i källaren dimensionerad för vanligt förekommande distributionsfordon. Är takhöjd, in- och utfart tillräckligt höga för att dessa fordon ska kunna komma in i garaget?  
	Avfallsutrymmen för förskolor, lekplatser, skolor och äldreboenden och liknande bör planeras så att avfallshämtning kan ske utan backning och utan störning för gång- och cykelvägar. 
	Att kommunen beaktar godstransporter i den kommunala planeringsprocessen är en övergripande fråga som påverkar kvaliteten för alla kategorier av godstransporter. 
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	Mått 1 Tillgänglighet för godstransporter beaktas i den kommunala planeringsprocessen? 
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	GOD KVALITET 
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	Ja, som rutin 
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	Mått 2 – Arbetssätt för kvalitetsklassning av lastplatser 
	Tillgängligheten för godstransporter är beroende av hur kommunen arbetar med frågor kring verksamheter som är i behov av leveranser och som har ansvar för att utforma lastkajer. Att ha ett arbetssätt för att kvalitetsklassa en lastplats underlättar kommunens granskning och kontroll av lastplatser. I en kvalitetsklassning bör information om lastplatsens dimensioner finnas, för vilka fordon och för vilka volymer gods som lastplatsen är tillgänglig. Vidare bör information om lastplatsens belastningsgrad, tidsbegränsning och u...a...k...a... 
	Mått 2 berör alla kategorier av godstransporter som använder lastzoner eller lastkajer för lastning och lossning av gods. 
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	Mått 2 Arbetssätt för kvalitetsklassning av lastplatser finns?   
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	GOD KVALITET 
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	Ja 
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	MINDRE GOD KVALITET  

	TD
	Ja, med vissa brister 


	TR
	TD
	DÅLIG KVALITET 

	TD
	Nej 



	 
	PathPath

	 
	Mått 3 – Parkeringsövervakning av lastplatser 
	Att få tillgång till lastplatser är en viktig kvalitetsaspekt för godstransporter. Felparkerade bilar som blockerar lastplatser är ett vanligt förekommande problem, speciellt i vissa områden i staden. Ett sätt att förbättra tillgängligheten för godstransporter är att övervaka lastplatserna så att felparkeringarna minskar.  
	Alla godstransporter som använder sig av specifikt utpekade lastplatser berörs av mått 3. 
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	Mått 3 Parkeringsövervakning av lastplatser 


	TR
	TD
	GOD KVALITET 

	TD
	Det finns inga problematiska lastplatser 


	TR
	TD
	MINDRE GOD KVALITET  

	TD
	Kommunen är medveten om stadens problematiska lastplatser. Dessa övervakas extra eller andra underlättande åtgärder har vidtagits. 
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	DÅLIG KVALITET 

	TD
	Inget arbete kring problematiska lastplatser har initierats 
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	Kommunens verksamhet kring transportsträckor (mått 4-8) 
	Denna del behandlar kommunens verksamheter kring stadens transportsträckor. Delar som berörs är exempelvis hur dispensärenden hanteras och hur olika typer av information görs tillgänglig. 
	Mått 4 – Handläggningstid för dispensärenden 
	För att kunna köra transporter som inte uppfyller lokala trafikföreskrifter eller andra regler, måste transportföretagen söka dispens hos berörd kommun (då transporten sker inom en kommun) eller hos Trafikverket (då transporten sker mellan flera kommuner). I det senare fallet ges kommunerna möjlighet att yttra sig över dispensen om kommunala gator och vägar berörs av transporten. Denna hantering ska i normalfallet ta max tre arbetsdagar. 
	Långa handläggningstider hos kommunen när det gäller dispensansökningar kan leda till att gods blir stående. En annan aspekt av dispensförfarandet är på vilka sätt dispens kan ansökas och innehas. Servicegraden hos kommunen när det gäller dispensansökningar kan därför ses som en indikator på tillgänglighet. 
	Olika typer av transporter kräver olika former av dispenser: 
	L
	LI
	 Dispens för en ovanlig transport: Transportföretag skickar per post eller e-post ansökan om en ovanlig transport som ska ske den kommande veckan. Framförhållningen är relativt god.  

	LI
	 Dispens på daglig basis: För att få leverera till vissa områden i en stad krävs att distributören har ett visst antal kunder i området. Genom ett samtal till kommunen får distributören direkt en kod som han eller hon kan uppge till parkeringsvakterna eller polis vid kontroll. 

	LI
	 Dispens på längre period: Genom att visa att ett undantag från en LTF leder till positiva effekter för t.ex. miljön kan en dispens på längre period utfärdas. 


	Kommunens handläggningstider för dispensärenden påverkar alla godstransporter som kan söka dispenser och i detta fall innebär det alla godstransporter som omfattas av detta arbetssätt. 
	För att måttet ska vara relevant förutsätts att transportföretagen följer de regler som finns och ansöker om dispens vid transporter som inte uppfyller de lokala trafikföreskrifterna eller andra regler. Detta är något som bör tas upp på samrådet när representanter från både kommun och transportföretag möts.   
	Mått 4 och tillhörande målnivåer avser transporter inom en kommun. Transporter mellan kommuner handläggs av Trafikverket, vilket kräver en något längre handläggningstid på grund av samrådet mellan Trafikverket och berörda kommuner. Där bör 1–3 arbetsdagar betraktas som god kvalitet, 4–5 arbetsdagar som mindre god kvalitet och mer än en arbetsvecka som låg kvalitet. 
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	Mått 4 Handläggningstid för dispensärenden 


	TR
	TD
	GOD KVALITET 

	TD
	En arbetsdag eller möjlighet till direktdispens via telefon eller dispens utfärdas för längre perioder för dispenser som beslutas av kommunen. 
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	MINDRE GOD KVALITET  

	TD
	2–3 arbetsdagar för dispenser som beslutas av kommunen. 
	 


	TR
	TD
	DÅLIG KVALITET 

	TD
	Mer än 3 arbetsdagar för dispenser som beslutas av kommunen. 



	 
	PathPath

	Mått 5 – Snöröjning  
	För att kunna hämta och leverera gods vintertid finns behov av väl fungerande snöröjning. Måttet för detta är hur godstransporter prioriterats i kommunens snöröjningsplan och vilka specifika platser som underhålls. En bra snöröjningsplan tar t.ex. bort snövallar från lastplatser och underhåller de ytor där rullande hantering av gods krävs. Det är också viktigt att det inte finns snövallar vid leveransadresserna. Ofta är det samma ytor som gångtrafikanter vistas på, vilket innebär att kommunen inte behöver nedprioritera dessa t... 
	Det bör nämnas att fastighetsägare ansvarar för snöröjning på privat mark och att det är viktigt att även de underhåller ytor där rullande hantering av gods krävs. 
	En bra snöröjning från både kommunens och fastighetsägarnas sida underlättar för alla typer av godstransporter som befinner sig i staden. 
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	Mått 5 Viktiga områden för godstransporter prioriteras i kommunens snöröjningsplan? 


	TR
	TH
	GOD KVALITET 

	TH
	Ja, viktiga områden för godstransporter prioriteras 


	TR
	TH
	MINDRE GOD KVALITET  

	TH
	Ja, viktiga områden för godstransporter prioriteras 


	TR
	TH
	DÅLIG KVALITET 

	TH
	Nej, ingen särskild hänsyn tas till godstransporter 
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	Mått 6 – Uppdaterad tillgänglighetsinformation för godstransporter 
	För att transportörer ska kunna planera för vilka fordon de bör välja och utifrån vilka vägar som är problematiska i staden bör kommunen tillhandahålla information om stadens begränsningar. Information som bör presenteras är framkomlighetsbegränsningar, områden med trängselproblem och lokala trafikföreskrifter som berör godstransporter. 
	En väl genomtänkt vägvisning som inbegriper vägvisning för tunga fordon eller andra fordon som påverkas av tillgänglighetsbegränsningar är också en viktig del i kvalitetsarbetet. För chaufförer som inte känner till staden är det avgörande för att kunna hitta rätt och orientera sig. Med vägvisning avses både en vägvisningsplan och vägvisning ute i gatunätet. Kvaliteten på vägvisningen mäts genom en självvärdering hos kommunen och diskuteras sedan på samrådet. Ta reda på vilka behov som finns i den specifika s...i... 
	Ett sätt att presentera den samlade tillgänglighetsinformationen på är i kartformat eller genom att definiera gränserna för ett område med hjälp av namnen på de gator som omringar området. Transportörerna bör sedan ha tillgång till informationen via t.ex. kommunens webbplats. En webbsida med denna typ av tillgänglighetsinformation är även en enkel väg för informationsspridning, t.ex. vid nya eller förändrade lokala trafikföreskrifter, vilket också utgör en viktig del av tillgänglighetsaspekten. 
	Sedan den 1 juli 2010 finns en rikstäckande databas för trafikföreskrifter (RDT), för vilken Transportstyrelsen ansvarar: www.transportstyrelsen.se/rdt. Det är numera möjligt för transportörer att själva söka information om lokala trafikföreskrifter i den kommun transporten ska utföras via denna webbplats. Hanteringen och publiceringen av trafikföreskrifter via RDT förväntas effektivisera och modernisera hanteringen av trafikföreskrifter, göra det lättare att hitta bland föreskrifterna och förbättra rättssäkerheten f... 
	Diskutera på samrådet vilka önskemål och behov som finns när det gäller tillgänglighetsinformation och bästa sättet att sprida informationen på så att lösningarna anpassas efter de behov som finns i staden. 
	Att det finns samlad information om stadens begränsningar berör alla typer av godstransporter, då den innefattar information om trängselproblem och lokala trafikföreskrifter. Transporter som utförs med mindre fordon, såsom budtransporter, berörs dock i lägre grad än trafik med större fordon då mycket av informationen innefattar begränsningar och vägvisning för tung trafik. 
	 
	Table
	Table
	TR
	TH
	Mått 6 Uppdaterad information om tillgänglighetsbegränsningar och erforderlig vägvisning för godstransporter finns? 
	 


	TR
	TH
	GOD KVALITET 

	TH
	Ja. 


	TR
	TH
	MINDRE GOD KVALITET  

	TH
	Viss information och vägvisning finns.  


	TR
	TH
	DÅLIG KVALITET 

	TH
	Nej. 



	 
	PathPath

	  
	Mått 7 – Information om vägarbeten och dessas effekter 
	Omfattande vägarbeten kan leda till fördröjningar. Om godstransportörerna får information i förväg om större vägarbeten har de bättre möjlighet att planera sin verksamhet, ändra färdval och eventuellt sätta in extraresurser för att tidplanerna ska kunna hållas. 
	Den information som efterfrågas är när och hur länge ett vägarbete kommer att pågå samt vilka konsekvenser det får för restiderna i området. Alla typer av godstransporter gynnas av att information om vägarbeten och med tillhörande effekter finns lättillgänglig. 
	 
	Table
	Table
	TR
	TH
	Mått 7 Information om vägarbeten och dessas effekter på restiden 
	 


	TR
	TH
	GOD KVALITET 

	TH
	Väl utvecklade rutiner för kommunikation finns, både när det gäller kontaktform och kontaktlista. 
	 


	TR
	TH
	MINDRE GOD KVALITET  

	TH
	Det finns brister i rutinerna, men majoriteten av transportörerna meddelas om vägarbeten som har betydande påverkan på restider. 
	 


	TR
	TH
	DÅLIG KVALITET 

	TH
	Inga eller undermåliga rutiner finns för att kommunicera informationen. 



	 
	PathPath

	 
	Mått 8 – Konsekvenser för godstransporter vid införande av nya LTF  
	Varje kommun kan införa lokala trafikföreskrifter (LTF), som gäller på kommunens gator, för att reglera trafiken och uppnå önskade effekter. Det är viktigt att kommunen gör en bedömning av vilka konsekvenser en ny LTF får för godstransporterna i staden och om dessa kan reduceras eller elimineras. Om t.ex. fordonstrafik förbjuds på en gata, utreds det vilka konsekvenserna blir för godstransporterna och om det finns godtagbara alternativa sätt att leverera på. 
	Det finns olika typer av lokala trafikföreskrifter. Gator med genomfartsförbud påverkar alla typer av godstransporter medan vissa LTF, såsom olika bärighetsklassade vägar, endast berör tunga transporter såsom avfallstransporter. 
	Lokala hastighetsbegränsningar har normalt en marginell påverkan på godstransporternas tillgänglighet då den största tidsåtgången för godstransporter är kopplad till lastning och lossning av gods. Omvänt kan LTF:er som påverkar tidsåtgången vid lastning och lossning ha en betydande påverkan på godstransporternas tillgänglighet. 
	 
	Table
	Table
	TR
	TH
	Mått 8 Konsekvenser för godstransporter beaktas vid införande av nya LTF? 


	TR
	TH
	GOD KVALITET 

	TH
	Ja, som rutin. 
	 


	TR
	TH
	MINDRE GOD KVALITET  

	TH
	Ja, som rutin. 
	 


	TR
	TH
	DÅLIG KVALITET 

	TH
	Nej.  



	 
	PathPath

	  
	Förhållande kring stadens transportsträckor (mått 9-11) 
	Med transportsträckan avses alla aspekter av resan som sker då fordonet är i rörelse. Faktorer som kan vara begränsande för tillgänglighet är framkomlighetsbegränsningar, trängsel, vägvisning och lokala trafikföreskrifter. 
	Mått 9 – Existerande LTF är rationella?  
	Mått 8 mäter om kommunen utvärderar hur godstrafiken påverkas vid införande av nya lokala trafikföreskrifter (LTF). Ett liknande resonemang bör kommunen föra med transportörerna kring existerande LTF:er, exempelvis på samrådet. Många LTF:er upplevs som problematiska för transportörerna, men de uppfyller andra mer prioriterade syften och en dialog kring detta mellan transportörer och kommun ökar troligtvis förståelsen för varför vissa LTF:er finns.  
	Det kan också vara så att vissa existerande LTF var rationella när de infördes, men inte är det längre och då får kommunen genom detta mått en möjlighet att justera dessa. I genomförda pilotstudier ledde denna typ av arbete till att flera LTF:er kunde anpassas till dagens förhållanden, vilket var till fördel både för miljön och för transportörerna. Detta mått bör diskuteras i samrådsforumet. 
	Upplever deltagande personer att det finns problem med stadens LTF:er? Fokus i arbetet bör ligga på de LTF:er som reglerar trafikflöden i staden och andra områden som inte fångas av andra mått. Tanken är inte att man ska gå igenom stadens alla LTF:er utan att transportörerna själva ska peka ut de som upplevs som problematiska och irrationella. Det är viktigt att ta reda på vilka konsekvenser de LTF:er som diskuteras har och jämföra dem med deras egentliga syfte. För de LTF:er som uppfyller andra mer prioriterade syften är det v...t...a... 
	Som nämndes tidigare finns det olika typer av lokala trafikföreskrifter och beroende på vilka är olika kategorier av godstransporter relevanta att diskutera. Generellt sett bör dock alla godstransportkategorier delta i diskussionen när problematiska LTF:er identifieras.   
	 
	Table
	Table
	TR
	TH
	Mått 9 Existerande lokala trafikföreskrifter är rationella? 


	TR
	TH
	GOD KVALITET 

	TH
	Stadens LTF skapar inga stora problem för transportörerna 
	 


	TR
	TH
	MINDRE GOD KVALITET  

	TH
	De LTF som upplevs som problematiska av transportörerna uppfyller andra viktiga syften som värderas högre än de negativa konsekvenser de har i samband med godstransporter. 
	 


	TR
	TH
	DÅLIG KVALITET 

	TH
	De LTF som upplevs som problematiska av transportörerna uppfyller inte andra syften som värderas högre.  



	 
	PathPath

	 
	  
	Mått 10 – Trängsel 
	Trängsel ger upphov till flera problem vid transporter av gods. Dels blir lastning och lossning svårare att genomföra och dels kan trängsel medföra att restiderna varierar kraftigt vid olika tider och olika dagar, vilket gör det svårt att planera transporterna. 
	För att få en bild av hur trängseln i staden påverkar godstransporterna tas frågan upp i samrådet. Upplever transportörerna trängsel som ett allvarligt problem? Om trängsel upplevs som ett stort problem: 
	L
	LI
	 Identifiera områden/gator där trängseln är värst och när på dygnet 

	LI
	 Vilka effekter får trängseln för transportörerna? 

	LI
	 Diskutera möjliga lösningar för att förbättra situationen   


	De problemområden som pekas ut av transportörerna på samrådet klassificeras därefter enligt nedanstående punkter: 
	L
	LI
	 Användningsfrekvens: Används vägar med trängsel dagligen av en stor del av transporterna? 

	LI
	 Trängselns påverkan: Hur allvarlig är restidsfördröjningen? 

	LI
	 Alternativa vägar eller tider: Finns det alternativa vägar för att undvika trängseln eller finns det möjlighet för transportören att välja att transportera vid en annan tid? 


	Tillsammans ligger dessa tre faktorer till grund för en bedömning av trängselsituationen i respektive område. 
	Som handlingsplan kan kommunen arbeta på att utveckla olika kanaler för att informera om de mest problematiska områdena för transportörer utan lokalkännedom. På samrådet bör man även fundera på andra lösningar för att komma tillrätta med problemen, t.ex. leveranser vid andra tider, utökade tider för lastning och lossning på särskilda lastzoner eller möjlighet att använda filer avsedda för kollektivtrafik under vissa tider på dygnet. Trängsel är ett vanligt förekommande problem, särskilt i större städer och det påverkar samtliga t...n... 
	 
	Table
	Table
	TR
	TH
	Mått 10 Trängsel. Nivån ska sättas efter det värsta fallet. Om två punkter uppfylls under god kvalitet och en punkt under mindre god, ska mindre god sättas. 
	 


	TR
	TH
	GOD KVALITET 

	TH
	Om trängseln som finns är försumbar,  
	eller om det finns alternativa vägar eller tidpunkter som transporten kan utföras på utan negativa konsekvenser, 
	eller om vägarna med trängsel endast används av en liten andel transportörer 
	 


	TR
	TH
	MINDRE GOD KVALITET  

	TH
	Om de vägar med trängsel som trafikeras av en stor andel av transportörerna har mindre allvarlig påverkan, 
	eller om de vägar med trängsel som har allvarlig påverkan endast trafikeras av få transportörer, 
	eller om det finns alternativa vägar eller tidpunkter som transporterna kan utföras på med vissa negativa konsekvenser 
	 


	TR
	TH
	DÅLIG KVALITET 

	TH
	Om trängseln medför allvarlig påverkan och används av en stor del av stadens transportörer utan att några andra underlättande åtgärder för godstransporter vidtas. 



	 
	PathPath

	 
	Image
	Figur 14 Vägkuddar är ett exempel på ett farthinder som är dimensionerat för tunga fordon. Även ett platågupp med en ramplutning på minst 6 procent och en platå på minst 7 meter anses uppfylla de krav som busstrafiken ställer från arbetsmiljösynpunkt, vilket även bör fungera för godstransporter. 
	Mått 11 – Framkomlighetsbegränsningar 
	Trånga korsningar, små cirkulationsplatser och vägutrustning som stolpar och skyltar kan påverka godstransporternas körsätt, färdhastighet och framkomlighet. Felkonstruerade och bristfälligt underhållna farthinder, cirkulationsplatser etc. kan medföra risk för skada på både fordon och last. 
	Framkomlighetsbegränsningar bör identifieras i dialog med transportörerna. Efter diskussioner på samrådet bör sedan de mest problematiska framkomlighetsbegränsningarna klassas enligt nedanstående punkter. 
	L
	LI
	 Användningsfrekvens: Hur stor del av transportörerna använder dagligen vägar med framkomlighetsproblem? 

	LI
	 Framkomlighetsbegränsningarnas påverkan: Tvingas transportören till riskfyllda manövrar som t.ex. backning? Finns det risk för skada på fordon, last eller vägutrustning? Skapar det ett arbetsmiljöproblem för förare?  

	LI
	 Alternativa lösningar: Finns det alternativa lösningar för att undvika eller minimera framkomlighetsbegränsningen? 


	På samma sätt som för bedömningen av trängsel ligger dessa tre faktorer till grund för en diskussion kring stadens fysiska framkomlighetsbegränsningar. 
	Kommunen bör även diskutera med transportörerna hur problemen med framkomlighetsbegränsningar kan lösas. Det är viktigt att man tar hänsyn till lokala förutsättningar som innebär att framkomlighetsproblem inte kommer att kunna lösas, t.ex. i vissa historiska stadskärnor. I sådana områden måste ett arbete för förbättrad framkomlighet utgå ifrån de förutsättningar som finns, och satsa på de förändringar som är realistiska. Arbetet med att identifiera flaskhalsar är dessutom ett bra tillfälle för kommunen a...s...u...t...h...  
	Framkomlighetsbegränsningar påverkar främst de godstransporttyper som använder större fordon, som har svårare att ta sig fram i staden. Budtransporter använder mindre fordon och berörs därför inte av mått 11. 
	 
	Table
	Table
	TR
	TH
	Mått 11 Framkomlighetsbegränsningar. Nivån ska sättas efter det värsta fallet. Om två punkter uppfylls under god kvalitet och en punkt under mindre god, ska mindre god sättas. 
	 


	TR
	TH
	GOD KVALITET 

	TH
	Om de framkomlighetsbegränsningar som finns är försumbara 
	eller om det finns alternativa vägar utan negativa konsekvenser 
	eller om problematiska vägar endast används av en liten andel transportörer 
	 


	TR
	TH
	MINDRE GOD KVALITET  

	TH
	Om de framkomlighetsbegränsningar som finns på vägar som trafikeras av en stor andel av transportörerna har mindre allvarlig påverkan 
	eller om de framkomlighetsbegränsningar som har allvarlig påverkan endast trafikeras av ett fåtal transportörer 
	eller om det finns alternativa vägar som transporterna kan utföras på med vissa negativa konsekvenser. 
	 


	TR
	TH
	DÅLIG KVALITET 

	TH
	Framkomlighetsbegränsningar med allvarlig påverkan används av en stor del av stadens transportörer. 



	 
	PathPath

	 
	Transportföretagens arbete med miljö och trafiksäkerhet (mått 12-13)  
	Transportföretagens interna arbete för hållbara godstransporter påverkar på vilket sätt godstransporterna utförs och därmed också andra trafikanter och människor som bor och vistas i staden. För att skapa en attraktiv och tillgänglig stad för alla krävs att transportföretagen tar ansvar för att transporterna utförs på rätt sätt, vilket framförallt handlar om att transporterna ska ske enligt gällande trafikregler och att de i övrigt bör uppfylla högt ställda miljö- och trafiksäkerhetskrav. 
	Mått 12 – Transportföretagens miljöarbete 
	Godstransporter påverkar både den globala och lokala miljön negativt genom buller och utsläpp av luftföroreningar och växthusgaser. För att minska de negativa effekterna kan transportföretagen själva arbeta på flera olika sätt, t.ex. genom att flytta över gods på järnväg och sjöfart, säkerställa hög fyllnadsgrad i fordonen, använda ruttoptimeringssystem som effektiviserar körsträckor, samlasta gods, använda bränslesnåla fordon, tillämpa sparsam körning m.m. En utgångspunkt för att kunna bedriva ett aktivt miljöarbete är att f...m... m... 
	Ett strukturerat och systematiskt miljöarbete innebär att företagen följer upp miljöpolicyn samt har ett system för att hantera eventuella avvikelser. 
	För att kvalitetssäkra sitt miljöarbete kan företag certifiera sig enligt miljöledningssystemet ISO 14001. ISO 14001 är en standard för miljöledningssystem som underlättar för företag och organisationer att bedriva ett effektivt och strukturerat miljöarbete. Standarden ger anvisningar om hur företag kan organisera, följa upp, utvärdera och redovisa sitt miljöarbete. Varje år görs en tredjepartsrevision på företaget av ett ackrediterat revisionsföretag som kontrollerar att de krav som ställs genom miljöledningssystemet e...  
	Har staden miljöproblem som orsakas av transporter finns goda möjligheter att på samrådet diskutera dessa tillsammans med övriga aktörer i transportkedjan. Kommunen kan t.ex. 
	presentera resultat från mätningar av luftföroreningar eller trafikräkningar som pekar på problemen samt vilka konsekvenserna av dessa blir. 
	För att skapa en konstruktiv dialog kring transportföretagens ansvar i arbetet för hållbara godstransporter är det viktigt att kommunen först skaffar sig en uppfattning om hur de transportföretag som verkar i kommunen arbetar med dessa frågor. En inventering av företagens miljöarbete ökar förståelsen för eventuella samband med stadens miljöproblem. Ett effektivt sätt att snabbt få en översiktlig bild är att genomföra en enkätundersökning där transportföretagen tillfrågas om sitt miljöarbete. För att få en så hög sv...m...o... 
	L
	LI
	 Har företaget en miljöpolicy och vad innehåller den?  

	LI
	 Följs arbetet med policyn upp? 

	LI
	 Finns system för att hantera eventuella avvikelser från policyn? 

	LI
	 Är företagets miljöarbete certifierat? I så fall enligt vilken standard? 


	Ett exempel på hur en enkät kan utformas visas sist i denna handbok.  
	På samrådet presenteras vilka miljöproblem staden har och vilka mål som kommunen arbetar utifrån. Därefter presenteras resultaten från enkätstudien och utfallet diskuteras med transportföretagen. Har kommunen och transportföretagen gemensamma mål med sitt miljöarbete? Finns det uppenbara brister i transportföretagens miljöarbete? Diskutera möjliga lösningar på miljöproblemen utifrån transportföretagens perspektiv. På vilket sätt kan transportföretagen bidra till att minska miljöproblemen i staden? 
	 
	Table
	Table
	TR
	TH
	Mått 12 Transportföretagens miljöarbete 


	TR
	TH
	GOD KVALITET 

	TH
	Mer än hälften av transportföretagen bedriver ett systematiskt miljöarbete. 
	 


	TR
	TH
	MINDRE GOD KVALITET  

	TH
	Mer än hälften av transportföretagen har en miljöpolicy. 


	TR
	TH
	DÅLIG KVALITET 

	TH
	Mindre än hälften av transportföretagen har en miljöpolicy. 



	 
	PathPath

	 
	Mått 13 – Transportföretagens arbete med trafiksäkerhet 
	Trafiksäkerhet är en viktig stadsbyggnadskvalitet att ta hänsyn till i utformningen av en attraktiv stad. Transportföretag som verkar i staden påverkar trafiksäkerheten och genom ett aktivt och strukturerat arbete kan de påverka denna i en positiv riktning. 
	Det är viktigt att företagets ledning tagit ett beslut om att prioritera trafiksäkerhetsfrågor i det interna arbetet. En grundläggande del i det arbetet är att företaget har fastställt en trafiksäkerhetspolicy. Ett strukturerat och systematiskt arbete med trafiksäkerhet innebär att företagen följer upp policyn samt har system för att hantera eventuella avvikelser. 
	Det finns flera tekniska hjälpmedel för att kontrollera efterlevnad och följa upp trafiksäkerhetsarbetet internt för transportföretagen. Ett sätt för transportföretagen att kontrollera att gällande hastighetsgränser följs är att utrusta fordonen med ISA-system. Ett sätt att säkerställa nykterheten hos förarna är att installera alkolås på fordonen. 
	Sedan 2012 finns det en ISO-standard inom ledningssystem för trafiksäkerhet, ISO-39001. Syftet med denna standard är att organisationer ska ha ett mer systematiskt arbete med trafiksäkerhetsfrågor för att undvika olyckor och därigenom minimera riskerna för lidande och dödsfall. 2018 var drygt 110 företag certifierade enligt standarden. Genom certifieringen i ISO 39001 har företagen blivit tydligare med att kommunicera trafiksäkerhet med sina anställda.  
	Om staden har trafiksäkerhetsproblem som orsakas av godstransporter finns goda möjligheter att diskutera dessa på samrådet tillsammans med övriga aktörer i transportkedjan. Problem bör påtalas på samrådet och resultat från t.ex. hastighetsmätningar eller mätningar av nykterhet som styrker detta presenteras för transportföretagen. 
	För att skapa en konstruktiv dialog med transportföretagen är det viktigt att kommunen har en uppfattning om hur transportföretagen arbetar med trafiksäkerhetsfrågor. Liksom för miljöarbetet kan en enkät vara ett enkelt sätt att fråga transportföretagen om deras trafiksäkerhetsarbete. Följande delar bör ingå i en enkät till transportföretagen: 
	L
	LI
	 Har företaget en trafiksäkerhetspolicy och vad innehåller den?  

	LI
	 Följs arbetet med policyn upp? 

	LI
	 Finns system för att hantera eventuella avvikelser från policyn? 

	LI
	 Är företaget certifierat enligt ledningssystemet för trafiksäkerhet ISO 39001? 


	Ett exempel på hur en enkät kan utformas visas sist i denna handbok. 
	Att transportföretagen får kunskap om de trafiksäkerhetsproblem som finns i staden, och att kommunen får veta hur transportföretagen arbetar med trafiksäkerhetsfrågor, ökar förutsättningarna för att kunna diskutera möjliga lösningar på samrådet. Sambandet mellan problemen och på vilket sätt olika aktörer kan bidra till att lösa dessa tydliggörs och ökar förståelsen och viljan att förändra.   
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	TR
	TH
	Mått 13 Transportföretagens arbete med trafiksäkerhet 


	TR
	TH
	GOD KVALITET 

	TH
	Mer än hälften av transportföretagen bedriver ett systematiskt trafiksäkerhetsarbete. 
	 


	TR
	TH
	MINDRE GOD KVALITET  

	TH
	Mer än hälften av transportföretagen har en trafiksäkerhetspolicy. 
	 


	TR
	TH
	DÅLIG KVALITET 

	TH
	Mindre än hälften av transportföretagen har en trafiksäkerhetspolicy. 
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	Image
	Figur 15 Flödesschema för arbetssättet 
	Samråd 
	Samrådet är en sammanbindande process där de som formar och påverkar systemet; kommunen, transportörer, fastighetsägare och näringsidkare, samlas för att identifiera gemensamma problem och formulera lösningar. Samrådet bidrar till att kommunen och näringslivets aktörer gemensamt kan skapa förutsättningar för en god tillgänglighet för näringslivets transporter i kommunen med hänsyn till både miljö och trafiksäkerhet. 
	Utgångspunkten är kommunens interna arbete som med samrådet bidrar till att engagera de övriga aktörerna och syftar till att synliggöra problem, finna lösningar och fördela ett ansvar. Den övergripande inventeringen som gjorts tidigare diskuteras och kritiseras med kompletteringar från de inbjudna aktörerna i den inledande delen av samrådet. 
	Den andra delen av samrådet ägnas åt att tillsammans identifiera flaskhalsar i systemet kopplat till lastzoner och lastkajer. Ett samråd med alla de som formar, påverkar och påverkas av systemet innebär att lösningar kan diskuteras och hanteras utifrån ett bredare perspektiv och att ansvaret för att implementera den mest rationella lösningen kan delegeras till den aktör som äger en effektiv lösning på de specifika problemen. Kommunen är inte ensamt ansvarig och lösningarna är således inte begränsade till att endast vara p...a...u... 
	Syftet med samrådet är att på ett effektivt sätt verifiera den genomförda inventeringen, sammanställa fakta, finna konstruktiva lösningar på kort och lång sikt samt att fördela ansvar som formuleras i en gemensam och uppföljningsbar avsiktsförklaring. 
	Samrådet ger vidare möjlighet till ett permanent nätverk där, förutom uppföljning av den gemensamma avsiktsförklaringen enligt handboken, även andra frågor som rör godstransporter kan diskuteras utifrån problem och lösningar som t.ex. miljöfrågor och trafiksäkerhet. Samrådet innebär utifrån detta perspektiv även en möjlighet att skapa inspel till en övergripande trafikstrategi. 
	Samrådet är den centrala och sammanbindande processen i arbetssättet och fördelarna med ett samråd som samlar alla berörda intressenter är flera: 
	L
	LI
	 När de relevanta problemen identifierats finns det möjlighet att diskutera och fördela ett tydligt ansvar mellan de olika aktörerna i systemet. 

	LI
	 Ett samråd gör det möjligt att i konsensus komma fram till gemensamma prioriteringar utifrån de angivna ekonomiska ramarna. 

	LI
	 Utifrån prioriteringarna kan man på ett enkelt sätt ta fram och kommunicera åtgärdslistor med åtgärder på kort och lång sikt. 

	LI
	 Genom att samla berörda parter, både de som upplever problem och de som har möjlighet att lösa dem, skapas förutsättningar för att använda rätt lösningar till rätt problem. 


	Planera samrådet  
	För att genomföra ett effektivt samråd och skapa förutsättningar för ett relevant utfall krävs en rad förberedande åtgärder. 
	Deltagare 
	Kommunen bör initialt identifiera de berörda aktörerna – alla aktörer som påverkar transportkedjan bör bjudas in till samrådet. Fastighetsägare ansvarar för den fysiska utformningen av byggnader som utgör grundförutsättningarna för att lastning och lossning ska fungera. Näringsidkare såsom restauranger, butiker och kontor är beställare och mottagare av gods och har därför möjlighet att påverka leveranstider, beställningsrutiner och samordna beställningar och transporter för att minimera transporterna. T... p...s...n...Å... 
	Samrådet bör genomföras på ett effektivt sätt utifrån ett väl genomtänkt upplägg för att ge intressenterna möjlighet att delta och skapa förutsättningar för en bred uppslutning. Ett genomtänkt upplägg bör kunna begränsa samrådet till en halvdagsworkshop. Inför workshopen kan det vara nyttigt med en besiktning av det aktuella området, där också samtal med näringsidkare kring godsleveranser kan ingå. 
	Inbjudan 
	En inbjudan till samrådet bör gå ut i samband med projektets initierande. Inbjudan bör innehålla en tydlig beskrivning av syfte, mål och förväntad nytta samt övergripande beskriva de ekonomiska ramarna för projektet (dvs. kommunens möjlighet att påverka). Inbjudan bör även beskriva vad som förväntas av mötesdeltagarna så att de ges förutsättningar för att välja ut en lämplig representant samt förbereda sig genom att samla synpunkter från den egna organisationen. Anmälan bör krävas i inbjudan för att projektledningen på förhand ...k...c... 
	Rollen som ordförande 
	Mötet och mötesformen ställer stora krav på moderatorn som vid mötets inledning bör förtydliga syftet och målsättningen med mötet. Moderatorn ska tydligt förmedla ramarna i projektet och de prioriteringar som gäller för projektet. Moderatorn ansvarar också för processen att ta fram en gemensam avsiktsförklaring som tydligt klargör problem, lösningar och vilka som har ansvar för att implementera dem. Någon annan än projektledaren bör vara moderator för att kunna agera fritt och obundet. 
	Grupperna 
	För att på ett effektivt sätt samla in synpunkter på kommunens interna arbete och platsbundna problem i systemet bör en uppdelning i diskussionsgrupper göras för att samla in synpunkter, fakta, identifiera problem och diskutera lösningar. 
	Grupperna bör delas upp branschvis utifrån transporttyp respektive fastighetsägare och näringsidkare. Gruppdiskussionerna blir på så vis mer stringenta och de åsikter som framkommer får diskuteras och jämkas med stöd av moderatorn när alla är samlade.  
	 
	 
	 
	 
	Vid samrådet 
	Övergripande inventering 
	Den första delen av samrådet är en genomgång och verifiering av den övergripande inventeringen som kommunen har gjort med avseende på den interna verksamheten och som även till viss del rör de övriga aktörerna. Efter en presentation och genomgång av den sammanställda dokumentationen fördelas de närvarande i grupper enligt ovanstående för att diskutera och ge kommentarer på resultatet av den gjorda inventeringen. Efter diskussionerna i grupp redovisar grupperna resultatet när alla är samlade och allt s...k...f...m... 
	Platsspecifika problem  
	Den andra delen av samrådet syftar till att utifrån ett kartmaterial med kommunens lastzoner identifiera platsbundna flaskhalsar i systemet. Underlaget i form av kartmaterialet bör vara förberett och tillhandahållas av projektledningen. Faktaunderlaget skapas även i denna del av samrådet i gruppdiskussioner med samma indelning som tidigare. 
	Grupperna redovisar efter genomförd diskussion sina resultat i plenum och utifrån det samlade materialet diskuteras möjliga lösningar för att åtgärda identifierade problem. De deltagande aktörerna diskuterar förslag och idéer till lösningar, både på kort och lång sikt, och fokus i diskussionen bör vara på framtiden och möjligheter till förbättringar av systemet. Utgångspunkten är att identifiera lösningar som varje enskild aktör kan bidra med enskilt eller tillsammans med övriga. Resultatet av denna fas sammanställs i en gemensam å...kl... 
	L
	LI
	 Vad som ska göras 

	LI
	 Vem som ska göra det (ansvar) 

	LI
	 När det ska göras 

	LI
	 Omfattning  

	LI
	 Syfte och mål 


	Den gemensamma avsiktsförklaringen är en överenskommelse och beskrivning av vad som ska göras, när det ska göras och vem som ansvarar för att genomföra det. Varje enskild aktör ansvarar för att genomföra och följa upp sina egna avsikter som senare följs upp på efterkommande möten. 
	Rapportering och uppföljning 
	Grupperna ska dokumentera och lämna in resultaten av sina diskussioner. Detta tillsammans med den gemensamt formulerade avsiktsförklaringen bör sändas ut till mötesdeltagarna som uppföljning strax efter genomfört samråd. De överenskomna åtgärderna och eventuella platsbundna analyser som genomförs efter samrådet bör dokumenteras och skickas ut till mötesdeltagarna som uppföljning av hela arbetet. Denna dokumentation fungerar även som ett underlag för ett eventuellt fortsatt arbete för ett mer hållba...e...k...p...  
	 
	Image
	Figur 16 Flödesschema för arbetssättet 
	Genomförande 
	På samrådet har en avsiktsförklaring formulerats med åtgärder som aktörerna bestämt sig för att genomföra. I de fall kommunen har identifierats som ansvarig för problem vid specifika och under samrådet identifierade punkter, bör kommunen följa upp med en platsspecifik inventering. Det innebär att kommunen undersöker hur situationen på de lastplatser som identifierats som problematiska faktiskt ser ut. Krav som är rimliga att ställa på lastplatser finns definierade i mått 14–20 och kan fungera som ett stöd för kommun...d...–2...o... s... 
	Platsspecifik inventering – förhållanden kring stadens lastplatser (mått 14-20)  
	Området där lastning och lossning sker är en viktig plats för att bedöma tillgängligheten för godstransporter. Många av dagens tillgänglighetsproblem orsakas av lastplatsernas utformning, placering och åtkomlighet. Krav som är rimliga att ställa på lastplatser finns definierade i detta kapitel och kan fungera som ett stöd när kommunen undersöker de leveransadresser som identifierats under samrådet. Det är 7 olika mått som ska fånga de olika behov som måste uppfyllas för att en lastplats ska vara tillgänglig o... 
	Först görs en genomgång av några viktiga saker att tänka på vid den platsspecifika inventeringen. 
	Leverans till eller från en adress 
	I flertalet beskrivningar av måtten anges leverans från fordon till en slutadress. Givetvis kan leveransen istället ske från leveransadressen till fordonet, såsom vid insamling av hushållsavfall. För enkelhetens skull har bara det översta scenariot beskrivits. Det betyder dock inte att leveranser åt andra hållet inte ska tas med i mätningen. 
	Lastzon eller lastkaj  
	Lastning och lossning sker oftast i en lastzon eller på en lastkaj. En lastzon är ett område på gatan som är reserverat för lastning och lossning. En lastkaj är en fysisk utbyggnad placerad i anslutning till eller inuti en fastighet. Trots vissa skillnader kan i mångt och mycket samma krav på tillgänglighet ställas på lastplatsen, oavsett om det är en lastzon eller lastkaj. Det finns även gränsfall, som till vissa delar liknar en lastkaj och andra delar en lastzon, t.ex. lastning som sker utan lastkaj men inte på gatan... 
	Utgå från leveransadressen  
	En lastplats ska utvärderas utifrån en specifik leveransadress. Genom att utgå från en leveransadress kan man enkelt bilda sig en uppfattning om vilken lastplats som används i praktiken, vilken typ av gods som vanligtvis levereras till adressen och med vilket hjälpmedel. Denna information är nödvändig för att med hjälp av måtten avgöra om lastplatsen är tillgänglig eller inte 
	 Figur 17 Exempel på hjälpmedel 
	Image
	Leveranshjälpmedel och godsets vikt  
	Kraven på en lastplats varierar beroende på vilka mängder gods som levereras till leveransadressen, hur ofta och vilket hjälpmedel som används för att transportera godset mellan fordon och leveransadress. 
	Det finns olika sätt att transportera godset mellan fordon och slutadress. Olika hjälpmedel ställer olika krav på lastplatsen och har i det här arbetet delats upp i två kravnivåer: en där antingen inget hjälpmedel behövs eller pirra används och en för rullbur, pallyft och avfallskärl. Anledningen till denna indelning är att både rullburar, pallyftar och avfallskärl ställer högre krav på underlaget och ofta lastas betydligt tyngre än pirror. 
	Ytterligare en dimension att ta hänsyn till är hur tungt lastade hjälpmedlen är utifrån varje hjälpmedels förutsättning. Trots att det finns två kravnivåer för hjälpmedel finns det skillnader mellan hur tungt t.ex. en rullbur och en pallyft kan lastas. De krav som anges i måtten har utgått från att varje hjälpmedel är normallastat. Om det visar sig att leveranserna är extremt tunga bör särskild hänsyn tas till att dessa leveranser ställer högre krav än vad nivåerna anger. 
	Exempel på normallast för de olika hjälpmedlen: 
	L
	LI
	 Inget hjälpmedel. Används för små paket eller brev. Max tillåten vikt är 20 kg.  

	LI
	 Pirra. Används för leverans av mindre paket och mindre volym gods. Ofta väljer transportören att använda rullbur eller pallyft om inte allt gods kan lastas på pirran samtidigt.  

	LI
	 Rullbur. Används för att sampacka olika typer av gods eller för varor som skulle ramla av en pall. Används exempelvis för leveranser av livsmedel till närbutiker, t.ex. kan en vagn lastas full med kylprodukter. 

	LI
	 Pallyft. Används vid de tyngsta leveranserna. En tungt lastad pall kan väga uppemot 750 kg.  


	L
	LI
	 Avfallskärl. Avfallskärl finns i flera olika storlekar beroende på typ av fastighet och mängd avfall. Det största kärlet på fyra hjul har en kapacitet på 800 liter. Fylld med osorterat avfall väger den ca 130 kg.  


	Många transportörer har både en pallyft och en pirra i sitt fordon och väljer vilket hjälpmedel de använder utifrån lastens vikt, volym och förutsättningarna på lastplatsen. 
	  
	Image
	Figur 18 Felparkerade bilar ockuperar ofta lastzonerna, men det förekommer också att containrar och andra skrymmande föremål placeras där. 
	Mått 14 – Tidsbegränsning vid lastplatsen 
	Att snabbt kunna få tillgång till den lastplats transportören behöver för att leverera till leveransadressen är en viktig aspekt av tillgängligheten. Att behöva vänta på att ställa upp fordonet fördröjer transportören. I värsta fall tvingas denne leverera från ett ställe där leveranser inte får ske. 
	På många lastplatser är lastning och lossning bara möjlig vissa tider på dygnet, vilket kan orsaka kö och trängsel. Tidsbegränsningen beror på två faktorer: 
	L
	LI
	 För det första är det på många ställen bara tillåtet att använda en lastplats vissa tider på dygnet. 

	LI
	 Den andra faktorn som avgör när det är möjligt att lasta och lossa är de tider som kunden på leveransadressen har möjlighet att ta emot gods. 


	Tillsammans ringar dessa två faktorer in den tid då lastning och lossning i praktiken är möjlig. 
	Även om det är tillåtet att använda en lastplats under en viss tid kan lastplatsen ockuperas av andra leveransfordon, privatpersoner, felparkerade bilar eller av andra föremål som ställts upp på lastplatsen. Det är därför viktigt att undersöka vilken lastplats som används i praktiken.  (Det kan finnas lastplatser nära leveransadressen som inte används för att de är undermåliga eller av andra skäl. Om så är fallet bör detta dokumenteras, så att åtgärder kan vidtas.) 
	Exempel: Lastning och lossning är tillåten mellan klockan 6 och 11 på den lastzon som används för leveranser till den undersökta leveransadressen. Kunden på leveransadressen kan ta emot gods mellan klockan 10 och 18. 
	Tidsbegränsningen, som ringas in av dessa två tidsperioder, är i detta exempel mellan klockan 10 och 11, alltså 1 timme. Endast under denna timme är leverans i praktiken möjlig. 
	Dessutom är det nödvändigt att utreda: 
	L
	LI
	 Om det förekommer att leverantörer behöver köa för att få tillgång till lastplatsen. 

	LI
	 Om det förekommer att lastplatsen blockeras av felparkerade bilar eller dylikt. 


	Tidsbegränsning vid lastplatsen berör de transporter som använder lastzoner, dvs. alla kategorier av godstransporter som tas upp i handboken. 
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	Mått 14 Tidsbegränsning vid avlastningsplatsen 


	TR
	TH
	GOD KVALITET 

	TH
	Mer än 2 timmar 


	TR
	TH
	MINDRE GOD KVALITET  

	TH
	Mellan 30 minuter och 2 timmar.  


	TR
	TH
	DÅLIG KVALITET 

	TH
	Mindre än 30 minuter. 
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	Mått 15 - Avstånd mellan lastplats och leveransadress 
	Tillgång till lastplatser och deras placering i förhållande till leveransadressen avgör hur långt godset måste transporteras mellan fordon och kund. Om den närmaste lastplatsen är för långt borta tvingas transportören att leverera från gatan eller annat ställe där lastning ej är tillåten. 
	Mått 15 visar om avståndet mellan avlastningsplats och leveransadress är acceptabelt eller inte. Förutom själva avståndet beror tillgängligheten på leveransens vikt och volym, vilket hjälpmedel som används eller andra aspekter. Olika godsleveranser kommer därför att ha olika krav på hur långt avståndet kan vara. Det kan vara mycket påfrestande att dra en pallyft, rullbur eller ett avfallskärl längre sträckor, medan samma sträcka inte alls behöver innebära några problem för en person som levererar ett paket 
	För att bedöma om avlastningsplatsen är tillgänglig eller ej, är det viktigt att skaffa sig en uppfattning om: 
	L
	LI
	 Vilken lastplats som i praktiken används för leveranser till den aktuella adressen. 

	LI
	 Volym och vikt på det gods som levereras till adressen.  

	LI
	 Vilket hjälpmedel som används Gränserna i måttrutan nedan utgår från en normaltung vikt för de olika hjälpmedlen. Det är viktigt att bedömningarna är flexibla utifrån volym och vikt på godset.  


	Exempel: Vid leverans av mycket tungt lastade pallar kommer ett avstånd mellan kund och lastplats på 20 meter inte att uppfylla acceptabel kvalitet. 
	Alla typer av godstransporter med någon form av transport av gods utanför fordon, dvs. till fots eller med ett hjälpmedel, påverkas av avståndet mellan lastplats och leveransadress. Det innebär att alla kategorier av godstransporter som berörs av arbetssättet är relevanta  
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	Mått 15  

	TH
	Avståndet mellan lastplats och leveransadress 


	TR
	TD
	                                  Inget hjälpmedel eller pirra 

	TD
	pallyft, rullbur eller avfallskärl 


	TR
	TD
	GOD KVALITET 

	TD
	Mindre än 20 meter 

	TD
	Mindre än 10 meter 


	TR
	TD
	MINDRE GOD KVALITET  

	TD
	20-40 meter 

	TD
	10-20 meter 


	TR
	TD
	DÅLIG KVALITET 

	TD
	Mer än 40 meter 

	TD
	Mer än 20 meter 
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	Figur 19 En tröskel förhindrar leverans av pallen genom huvudentrén. Istället måste pallen baxas in i dörren bredvid. 
	Mått 16 – Underlag mellan lastplats och leveransadress  
	Underlaget är en viktig faktor som kan avgöra om en leverans är genomförbar eller inte. Trottoarkanter, trösklar, avrinningskanaler och brunnar orsakar ofta problem för rullande godshantering. Även enstaka trappsteg och avsaknad av hiss kan ställa till problem för vissa godsleveranser. Ännu mer problematiska är underlag av kullersten, grus eller gräs. För leveranser utan hjälpmedel är underlaget normalt inte något problem. 
	När det gäller underlaget ska hela sträckan tas i beaktande, från lastfordonet till den plats där leverantörerna hämtar/lämnar godset. Det innefattar sträckor på trottoaren men också de sträckor som godset fraktas inne i fastigheter för att komma till godsmottagaren. Eftersom de flesta leverantörer har en höj- och sänkbar lastbrygga på fordonet är en trottoarkant vid själva lastzonen inget problem.  
	Det är viktigt att ta hänsyn till vikten på lasten. För att kunna dra en mycket tungt lastad pallyft kanske underlaget måste vara helt slätt. Likaså kan en pallyftsleverans med lite last klara högre ojämnheter än nivåerna i måttrutan anger. 
	Det är viktigt att undersöka hur trösklar och kanter ser ut. En avfasad kant eller tröskel kan möjliggöra leveranser medan en lika hög kant eller tröskel utan avfasning inte gör det. På vissa ställen kan hinder som trappor lösas med olika former av ramper och kan på så sätt vara tillgängliga. 
	Underlag påverkar endast de transporter som har rullande hantering och i detta fall handlar det om avfallstransporter och varudistribution. 
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	Mått 16 Ojämnheter mellan lastplats och leveransadress 


	TR
	TD
	                                                    Inget hjälpmedel eller pirra 

	TD
	pallyft, rullbur eller avfallskärl 


	TR
	TD
	GOD KVALITET 

	TD
	Mindre än 5 cm 

	TD
	Inga 


	TR
	TD
	MINDRE GOD KVALITET  

	TD
	5-10 cm 

	TD
	Mindre än 3 cm 


	TR
	TD
	DÅLIG KVALITET 

	TD
	Mer än 10 cm 

	TD
	Mer än 3 cm 
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	Mått 17 – Lutande plan mellan lastplats och leveransadress 
	Backar och andra lutande plan kan göra rullande hanteringar farliga och svåra eller omöjliga att genomföra. Lutningar kan även vara mycket ansträngande för chauffören. Detta kan leda till olyckor om han eller hon tappar kontrollen på lasten. 
	Förutom leveranshjälpmedel, godsvolym och godsvikt, beror tillgängligheten på längden på det lutande planet, åt vilket håll planet lutar och hur många lutande plan det finns mellan avlastningsplats och slutkund. 
	För rullande hantering bör ingen eller ytterst liten lutning finnas med hänsyn till leverantörens arbetssituation men också därför att allvarliga olyckor kan inträffa om chauffören tappar kontrollen över lasten. Detta gäller för lutande plan i alla riktningar (uppåt, nedåt och i sidled). Ett lutande plan ner i ett garage är i de flesta fall för brant för en pallyft. 
	När det gäller pirror kan större lutning tillåtas. Att dra en pirra upp eller ner för en garageuppfart är ofta inget problem. Däremot kan det vara både farligt och för tungt att leverera gods med pirra uppför en trappa där det finns skenor som tillåter rullande hantering. När det gäller leveranser utan hjälpmedel brukar inte lutande plan skapa några större problem. 
	Liksom tidigare mått om underlag påverkar lutande plan endast de kategorier av godstransporter där rullande hantering används.   
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	TH
	Mått 17 Lutande plans inverkan på hantering av hjälpmedel (pallyft, vagn etc) 


	TR
	TD
	GOD KVALITET 

	TD
	Inga lutande plan eller hjälpmedlet påverkas knappast alls om det står på det lutande planet. 
	 


	TR
	TD
	MINDRE GOD KVALITET  

	TD
	En person ska utan ansträngning kunna hålla emot hjälpmedlet i det lutandeplanet om hjälpmedlet står still. 
	En person ska utan svårighet snabbt kunna stoppa hjälpmedlet då det körs på det lutande planet. 
	 


	TR
	TD
	DÅLIG KVALITET 

	TD
	Någon av de två punkterna under nivån ”Mindre god” uppfylls ej. 
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	Mått 18 – Kontakt som medför risk för oskyddade trafikanter och annan trafik  
	Dagens leveranser sker många gånger i områden där det finns mycket oskyddade trafikanter och annan trafik. Backning och andra riskfyllda manövrar medför olycksrisker för 
	oskyddade trafikanter liksom för övrig trafik. Även om det i nuläget inte går att kräva separation mellan godstransporter och oskyddade trafikanter finns det sämre och bättre sätt att hantera denna problematik. 
	Lastkajer 
	När det gäller lastkajer finns det goda förutsättningar för att separera själva lastningen och lossningen från oskyddade trafikanter genom att placera den i ett garage eller i ett område där det inte är tillåtet för allmänheten att vistas. Däremot uppkommer problem då fordonen ska ta sig in och ut ur garaget då de ofta måste passera trottoarer. 
	L
	LI
	 För att minska risken för olyckor vid in- och utfarter i områden med mycket trafikanter, bör speglar sättas upp vid behov så att transportören kan ha god uppsikt. 

	LI
	 Oskyddade trafikanter bör vid behov varnas genom ljus- eller ljudsignaler då ett transportfordon ska framföras i ett riskfyllt område. 


	Lastzoner 
	När det gäller lastzoner är det svårt att komma ifrån att lastning och lossning kommer att ske där mycket människor rör sig. En lastzon kan utformas så att risken för farliga manövrar minimeras. Likaså kan hjälpmedel för att minska olycksrisken vid backning installeras. 
	L
	LI
	 Lastzoner och andra lastplatser kan konstrueras så att ingen backning krävs  

	LI
	 Fordon kan utrustas med backkameror som möjliggör för föraren att hålla uppsikt bakåt  

	LI
	 Speglar kan sättas upp för att ge föraren möjlighet till bättre uppsikt 


	Avfallstransporter är särskilt utsatta när det gäller kontakt som medför risk för oskyddade trafikanter, då de regelbundet kör i bostadsområden, runt skolor och förskolor. Mellan åren 1994–2016 skadades 102 personer svårt och 22 personer dödades i olyckor med sophämtningsfordon. Majoriteten av olyckorna inträffar då backning utförs. Följande rekommendationer har arbetats fram av avfallsbranschen för att minimera antalet olyckor med avfallstransporter inblandade. 
	L
	LI
	 Backning bör undvikas i samband med regelbundna avfallstransporter.  

	LI
	 Företrädesvis bör backning undvikas på platser och i områden där barn och äldre kan förväntas befinna sig, t.ex. vid daghem, lekskolor, äldreboenden, dagcentraler och liknande.  

	LI
	 Körning på gång- och cykelvägar bör undvikas. 

	LI
	 Körning på vägar utan etablerad vändplan bör undvikas. 

	LI
	 Återvändsgator bör ha en vändplan. För ett normalt avfallsfordon behövs en vändyta med diametern 18 meter + hindersfri remsa om cirka 1,5 m. 


	Dessutom bör krav på tekniska hjälpmedel och andra försiktighetsåtgärder rekommenderas när backning trots allt måste genomföras.  
	Vid inventering av varje leveransadress är det viktigt att ta reda på hur situationen ser ut vid den lastplats som används. Om lastplatsen finns i ett område med många oskyddade trafikanter är det angeläget att utreda om möjliga säkerhetsåtgärder vidtagits. 
	Kontakt som medför risk för oskyddade trafikanter berör egentligen all bilburen trafik, dock i olika hög grad beroende på fordonsstorlek och möjlighet till uppsikt runt fordonet. Större fordon transporter och varudistribution som i första med stora skåp förefaller svårare att ha 
	uppsikt hand berörs av mått 18. Budtransporter utförs kring än en liten bud- eller personbil. Därför är det med mindre fordon varför riskerna vid dessa transporter som utförs med stora fordon (avfalls- transporter inte är lika stora). 
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	Mått 18 Kontakt som medför risk för oskyddade trafikanter 


	TR
	TD
	GOD KVALITET 

	TD
	Risk för oskyddade trafikanter kan uppstå, men åtgärder har vidtagits för att avhjälpa situationen. 
	 


	TR
	TD
	MINDRE GOD KVALITET  

	TD
	Risk för oskyddade trafikanter kan uppstå, men åtgärder har vidtagits för att avhjälpa situationen. 
	 


	TR
	TD
	DÅLIG KVALITET 

	TD
	Risk för oskyddade trafikanter kan uppstå utan att åtgärder har vidtagits för att avhjälpa situationen 
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	  Figur 20 Exempel på en väl utformad lastkaj för större fordon. Det finns en justerbar brygga på lastkajen om fordon av andra storlekar behöver använda lastkajen. Inga nivåskillnader eller kanter finns som kan försvåra rullande hantering. 
	Image
	Mått 19 – Lastplatsens utformning och dimension  
	För att leveransen ska kunna utföras på ett rationellt sätt är det viktigt att den lastplats som leverantören levererar till är dimensionerad för de fordon som oftast brukar angöra den. 
	Lastkajer 
	Denna problematik rör främst lastkajer. Då många olika typer av fordon används vid godstransporter bör lastkajer generellt sett utformas så att de erbjuder lastningsmöjlighet för flera olika typer av fordon. Med utformning av lastkajer avses inte bara själva lastkajens utformning utan även andra aspekter som kan påverka om transportören kan använda det mest rationella fordonet. Viktiga aspekter att undersöka är takhöjd i garage och i in- och utfarter och om det finns tillräckligt stort utrymme för att vända i anslutning till la... 
	Vid en inventering är det nödvändigt att skaffa sig en uppfattning om vilka typer av leveransfordon som vanligtvis levererar till leveransadressen. Är det möjligt för alla vanligt förekommande fordon, större såväl som mindre, att leverera? En lastkaj kan vara tillgänglig för ett stort fordon men inte för ett mindre och vice versa. 
	Större lastkajer har ofta flera angöringsbryggor i olika höjd för att kunna ta emot olika fordonsstorlekar. Andra lastkajer har en höj- och sänkbar lastningsbrygga så att höjden på lastkajen kan justeras efter fordonet. 
	En ramp mellan golv och lastkaj möjliggör leveranser från mindre bilar, t.ex. minibussar och minilastbilar, som i vanliga fall inte når upp till en lastkaj som är 90 cm. Leverantören kan då dra last på en pirra uppför rampen. 
	Lastzoner  
	Även när det gäller lastzoner finns aspekter på utformning. Ibland kan en lastzon vara för kort för att transportören ska kunna använda det mest rationella fordonet. Många fordon har nedfällbara lastbryggor som gör att de behöver tre meter längre lastzoner. 
	Om lastplatsens utformning och dimensionering tvingar transportören att använda ett fordon som inte är rationellt, bör ”låg kvalitet” sättas på den inventerade adressen. 
	Detta mått gäller framförallt transporter som levererar gods via lastkajer och lastzoner och handlar då i första hand om varudistribution och budtransporter. Avfallstransporter kan också beröras av lastplatsernas utformning men påverkas samtidigt av flera faktorer eftersom de hämtar avfall i många olika miljöer. För särskilda angivelser gällande lastplatsernas utformning för avfallstransporter hänvisas till ”Handbok för avfallsutrymmen” (Avfall Sverige 2018) 
	Mer utförlig information om utformning och dimensioner på lastplatser gällande varudistribution finns i TYA:s publikation ”Bättre varumottag!” (TYA 2016). 
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	TR
	TH
	Mått 19 Lastplatsens utformning och dimension 


	TR
	TD
	GOD KVALITET 

	TD
	Lastplatsen är anpassad för de fordon som vanligtvis angör den och har även möjlighet att ta emot fordon av annan storlek. 
	 


	TR
	TD
	MINDRE GOD KVALITET  

	TD
	Lastplatsen är anpassad för de fordon som vanligtvis angör den, men har ingen möjlighet att ta emot fordon av annan storlek. 
	 


	TR
	TD
	DÅLIG KVALITET 

	TD
	Lastplatsen används ej, eftersom den inte uppfyller de krav som transportörerna ställer eller är feldimensionerad för de transporter som angör lastplatsen. 
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	Mått 20 – Avlastningsplatsen inom synhåll 
	Vissa leveranser innehåller värdefull last, t.ex. datorer eller andra elektronikprodukter. I dessa fall är det viktigt att transportören kan hålla uppsikt över sitt fordon medan hon eller han levererar gods till olika adresser. För att fordonet ska anses vara inom synhåll bör det vara det under hela leveransen, även inne hos slutkund. Ofta kan det vara omöjligt att nå god kvalitet på måttet och transportören måste då låsa fordonet innan det lämnas. I så fall kan man bortse från måttet. 
	Vid en inventering är det först nödvändigt att undersöka om det från leverantörernas sida finns behov av uppsikt på den aktuella leveransadressen. Om det inte finns några sådana önskemål bör man i en inventering bortse från detta mått. 
	Detta mått berör endast transporter med stöldbegärligt gods, vilket innebär att avfallstransporter inte bör anses relevanta. Varudistribution och budtransporter kan dock båda avse värdefullt gods och omfattas därför av måttet.  
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	Mått 20 Avlastningsplatsen inom synhåll för leverantören (i de fall där transporten innehåller stöldbegärligt gods) 
	 


	TR
	TD
	GOD KVALITET 

	TD
	Ja. 


	TR
	TD
	MINDRE GOD KVALITET  

	TD
	Ja. 


	TR
	TD
	DÅLIG KVALITET 

	TD
	Nej. 
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	Figur 21 Flödesschema för arbetssättet 
	Samråd – Uppföljning 
	För att följa upp det arbete och de åtgärder som har genomförts under genomförandefasen hålls ett nytt samråd där erfarenheter och resultat diskuteras. 
	L
	LI
	 Har åtgärderna i avsiktsförklaringen genomförts?  

	LI
	 Med vilket resultat har åtgärderna genomförts?  

	LI
	 Har aktörerna upplevt någon förbättring till följd av genomförda åtgärder? 

	LI
	 För de åtgärder som inte har genomförts – varför inte?  


	Ett uppföljande samråd ökar kraven på aktörerna att genomföra de åtgärder man åtagit sig i avsiktsförklaringen. Det ger också direkt respons till deltagarna om genomförda åtgärder har inneburit en förbättring för stadens godstransporter. Har vissa åtgärder inte genomförts kan detta förmedlas vid samrådet och diskussioner om varför kan föras. 
	Under ett uppföljande samråd kan kommunen tillsammans med näringslivets aktörer fortsätta att arbeta med frågor som rör stadens godstransporter. Nya behov och åtgärder har kanske identifierats under genomförandefasen eller så kan åtgärder som identifierades vid tidigare samråd, men som inte prioriterades i ett första skede, tas upp och diskuteras. Ansvar för de nya åtgärderna fördelas på respektive aktör enligt tidigare samrådsmodell. På sikt kan även en ny övergripande inventering genomföras. 
	Att med hjälp av handboken bedriva ett kontinuerligt arbete kring stadens godstransporter tillsammans med näringslivets aktörer ökar möjligheterna att på sikt kunna studera effekter av åtgärdsarbetet. Genom måtten får kommunen en möjlighet att mäta och dokumentera förändringen över tid – hur situationen för godstransporterna har förändrats sedan den första inventeringen. 
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