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Sammanfattning 
Inledning 
PM - Mål, policys och incitament har tagits fram inom ramen för projektet Kringfartslogistik 
(2016–02592, Vinnova). Projektet genomförs under perioden augusti 2016-april 2018. Detta 
PM har tagits fram inom ramen för Arbetspaket 6 Regelverk och incitament, i nära dialog med 
arbetspaket 3 Tidsvärdering av godstransporter. 

Det övergripande målet med projektet som helhet är att belysa det samhällsekonomiska värdet 
av dynamisk prioritet av nyttotrafik på kringfartsleder i storstadsregioner i syfte att nyttja 
infrastrukturen bättre. Det är en genomförbarhetsstudie och bygger vidare på den tidigare 
genomförda förstudien som pågick april 2015-mars 2016.1 
 
Baserat på resultat från tidigare förstudie har syftet varit att vidare utreda incitament för 
prioritet av trafik i dedikerade körfält. 

I projektansökan formulerades frågeställningarna enligt följande: 

• Vilka krav skall ställas på fordon för att prioritera och hur bör ett tillståndsförfarande 
gå till? 

• Hur skapar man marknadsincitament för miljöklassade fordon och för hållbar logistik? 

• Vilka konkreta policy- och regelverk skulle möjliggöra en prioritering av samhällsnyttig 
transport på statliga respektive kommunala vägar? 

• Hur skall kontroll av efterlevnad utföras? (t ex med erfarenheter från existerande 
miljözoner i städer) 

• Hur hantera rent regelmässigt att flöden går mellan kommunalt, regionalt och 

nationellt (statligt) vägnät? 

Genom den kartläggning som genomförts i den tidigare förstudien kunde det konstateras att 
trängselproblematiken var stor på in- och kringfartsleder samt att transportsystemet uppfattas 
som sårbart. Vidare kunde slutsatsen dras att det fanns goda möjligheter, både 
kapacitetsmässigt och tekniskt, att dynamiskt prioritera samhällsnyttig godstrafik och öka 
kapaciteten i befintlig infrastruktur. 

Inom detta arbetspaket har en litteraturstudie gjorts för att samla information om övergripande 
mål, policys och tidigare arbete kring incitament. Workshop och löpande dialog med ansvarig 
för arbetspaket 3 har varit underlag till kriterielista.  

Kartläggning 
Det finns ett stort glapp mellan beslutade styrmedel och åtgärders förväntade effekter jämfört 
med vad som bedöms skulle behövas för att nå uppsatta mål. Det innebär att nya åtgärder och 
incitament behövs. Viktigt är dock att dessa åtgärder och incitament ligger i linje med både 
övergripande och regionala/lokala visioner, mål och styrande dokument, därför har de 
viktigaste av dessa kartlagts. 
 
Övergripande visioner, mål och styrande dokument är bland annat Agenda 2030, Paris avtalet, 
Sveriges nya klimatlag, ny nationell godsstrategi, EU:s vitbok samt färdplanen för Citylogistik. 
Utöver det finns det en rad regionala och lokala visioner, mål och styrande dokument sås om i 
Stockholm Leveranstrafik strategisk inriktning som är en del av Vision 2030, Översiktsplanen, 
Framkomlighetsstrategi dessutom finns miljörelaterade strategier. I Göteborg finns 
Trafikstrategin, Göteborgs miljöprogram samt det klimatstrategiska programmet och i Västra 
Götaland finns en godsstrategi framtagen. Fyrstegsprincipen är också viktig att tillämpa när det 
gäller att välja åtgärder och incitament för att nå mål. 
 
I skriften Incitament och styrmedel för en mer effektiv och hållbar storstadslogistik2 delas 
styrmedel in i olika grupper. Beroende på vilket/vilka mål som är mest prioriterat föreslås olika 

                                                             
1 https://closer.lindholmen.se/projekt-closer/och-kringfartslogistik 
2 Incitament och styrmedel för en mer effektiv och hållbar storstadslogistik, TRV rapport 2014:119 
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kombinationer av styrmedel. I rapporten från projektet SendSmart3 lyfts också att incitament 
och regleringar påverkas i hög grad av vilken typ av område som trafiken passerar eller har som 
start eller målpunkt. Målen är troligen olika viktiga i olika typer av områden.  

Öppen kriterielista 

 

Slutsatser 
Att prioritera samhällsnyttiga godstransporter i trafiksystemet, via dedikerade körfält där 
transporter ges prioritet utifrån uppfyllda krav, är ett sätt att tänka nytt. Detta kan innebära 
effektivare nyttjande av befintlig infrastruktur. Det kan också bidra till ökad mål uppfyllnad. 
 
För att få till förändring av transportsystemet i riktning mot övergripande mål, policys och 
strategier föreslår en öppen kriterielista för krav vid prioritering av. Kriterierna är tänkta som 
förslag till vilka kravområden som kan ställas på företag och fordon för att få access till 
prioriterat körfält. Kraven och nivån på kraven anpassas till mål som är viktigast, typ av område 
som avses samt typ av lastbilstransporter som avses. Omvärlden utvecklas också väldigt fort 
med ny teknik och nya krav vilket skapar behov av flexibilitet. 

Öppen kriterier lista 

Baskvalificering 

• Bra arbetsvillkor 

• Följer lagar och regler 

• Delar data om godstrafik och godsflöden 

Minskad negativ miljöpåverkan 

• Miljökrav på fordon t ex Euro 5 eller 6, hybridfordon, elfordon 

• Miljökrav på bränsle t ex HVO, gas, el 

• Ecodriving 

Effektivare logistik 

• Samlastning  

• Hög fyllnadsgrad (svårt att mäta) 

• Affärsmodell 

• Ruttplanering 

• Logistikupplägg kopplat till logistiknoder 

                                                             
3 Bilaga slutrapport Sendsmart, M. Lindholm et.al - PM - Möjligheter kring Incitament och Regelverk 
Göteborgs stad – SendSmart WP1. 2014-09-29 
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1 Inledning 

PM - Mål, policys och incitament har tagits fram inom ramen för projektet 
Kringfartslogistik (2016–02592, Vinnova). Projektet genomförs under perioden augusti 
2016-april 2018. Detta PM har tagits fram inom ramen för Arbetspaket 6 Regelverk & 
Incitament, i nära dialog med arbetspaket 3, Sönke Behrends avseende framtagande av 
kriterielista för prioritering av samhällsnyttiga godstransporter. 

Det övergripande målet med projektet som helhet är att belysa det samhällsekonomiska 
värdet av dynamisk prioritet av nyttotrafik på kringfartsleder i storstadsregioner i syfte 
att nyttja infrastrukturen bättre. Det är en genomförbarhetsstudie och bygger vidare på 
den tidigare genomförda förstudien som pågick april 2015-mars 2016.4 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Baserat på resultat från tidigare förstudie har syftet varit att vidare utreda regelverk och 
incitament för prioritet av trafik i dedikerade körfält. Detta PM fokuserar på incitament. 

I projektansökan formulerades frågeställningarna enligt följande: 

• Vilka krav skall ställas på fordon för att prioritera och hur bör ett 
tillståndsförfarande gå till? 

• Hur skapar man marknadsincitament för miljöklassade fordon och för hållbar 
logistik? 

• Vilka konkreta policy- och regelverk skulle möjliggöra en prioritering av 
samhällsnyttig transport på statliga respektive kommunala vägar? 

• Hur skall kontroll av efterlevnad utföras? (t ex med erfarenheter från 
existerande miljözoner i städer) 

• Hur hantera rent regelmässigt att flöden går mellan kommunalt, regionalt och 

nationellt (statligt) vägnät? 

Genom den kartläggning som genomförts i den tidigare förstudien kunde det konstateras 
att trängselproblematiken var stor på in- och kringfartsleder samt att transportsystemet 
uppfattas som sårbart. Vidare kunde slutsatsen dras att det fanns goda möjligheter, både 
kapacitetsmässigt och tekniskt, att dynamiskt prioritera samhällsnyttig godstrafik och 
öka kapaciteten i befintlig infrastruktur genom att effektivisera transporter på in- och 
kringfartsleder i storstadsregionerna. 
 
Projektet har studerat möjligheten att använda vägnätet (statligt, regionalt och 
kommunalt) effektivare för samhällsnyttiga transporter. Med utvecklad It-teknik finns 
möjligheter att prioritera dynamiskt. Det nät som enligt projektet berörs är det vägnät 
med mer än ett körfält där trängsel uppstår under delar av dygnet. Kollektivtrafikkörfält 
kan också beröras, men huvudaktiviteten är bredare än bara kollektivtrafikkörfält. 
Projektet ska titta på möjligheten att styra trafik i dedikerat körfält där ”samhällsnyttiga 
transporter” är prioriterade. Styrningen av dedikerade körfält ska utformas så att de har 
högre framkomlighet. I dedikerade körfält begränsas framkomlighet för annan trafik än 
prioriterad. Prioriterad trafik kan vara både samhällsnyttiga lastbilstransporter och 
fordon i linjetrafik samt annan trafik som anses prioriterad.  

Vi har under projektets gång inte haft en konsistent definition av oprioriterat 
körfält/dedikerat körfält vilket gör att resonemanget ibland kan vara lite motsägelsefullt. 

 

 

                                                             
4 https://closer.lindholmen.se/projekt-closer/och-kringfartslogistik 
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1.2 Arbetssätt och deltagare 

Inom detta arbetspaket har en litteraturstudie gjorts för att samla information om 
övergripande mål, policys och tidigare arbete kring incitament. Detta presenteras i 
korthet i detta PM. Sedan har i samverkan med arbetspaket 3 en ”öppen” kriterielista 
tagits fram. Syftet med listan är att de kriterier som föreslås kan ställs som krav på 
företag och fordon. Kriterierna ska ligga i linje med mål, policy och riktlinjer och därmed 
bidra till utveckling i önskvärd riktning. Resultaten från workshop om begreppet 
samhällsnyttiga transporter och incitament genomfördes gemensamt med arbetspaket 3 i 
april. Resultatet från workshop och löpande dialog med ansvarig för arbetspaket 3 har 
varit input till kriterielistan.  
 
Ander Ekmark har varit Trafikverkets projektansvarig för hela projekt In- och 
Kringfartslogistik. Delprojektansvarig för arbetspaket Regelverk och incitament har 
Catrin Wallinder på Trafikverket varit. Från maj till december 2017 har Sara Ranäng, 
Sweco deltagit i arbetet som utförande konsult för arbetspaket regelverk och incitament. 
Övriga deltagare från Trafikverket har varit Arne Lindeberg, Patrik Benrick, Christer 
Strömberg (Cecilia Mårtensson fram till juni 2017).  
 
Från Stockholms Stan har kontakt hafts med Robin Billsjö samt tidigare Märta 
Brolinson.  I Göteborgs Stad är det främst Magnus Jäderberg som varit kontaktperson.  
 
Regelbundna avstämningar har gjorts med projektledning och övriga arbetspaket vid 
projektmöten. 

2 Kartläggning 

2.1 Behov av nya styrmedel och åtgärder 

Sverige har som mål att bli en av de första fossil oberoende välfärdsstaterna5.  Målet för 

en fossilfri fordonsflotta 2030, tolkat som minskning av CO2-utsläppen med 70 procent 

av den parlamentariska miljömålsberedningen. Det finns ett stort glapp mellan beslutade 

styrmedel och åtgärders förväntade effekter jämfört med vad som bedöms skulle behövas 

för att nå uppsatta mål, se Figur 1.  

 

Figur 1. Prognos effekt av beslutade styrmedel och åtgärder jämfört med mål (källa Trafikverket 

2017 

                                                             
5 http://www.regeringen.se/tal/2015/09/regeringsforklaringen-den-15-september-2015/ 
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Styrmedel och incitament kan bidra som drivkraft till en förändring i riktning mot 

uppsatta mål. Genom att sätta upp lämpliga kriterier för samhällsnyttiga transporter och 

ge dem prioritet i infrastrukturen (exempelvis i kollektivtrafik eller annat prio-körfält) 

skulle det kunna bidra till en omställning av transportsystemet i önskvärd riktning. 

Viktigt är dock att de åtgärder och incitament som sätts upp ligger i linje med 

övergripande internationella/nationella, regionala och kommunala visioner, mål och 

styrdokument därför har en sammanställning och genom gång av dessa gjorts. 

2.2 Internationella och nationella visioner, mål och styrande 
dokument 

I detta avsnitt har information om relevanta internationella och nationella visioner, mål 

oh styrande dokument som påverkar utformning av framtidens hållbara godstransporter 

samlats. Innehåll i dessa beskrivs kortfattat i Bilaga 1 samt referens till var mer 

information finns att hämta om respektive. En sammanställning finns också i Tabell 1.  

Tabell 1. Sammanställning över övergripande visioner, mål och andra styrande dokument, ett 
urval 

 

 

 

Visioner, mål och styrande dokument

Övergripande Centrala delar - fokus godstransporter (urval) Tidpunkt

A. Agenda 2030
FN:s Globala Hållbarhetsmål 

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

11. Hållbara städer och samhällen

12. Hållbar konsumtion och produktion

13. Bekämpa miljöpåverkan

2015

B. Paris avtalet - globalt avtal Global uppvärmning <2 grader helst >1.5. Noll efter 2050 2015

C. Klimatlag - nationell 2045 inga nettoutsläpp växthusgaser 2018

D. Sveriges transportpolitiska mål Samhällsekonomiskeffektiv och hållbar transportförsörjning

Funktionsmål: tillgänglighet,

Hänsynsmål: minska negativa effekter: klimatpåverkan (CO2), buller, 

partiklar, olyckor mm

Framåt: modernt och hållbart transportsystem samt  goda arbetsvillkor och 

en sund konkurrens

gällande 2017

E. Framtidens logistik - Nationell 

godsstrategi

Klimatsmarta godstransporter med schysta villkor - strategi under 

framtagning

2017-vår 2018

F. Vitboken om EU:s framtida 

transportpolitik 2011

Utsläpp från transporterna minska med 60% till 2050

(Ökade transporter och ökad rörlighet - minskad rörlighet inte ett alternativ) 

 - energieffektivisering, hållbara bränslen och drivsystem

- smartare användning av transporter och infrastruktur

-2030  halvering av fordon med konventionella drivmedel i städer

- Tillämpa principerna "användarna  och förorenaren betalar"

2011

G. Färdplan Citylogistik

 (baserade på EU:s vitbok samt 

Europaplrlamentets och rådets 

direktiv om luftkvalitet samt mål av 

ERITAC)

Miljömässiga mål:

- minskade utsläpp, energianvändning, CO2-fri logistik i citykärnor

Sociala mål:

- Minska trängsel, buller och visuellt intrång i städer från godstransporter

- Öka trafiksäkerhet

Ekonomiska mål:

- Öka tillgängligeten för godsflöden i städer (ökad mobilitet)

2014
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2.3 Regionala och lokala visioner, mål och styrande dokument  

När det gäller framtagande av regelverk och incitament är det viktigt att de lösningar, 

idéer och aktiviteter som föreslås ligger i linje med övergripande mål, visioner och 

strategier för godstrafiken i de styrande dokumenten.  Här finns också därför en 

genomgång av några sådana dokument för Stockholms Stad, Trafikverket, Göteborgs 

Stad samt Västra Götaland, se Figur 2 och sammanställning i Tabell 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Exempel på Regionala och kommunala styrdokument avseende godstrafik för Stockholm, 
Göteborg och Västra Götaland 
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Tabell 2. Sammanställning över Lokala och regionala visioner, mål och styrande dokument 
avseende godstransporter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visioner, mål och styrande dokument

Lokalt  och Regionalt Centrala delar - fokus godstransporter (urval)

Stockholm Vision 2030 Hur stockholm ska vara 2030

Översiktsplanen Hur staden ska växa

Framkomlighetsstrategi Planering av stadens vägar och gator

H. Leveranstrafik Strategisk 

inriktning

1. mer förutsägbara leveranser

2. Underlätta för leveransfordon

3. Möjliggöra för fler miljöfordon

4. Öka leveranstrafiksamverkan mellan staden och andra aktörer

9 olika aktivitetsområden varav 2 intressanta här:

c) undersöka möjlighet tll leveranstrafik i kollektivtrafikfält

g) utvärdera befintliga regleringar för leveranstrafiken

I. Miljörelaterade strategier Mijöprogram 2012-2015 och 2016-2019

Färdplan för fossilfritt Stockholm 2040

Strategi för miljöfordon och förnybara drivmedel/Strategi för fossilfritt 

Stockholm

Göteborg J. Trafikstrategi Resor:

- Effektivisera användningen av vägar och gator - säkra framkomlighet 

godstransporter

Stadsrum:

- God tillgänglighet för transportleverantörer

- Upphandling Miljöfordon

Godstransporter: 

Säkerställa god framkomlighet och minska de negativa miljökonsekvenserna

- Regional samlokalisering av logistikintensiva verksamheter

- Stimulera innovationer i samverkan akademi och näringsliv

K. Göteborgs miljöprgram 28. Ta fram en godsplan

29. Initiera projekt att introducera ny fordonsteknik

30. Utred incitament för köp av tunga miljöfordon

L. Klimatstrategiska programmet

Minskad klimatbelastning från resor och transporter

17. Vara världsledande på klimatsmart godshantering

Västra Götaland M. Godstrategi

Strategiska områden Transportinfrastuktur av hög klass Robusta stråk och god tillgänglighet

Effektiva noder

Goda förutsättningar för intermodalitet

Ledande logistikregion Effektivatransporter med minskad miljöpåverkan

Smarta fordon och fossilfria bränslen

Kunskap och kompetens i framkant Balanserad transit trafik

Strategis satsning på utbildning och kunskapshöjning

Arena för hållbara transporter
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2.4 Fyrstegsprincipen 

I samband med att den nya transportpolitiken formades (se propositionen 

”Transportpolitik för en hållbar utveckling” 1997/98:56) uttalades krav på att i ökad 
utsträckning välja lösningar som nyttjar befintlig väg på ett mer effektivt sätt. 
Fyrstegsprincipen är vägledande för Trafikverkets arbete för att säkerställa effektiva och 
hållbara lösningar när det gäller insatser för att få hållbart resande och godstransporter6.  

 

 

Figur 3. Fyrstegsprincipen (Källa Trafikverket 2017)7 

1. Tänk om  

Det första steget handlar om att först och främst överväga åtgärder som kan påverka behovet av 

transporter och resor samt valet av transportsätt.  

2. Optimera 

Det andra steget innebär att genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt utnyttjande av 

den befintliga infrastrukturen.  

3. Bygg om  

Vid behov genomförs det tredje steget som innebär begränsade ombyggnationer.  

4. Bygg nytt 

Det fjärde steget genomförs om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare stegen. Det betyder 

nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder. 

I första hand är det steg 1 och 2 åtgärder som ska fokuseras. Dessa kräver oftast ingen 
större investering utan handlar om att hitta lösningar som påverkar behovet av 
transporter och resor för att effektivare nyttja befintlig infrastruktur. 

2.5 Styrmedel och incitament– möjligheter och begränsningar 

I skriften Incitament och styrmedel för en mer effektiv och hållbar storstadslogistik8 

delas styrmedel in i följande olika grupper: 

• Ekonomiska 

• Juridiska styrmedel 

• Samhälleliga styrmedel 

• Informativa styrmedel 

 

 

                                                             
6 https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/planera-person--och-
godstransporter/Planera-persontransporter/Hallbart-resande/Fyrstegsprincipen/ 
 
7 https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/planera-person--och-

godstransporter/Planera-persontransporter/Hallbart-resande/Fyrstegsprincipen/ 
8 Incitament och styrmedel för en mer effektiv och hållbar storstadslogistik, TRV rapport 2014:119 
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Det ges exempel på olika styrmedel inom respektive kategori, vem/vilka som beslutar om 

olika styrmedel och incitament samt också en analys av förväntade styreffekter hos olika 

incitament och styrmedel. Förväntad effekt på olika faktorer har utvärderats såsom 

• Miljö – emissioner såsom koldioxid, kväveoxid och partiklar 

• Framkomlighet – godstransporter 

• Trafiksäkerhet 

• Buller 

• Transportkostnad 

 

I rapporten Styrmedelsbiblioteket, SKL9 finns liknande uppställning. Där har man 

kombinerat styrmedelspaket för åtgärder som är positiva respektive motverkar olika mål. 

Det finns i båda rapporterna uppställningar över styrmedelspaket för att främja olika mål 

så som exempelvis framkomlighet och miljö Beroende på vilket/vilka mål som är mest 

prioriterat föreslås olika kombinationer av styrmedel. Miljözon är exempel på en åtgärd 

som främjar miljömålet och dedikerade körfält framkomlighetsmålet, se Bilaga 3. 

Värdering av effekt av införande av miljözon, dedikerade körfält, ITS och 

fyllnadsgradskrav har också analyserats och motiverats: Bedömningsmatriser för 

förväntad effekt av dessa styrmedel finns i Bilaga 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I rapporten från projektet SendSmart10 lyfts också att incitament och regleringar 
påverkas i hög grad av vilken typ av område som trafiken passerar eller har som start 
eller målpunkt. Olika mål är troligen olika viktiga i olika typer av områden.  

                                                             
9 Styrmedelsbiblioteket SKL, ISBN 978-91-7585-363-5, 2015  
 
10 Bilaga slutrapport Sendsmart, M. Lindholm et.al - PM - Möjligheter kring Incitament och Regelverk 
Göteborgs stad – SendSmart WP1. 2014-09-29 

Figur 4. Rapporter från Trafikverket, SKL och Sendsmart-projektet (Vinnova) avseende regelverk och incitament 
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Olika mål, här har målen ur färdplanen för citylogistik använts för att illustrera att 
målbilden kan se olika ut även inom samma stad beroende på om det gäller trafik på 
leder, leveranstrafik till city i, transporter till produktionsanläggningar eller 
omlastningsnoder så som hamn eller kombiterminal. Är det luftkvaliteten som är det 
viktigaste? Attraktiv stadsmiljö? Är det att minska negativ klimatpåverkan? Minska lokal 
negativ miljöbelastning buller eller trängsel? Eller är det att säkra framkomlighet till 
viktiga produktions- och omlastningsnoder? 

 
Figur 6. Olika prioritering av mål beroende på problembild och exempelvis områdets karaktär 

2.6 Nya möjligheter 

Det finns nya möjligheter för kommuner, regioner och andra aktörer att reglera trafiken 

framöver med exempelvis de förslag som finns för nya miljözoner. Beslutade definitioner 

av Miljöfordon skulle kunna implementeras likaså är EU-kommissionens förslag om att 

Figur 5. Incitament och styrmedel exempel på tidigare rapporter från Trafikverket, 
SKL och från Vinnovaprojekt SendSmart 
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införa koldioxidbaserade vägtullar på sikt en intressant möjlighet att minska negativ 

miljöpåverkan från godstransporter 

 Nya miljözoner  

Nya miljözoner har utretts av transportstyrelsen och redovisningen finns samlad i en 
rapport11 . Sammanfattningsvis innebär förslaget att, om beslut fattas, kommunerna får 
nya möjligheter att reglera för fler fordonstyper samt i flera miljözonsklasser.  

”Nya miljözoner kan ge renare luft i städerna 2016-11-28 
Dagens bestämmelser om miljözoner kan utökas till att även gälla 
personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar. Transportstyrelsen föreslår två 
nya typer av miljözoner för att förbättra luftkvaliteten i tätorter. 
Trafik med tunga fordon som inte uppfyller särskilda utsläppskrav kan i dag begränsas i 
miljözoner. Transportstyrelsen har utrett hur personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar 
ska kunna inkluderas i bestämmelserna. Myndigheten föreslår två nya miljözoner, klass 2 
och klass 3. 
Miljözon klass 2 omfattar personbil, lätt lastbil och lätt buss. Här krävs att fordon 
som drivs med diesel uppfyller kraven för Euro 6 och fordon som drivs med bensin, 
etanol eller gas uppfyller kraven för Euro 5. 
Miljözon klass 3 omfattar personbilar, motorcyklar, mopeder klass I och lätta 
och tunga lastbilar och bussar. Här krävs att de lätta fordonen drivs med el eller 
vätgas och att de tunga fordonen drivs med el eller vätgas, eller är av typen 
elhybrid som uppfyller kraven för Euro 6. 

Remisstiden gick ut i mars men ännu har inget beslut fattats. Reglerna för miljözoner 
kommer att vara nationella men beslut om införande av miljözon och vilket område det 
ska gälla tas i respektive kommun. Miljözon kan inte användas i ett körfält på en väg. 

 Definition av lätta och tunga miljöfordon i Göteborgs Stad 

Förslaget togs fram under 2015 av Göteborg i samråd med Stockholm synpunkter har 
även inhämtats från Trafikverket. Det finns nationella regler för miljöbil i 
vägtrafikskattelagen för personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar.  

Implementeringen av dessa definitioner är i dagsläget lågt, men det är en möjlighet att 
ställa krav vid prioritering i infrastruktur på fordon med utgångspunkt från detta. 

För lätta lastbilar och lätta bussar föreslår trafiknämnden ett lokalt tillägg 

som gör det möjligt att även fortsättningsvis innefatta alla gas- och 

etanoldrivna lätta lastbilar som miljöfordon.  

För tunga lastbilar finns ingen nationell definition. Tidigare lokala definition 

var från 2012 men i samråd med miljöförvaltningen i Stockholm och med 

inhämtade synpunkter från Trafikverket formulerades en ny definition. Följande 

fordon innefattas av definitionen av ett tungt miljöfordon: 

• Enbart drivmedel el (denna kategori omfattar elfordon) 

• Drivmedel ”el” i kombination med annat drivmedel (denna 

kategori omfattar elhybridfordon och laddhybridfordon) 

• Minst ett annat drivmedel utöver diesel, bensin, gasol/LPG och 

el (denna kategori omfattar fordon som är godkända för 

alternativa drivmedel som biodiesel, RME/FAME, HVO-diesel, 

biogas/fordonsgas/metangas samt vätgas). 

Inga krav finns på drivmedelsanvändning för att fordonet ska klassas som miljöfordon. 
Kompletterande drivmedelskrav får ställas i interna policyer och upphandlingar. 

                                                             
11 http://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/press/miljozoner-latta-fordon--1.1.pdf 7 
Läst 2017-07-04 

http://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/press/miljozoner-latta-fordon--1.1.pdf
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 EU-kommissionen föreslår koldioxidbaserade vägtullar 

EU- kommissionen har lagt fram förslag att vägtullar ska vara koldioxidbaserade och att 
elfordon ska vara garanterade 75-procentig rabatt. Se mer info nedan Pressrelease maj 
2017: 

EU-kommissionen föreslår koldioxidbaserade vägtullar  
De frivilliga vägtullar som finns i många EU-länder inom ramen för 
Eurovinjettdirektivet ska i framtiden baseras på kört avstånd och ge rabatt till 
elbilar. Det föreslog EU-kommissionen i går, som en del av ett 
lagstiftningspaket för vägtransporter. 
Enligt transportkommissionären Violeta Bulc kommer de tidsbaserade 
klistermärkena för tunga fordon att fasas ut mellan 2023 och 2027. Det nya 
avståndsbaserade systemet kommer utvidgas till att även gälla bland annat 
personbilar för att bättre leva upp till principen om att förorenaren betalar. 
Att ta betalt för koldioxidutsläpp blir därmed obligatoriskt. Dessutom kommer 
det vara möjligt att på frivillig väg införa avgifter baserade på förorenande 
utsläpp och buller. Nollutsläppsfordon ska enligt förslaget vara garanterade en 
75-procentig rabatt på vägtullarna. 
Transportpaketet går under namnet "Europe on the Move" och ska enligt EU-
kommissionen modernisera den europeiska mobilitets- och transportsektorn i 
grunden, genom bland annat ren energi, digitalisering, mindre byråkrati för 
företag och motverkande av illegal arbetskraft och dåliga arbetsvillkor. 
"EU har en unik möjlighet att inte bara leda moderniseringen av 
vägtransporter hemma, utan också globalt. Våra reformer kommer att hjälpa 
oss minska de socioekonomiska transportkostnaderna, såsom tid förlorad i 
trafiken, dödsfall och allvarliga skador på vägarna, hälsorisker till följd av 
föroreningar och buller", sa transportkommissionären Violeta Bulc i ett 
uttalande. 

 

3 “Öppen” kriterielista   
För att få till förändring av transportsystemet i riktning mot övergripande mål, policys 
och strategier föreslår en öppen kriterielista för krav vid prioritering av transporter i 
prioriterade körfält. Kriterierna är tänkta som förslag till vilka krav som kan ställas på 
företag och fordon för att få access till prioriterat körfält. Kraven anpassas till mål som är 
viktigast, typ av område som avses samt typ av lastbilstransporter som avses. Omvärlden 
utvecklas också väldigt fort med ny teknik och nya krav vilket skapar behov av flexibilitet.  
 
Kriterielistan blir en del i att definiera samhällsnyttiga godstransporter. 
 
Listan har tagits fram i samverkan med AP 3 (därför är delar av figurerna på engelska i 
Mind Map).  
 
Listan över kriterier kan uppdateras löpande, liknande den kriterielistan som finns i 
Utrecht Recognition Scheme. Med ”öppen” menar vi att det vid tillämning går att välja 
delar av listan för att ställa krav. Det är också viktigt att kriterier för tillträde till 
prioriterat körfält är transparenta och att de som uppfyller villkoren ska ges prioritet. Vid 
dynamisk prioritering behöver andra aspekter så som kapacitet och relativ prioritering 
mellan olika transporter vägas in, men det behandlas inte i detta PM. 
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 Figur 7. Öppen kriterier lista för prioritering av samhällsnyttig godstrafik 

3.1 Baskvalificering 

För att kunna få prioritet bör företaget baskvalificera sig genom att uppfylla krav på bra 
arbetsvillkor samt att företaget följer lagar och regler. Detta ligger i linje med Agenda 
2030, Sveriges transportpolitiska mål och intentionerna i den kommande nationella 
godsstrategin. Utöver det bör företagen vara villiga att för att få prioritet dela med sig av 
data. Godstrafikdata och varuflödesdata är idag en stor brist och för att kunna långsiktigt 
verka för både tillgänglighet och minskad miljöpåverkan är bra statistikunderlag en 
viktig del. Trafikanalys har flera pågående regeringsuppdrag kring datakällor för 
transporter bl a i urbana områden12. Det ligger också i linje med intentionerna i EU 
Europe on the Move, se avsnitt 2.6.3. 

3.2 Minskad negativ miljöpåverkan 

Krav bör också ställas så att den negativa miljöpåverkan från transporter minskar. Detta 
ligger i linje med Agenda 2030, Paris avtalet, Sveriges transportpolitiska mål, EU:s 
vitbok samt färdplanen för citylogistik samt även studerade lokala och regionala 
måldokument. 

Där kan man välja olika nivåer att reglera detta på dels beroende på områdets karaktär 
men också vilken typ av transporter som man avser att prioritera. För att få enhetlighet 
och ligga i linje med förslag som finns i övrigt föreslås att exempelvis nationellt regelverk 
för miljözon för tunga fordon används eller reglerna för någon av de nya miljözonerna 
som Transportstyrelsen föreslagit. Nationella definitioner för miljöfordon (tunga och 

                                                             
12 https://www.trafa.se/vagtrafik/inventering-av-datakallor-om-latta-lastbilars-transporter-i-
urbana-miljoer-7171/läst 2017-12-15 

https://www.trafa.se/vagtrafik/inventering-av-datakallor-om-latta-lastbilars-transporter-i-urbana-miljoer-7171/läst
https://www.trafa.se/vagtrafik/inventering-av-datakallor-om-latta-lastbilars-transporter-i-urbana-miljoer-7171/läst
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lätta) skulle också kunna användas, likaså skulle krav kunna ställas på bränsle & 
drivmedel och på förarutbildning (Eco Driving). 

Överväganden som behöver göras vid införandet av prioritet lokalt, regionalt eller 
nationellt är exempelvis: vilken storlek på godstrafikfordon som ska omfattas på aktuellt 
avsnitt samt vilken typ av trafik. Detta påverkar vilka kriteriers som är lämpliga att 
använda exempelvis för krav på miljöprestanda. 

 

 
Figur 7. Storlek på fordon och typ av trafik 

3.3 Bättre nyttjandegrad av fordon – smartare logistik 

En del som är mycket svårt att få drivkraft till att förändra är ökad 

konsoliderings/samlastningsgrad. Inte minsta är detta aktuellt i urbana områden 

eftersom sista eller första delen av transportkedjan ofta är mycket fragmenterad. Idag 

finns potential att öka konsolidering/samlastning. 

För att få tillgång till prioriterad del av infrastrukturen föreslår vi krav på att 3:e parts 

gods ska kunna tas upp eller levereras av de fordon som får prioritet, på liknande sätt 

som i Utrecht. Det behöver vara ett öppet system så att gods kan flyttas över mellan 

transportutförare för att öka samlastningen. Detta skulle kunna bidra till färre 

fordonsrörelser och alla de positiva effekter som det medför. God fyllnadsgrad är dock 

svårt att beräkna. För hellaster och direktbilar är det enklare än för distributionsfordon 

då rutt, antal stopp mm påverkar. 

Även lokalisering av logistikintensiva verksamheter påverkar och man kan tänka sig att 

närhet till målpunkt och effektivinfrastruktur som minskar transportarbetet skulle kunna 

premieras. Dock är detta svårt att mäta eftersom det ofta är globala leveranskedjor och 

frågan är vilken del av kedjan som ska inkluderas, Detta har dock en stor påverkan och 

trenden verkar vara att logistikverksamheter flyttar in mer centralt13.  

                                                             
13 D.2.1 – CITYLAB Observatory of Strategic Developments Impacting Urban Logistics (2017),  
 Reducing impacts and costs of freight and service trips in urban areas (Topic: MG-5.2-2014)  
Grant agreement no: 635898 
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4 Slutsatser 

Att prioritera samhällsnyttiga godstransporter i trafiksystemet, via dedikerade körfält där 
transporter ges prioritet utifrån uppfyllda krav, är ett sätt att tänka nytt. Detta kan 
innebära effektivare nyttjande av befintlig infrastruktur. Det kan också bidra till ökad 
mål uppfyllnad. 
 
För att få till förändring av transportsystemet i riktning mot övergripande mål, policys 
och strategier föreslår en öppen kriterielista för krav vid prioritering av transporter i 
prioriterade körfält. Kriterierna är tänkta som förslag till vilka kravområden som kan 
ställas på företag och fordon för att få access till prioriterat körfält. Kraven och nivån på 
kraven anpassas till mål som är viktigast, typ av område som avses samt typ av 
lastbilstransporter som avses.  Omvärlden utvecklas också väldigt fort med ny teknik och 
nya krav vilket skapar behov av flexibilitet. 

4.1 Öppen kriterier lista 

Baskvalificering 

• Bra arbetsvillkor 

• Följer lagar och regler 

• Delar data om godstrafik och godsflöden 

Minskad negativ miljöpåverkan 

• Miljökrav på fordon t ex Euro 5 eller 6, hybridfordon, elfordon 

• Miljökrav på bränsle t ex HVO, gas, el 

• Ecodriving 

Effektivare logistik 

• Samlastning  

• Hög fyllnadsgrad (svårt att mäta) 

• Affärsmodell 

• Ruttplanering 

• Logistikupplägg kopplat till logistiknoder 

 
Det är viktigt att kraven för att få access till prioritet ligger i linje med övergripande mål, 
policys och andra styrande dokument. För att få genomslag är det önskvärt att använda 
långsiktiga och etablerade regelverk exempelvis Miljözons kriterier.  
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godstransporter/Planera-persontransporter/Hallbart-resande/Fyrstegsprincipen/ 
http://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/press/miljozoner-latta-fordon--1.1.pdf 
https://www.trafa.se/vagtrafik/inventering-av-datakallor-om-latta-lastbilars-transporter-i-
urbana-miljoer-7171/ 

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/ 
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/parisavtalet/ 
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/parisavtalet/ 
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klimatpolitiskt-ramverk/ 
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/transporter-och-infrastruktur/mal-for-transporter-
och-infrastruktur/ 
http://www.regeringen.se/artiklar/2017/01/infrastrukturministern-inleder-regeringens-arbete-for-
framtidens-logistik/ 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/fakta-pm-om-eu-forslag/vitboken-om-eus-framtida-
transportpolitik_GY06FPM103 / 
http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Trafik-och-resor-/Stockholmstrafiken-nu-och-i-
framtiden-/Vad-vantar-i-framtiden-/ 
http://www.stockholm.se/Fristaende-
webbplatser/Fackforvaltningssajter/Trafikkontoret/Leveranstrafik/ 

http://foretag.stockholm.se/Tillstand/Trafik/Tung-trafik/ 

https://closer.lindholmen.se/sites/default/files/content/resource/files/fardplan_citylog
istik_v3_0.pdf 
http://miljobarometern.stockholm.se/miljomal 
http://www.stockholm.se/klimatstrategi  
http://miljobarometern.stockholm.se/miljomal/strategi-for-fossilbranslefritt-stockholm-2040/  
http://miljobarometern.stockholm.se/content/docs/tema/klimat/Strategi-fossilbranslefritt-Stockholm-
2040.pdf 

Godstransporter i kollektivtrafikfält – Utvärdering och konceptutveckling, Sustainable Innovation AB mars 

2017, S. Berendt CHT, R. Elander et. Al Sustainable Innovation, www.sust.se 
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https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/planera-person--och-godstransporter/Planera-persontransporter/Hallbart-resande/Fyrstegsprincipen/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/planera-person--och-godstransporter/Planera-persontransporter/Hallbart-resande/Fyrstegsprincipen/
http://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/press/miljozoner-latta-fordon--1.1.pdf
https://www.trafa.se/vagtrafik/inventering-av-datakallor-om-latta-lastbilars-transporter-i-urbana-miljoer-7171/
https://www.trafa.se/vagtrafik/inventering-av-datakallor-om-latta-lastbilars-transporter-i-urbana-miljoer-7171/
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/parisavtalet/
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/transporter-och-infrastruktur/mal-for-transporter-och-infrastruktur/
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/transporter-och-infrastruktur/mal-for-transporter-och-infrastruktur/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/fakta-pm-om-eu-forslag/vitboken-om-eus-framtida-transportpolitik_GY06FPM103%20/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/fakta-pm-om-eu-forslag/vitboken-om-eus-framtida-transportpolitik_GY06FPM103%20/
http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Trafik-och-resor-/Stockholmstrafiken-nu-och-i-framtiden-/Vad-vantar-i-framtiden-/
http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Trafik-och-resor-/Stockholmstrafiken-nu-och-i-framtiden-/Vad-vantar-i-framtiden-/
http://foretag.stockholm.se/Tillstand/Trafik/Tung-trafik/
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6 Bilagor  
 

Bilaga 1 Utdrag ur Internationella och nationella visioner, mål och 
styrande dokument 

FN:s  Globala hållbarhetsmål 

2015 antogs vid FN:s toppmöte i New York Agenda 203014 för hållbarutveckling och 

dess 17 hållbarhetsmål. Några av dessa döms som relevanta för detta projekt avseende 

godstransporter i urbana områden så som mål: 

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 
11. Hållbara städer och samhällen 
12. Hållbar konsumtion och produktion 
13. Bekämpa miljöpåverkan 

Paris avtalet 

I december 2015 enades världens länder om ett klimatavtal som binder alla länder och 

som ska börja gälla senast 202015. Avtalet trädde i kraft november 2016 och målet är att 

den globala temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader helst stanna 

runt maximalt 1,5 grad. Långsiktigt mål är att globala uppvärmningen ska ned till noll 

under andra halvan av detta århundrade. Fakta om Parisavtalet och regeringens arbete 

samlas löpande på en officiell sida avseende Parisavtalet16. 

Ny klimatlag träder i kraft 1 januari 2018 

Riksdagen har beslutat om ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige17 som träder i kraft 1 

januari 2018. Ramverket består av nya klimatmål, en klimatlag och ett klimatpolitiskt 

råd. Detta är en del i hur Sverige ska kunna bidra till de ambitiösa målen i Parisavtalet. 

Som ett nytt långsiktigt klimatmål ska Sverige senast 2045 inte ha några 

nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. 

Transportpolitiska mål 

De övergripande transportpolitiska målen för transporter och infrastruktur i Sverige 

består av flera delar. Dels en generell del, och dels en del med funktions- och 

hänsynsmål18, se citat nedan: 

"Transportpolitikens mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och 

långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela 

landet." 

Därutöver har riksdagen beslutat om ett  funktions mål – tillgänglighet och ett 

hänsynsmål – säkerhet, miljö och hälsa.” 

                                                             
14 http://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/ 
15 http://www.regeringen.se/regeringens-politik/parisavtalet/ 
16 http://www.regeringen.se/regeringens-politik/parisavtalet/ 
17 http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/06/riksdagen-antar-historiskt-
klimatpolitiskt-ramverk/ 
18 http://www.regeringen.se/regeringens-politik/transporter-och-infrastruktur/mal-for-
transporter-och-infrastruktur/ /Läst 2017-07-03 

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/transporter-och-infrastruktur/mal-for-transporter-och-infrastruktur/
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/transporter-och-infrastruktur/mal-for-transporter-och-infrastruktur/
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De transportpolitiska målen är en utgångspunkt för alla statens åtgärder inom 

transportområdet, exempelvis hur myndigheterna ska prioritera bland olika önskemål 

och behov när de genomför sina uppdrag. Målen ska även vara ett stöd för regional och 

kommunal planering. 

Hänsynsmålet: "Transportsystemets utformning, funktion och användning ska 

anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till att 

miljökvalitetsmålen uppnås och att ökad hälsa uppnås." 

Funktionsmålet: "Transportsystemets utformning, funktion och användning ska 

medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och 

användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara 

jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov." 

För att uppfylla funktionsmålet och hänsynsmålet har ett antal preciseringar fastställts, 

se Figur 8 så som: 

• Funktionsmål: Framkomlighet för näringslivets transporter Fel! Hittar inte 

referenskälla. 

• Hänsynsmål: Minimera negativa effekter så som klimatpåverkan, partiklar, 

buller, trängsel och olyckor. 

  

EU  

Figur 8. Exempel på uppföljning transportpolitiska mål (Trafikanalys 2017) 

Det är Trafikanalys som har ansvar för uppföljning av de transportpolitiska målen. 
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Inriktning framöver 

Det finns ett antal punkter som har listats som viktiga att ta hänsyn till och det är viktigt 

att Sverige har ett långsiktigt hållbart transportsystem de punkter som känns mest 

relevanta i detta projekt är följande:  

• Investeringar och underhåll av infrastrukturen: 

o Hållbara transporter är en viktig del i att nå miljömålen. Investeringar i 

infrastruktur kräver långsiktighet och regeringen avser därför att lämna en 

proposition med förslag till ekonomiska ramar för en nationell plan för perioden 

2018–2029. Den nationella planen kommer att fokusera på att värna kvaliteten på 

den befintliga infrastrukturen och på att möta framtidens behov av ett modernt och 

hållbart transportsystem 

• Ordning och reda på arbetsmarknaden 

o Regeringen prioriterar goda arbetsvillkor och en sund konkurrens inom 

transportsektorn. Det är av vikt både för att säkra en god arbetsmiljö, hög 

trafiksäkerhet, hållbar utveckling och för en långsiktigt robust tillväxt. 

Framtidens logistik – nationell godsstrategi under framtagning 

Klimatsmarta godstransporter med schysta villkor är viktiga både för att klara jobben 

och klimatutmaningen, sa Infrastrukturministern Anna Johansson när arbetet inleddes 

på Transportforum 201719 och har pågått under hela 2017 med bland annat dialogmöten. 

Godsstrategin planeras vara klar och presenteras under våren 2018.  Transportsystemet 

står inför stora utmaningar kopplade till exempelvis ökade behov av rörlighet, 

klimatförändringar och frågor som följer av förtätning av städer, trängsel, buller och 

luftkvalitet. Ny teknik, ökad digitalisering, tillgängliggörande av öppen data, 

standardisering, teknikutveckling leder till många nya möjligheter. Innovation samt 

samverkan pekas ut som viktiga för att kunna möte framtidens krav. Transportsystemet 

ska bli mer långsiktigt hållbart och regeringen har också som ambition att främja 

överflyttning av långväga gods från väg till järnväg och sjöfart. 

Vitboken om EU:s framtida transportpolitik 2011 

Följande information är hämtat från ett faktablad om EU:s vitbok som publicerats av 
regeringen 2011.20  

”Vitboken ”Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett 

konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem” är kommissionens förslag om hur 

den framtida europeiska transportpolitiken skall utformas.  

"Det övergripande målet för europeisk transportpolitik är att bidra till att få till stånd ett 

system som stöder ekonomiska framsteg, ökar konkurrenskraften och erbjuder 

transporttjänster med hög kvalité samtidigt som resurserna används 

effektivare. Till 2050 ska utsläppen från transporterna minska med 60%. 

Kommissionen pekar särskilt på vikten av att skapa ett enhetligt europeiskt 

                                                             
19 http://www.regeringen.se/artiklar/2017/01/infrastrukturministern-inleder-regeringens-arbete-for-
framtidens-logistik/ 
20 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/fakta-pm-om-eu-forslag/vitboken-om-eus-
framtida-transportpolitik_GY06FPM103 / Läst 2017-07-03 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/fakta-pm-om-eu-forslag/vitboken-om-eus-framtida-transportpolitik_GY06FPM103%20/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/fakta-pm-om-eu-forslag/vitboken-om-eus-framtida-transportpolitik_GY06FPM103%20/
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transportområde, utveckla ny teknik och nya beteenden, behovet av modern infrastruktur 

och att arbeta internationellt. 

Regeringen välkomnar vitboken. Kommissionens grundsyn på transporter och det 

övergripande mål som ställs upp delas av regeringen.” 

Det finns ett antal visioner beskrivna och nedan listas ett urval som bedömts som 
intressanta i projektet Kringfartslogistik. Totalt är det 10 målsättningar som listats för att 
få ett konkurrenskraftigt och hållbart transportsystem riktmärken för att reducera 
växthusgaser med 60% (2050): 

• Ökade transporter och ökad rörlighet med 60% utsläppsminskning 
som mål. Minskad rörlighet är inte ett alternativ istället bör: 

o Energieffektiviteten hos fordon i alla transportslag måste förbättras och 
hållbara bränslen och drivsystem utvecklas 

o Transporter och infrastruktur kan användas smartare genom förbättrad 
ny teknik, marknadsåtgärder och undanröjande av administrativa hinder 

• Rena stadstransporter och pendling 

o Fram till 2030 halvera användning av fordon som drivs med 
konventionella drivmedel. Fasa ut dem ur städerna fram till 2050 

• Göra framsteg mot full tillämpning av principerna ”användarna betalar” och 
”förorenaren betalar”. 

Mål från Färdplan citylogistik 

I Färdplanen för Citylogistik21, som färdigställdes under våren 2014, beskrivs målbilden i 

tre dimensioner där utgångspunkten har bl.a. varit EU:s vitbok från 2011, 

Europaparlamentets och rådet direktiv om luftkvalitet och renare luft samt mål som satts 

upp av ERTRAC. Mål för Citylogistik delas där in i Sociala, miljömässiga och ekonomiska 

mål, se Figur 9 

 

Figur 9. Illustration av mål för Citylogistik 

(nedan beskrivna mål är hämtade därifrån men något förkortade):  

Miljömässiga mål  

• Minskade utsläpp  
• Minska energianvändning  
• Halvera fordon som drivs med konventionella drivmedel till 2030  
• Fram till 2030 i princip koldioxidfri logistik i stadskärnor  

Sociala mål  

                                                             
21 Färdplan Citylogistik – Urbana godstransporter i städer, Forum för innovation inom Transportsektorn, M. 
Lindholm et. Al, 2014. 

https://closer.lindholmen.se/sites/default/files/content/resource/files/fardplan_citylog
istik_v3_0.pdf 

https://closer.lindholmen.se/sites/default/files/content/resource/files/fardplan_citylogistik_v3_0.pdf
https://closer.lindholmen.se/sites/default/files/content/resource/files/fardplan_citylogistik_v3_0.pdf
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• Minska trängsel orsakad av godstransporter  
• Minska buller orsakade av godstransporter  
• Öka tillgänglighet för människor i staden  
• Öka trafiksäkerheten  
• Minska visuellt intrång från godstransporter  

Ekonomiska mål  

• Tillse att den förväntade tillväxten i städerna logistiskt kan hanteras på ett lönsamt 
sätt  

• Öka tillgängligheten för godsflöden i städer  
• Effektiva godstransporter ger minskat ytanspråk  
• Samtidigt som ökad tillgänglighet innebär bättre mobilitet för gods.  
• Minska skade-, svinn- och stöldrisk av gods under transporter i städer  

 

 
 

Bilaga 2. Utdrag ur Regionala och lokala visioner, mål och styrande 
dokument 

Stockholm stad 

Stockholm har en framkomlighetsstrategi22 samt har tagit fram en strategisk 

inriktning för bättre leveranstrafik23. Förutom detta har man också en karta som 

beskriver vad som gäller avseende tung trafik24 både för innerstaden och ytterstaden. 

 

Figur 10. Samband mellan visions- och strategidokument för leveranstrafiken i Stockholms Stad 

Den strategiska inriktningen för bättre leveranstrafik 2014–2017 utgör en del av 

Stockholms framkomlighetstrategi och innehåller mål och åtgärder för att öka 

framkomligheten för leveranstrafiken i Stockholms Stad. Översyn för att uppdatera 

strategiskt dokument pågår25. Mål för leveranstrafiken, fritt ur dokumentet: 

                                                             
22 http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Trafik-och-resor-/Stockholmstrafiken-nu-och-
i-framtiden-/Vad-vantar-i-framtiden-/ 
23 http://www.stockholm.se/Fristaende-
webbplatser/Fackforvaltningssajter/Trafikkontoret/Leveranstrafik/ 

24 http://foretag.stockholm.se/Tillstand/Trafik/Tung-trafik/ 
25 Telefonsamtal Robin Billsjö 26/6 

http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Trafik-och-resor-/Stockholmstrafiken-nu-och-i-framtiden-/Vad-vantar-i-framtiden-/
http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Trafik-och-resor-/Stockholmstrafiken-nu-och-i-framtiden-/Vad-vantar-i-framtiden-/
http://foretag.stockholm.se/Tillstand/Trafik/Tung-trafik/
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1. Mer förutsägbara leveranser – kortare tid i fordon, mindre kö och leta efter 
lastplatser --> bättre arbetsmiljö för chaufför och minskar negativa effekter så som 
buller och utsläpp 

2. Underlätta för leveransfordon – bättre tillgång till effektiv angöring _-> smidigare 
och snabbare leveranser _-> kortare körsträcka, och körtid, bättre arbetsmiljö, ökad 
framkomlighet för mer gods, säkrare och attraktivare gatumiljö 

3. Möjliggöra för fler miljöfordon – ställa miljökrav. Möjliggöra leveranser under 
fler av dygnets timmar ökar fordonens nyttjandegrad vilket ger incitament att investera 
i miljöfordon  

4. Öka leveranstrafiksamverkan mellan staden och andra aktörer – det är 
många aktörer som ingår i logistikkedjan. Närmare aktörssamverkan för gemensam 
målbild, förtydliga roller och genomföra konkreta projekt 

 
Definitioner 

• Leveranstrafik - Lätta och tunga lastbilar, under och över 3,5 tons bruttovikt, vars 
huvudsyfte är transport av varor 

• Citylogistik – Leveranstrafiken lokalt för stadens invånare, företag och besökare. 
Transporterna är av karaktären kortväga och görs med lastbilar, mindre varubilar eller 
med cykelåkerier. Även avfallshanteringen är en del av citylogistiken 

 
Nio olika aktivitetsområden har identifierats i programmet av dessa är främst följande aktiviteter 
som bedöms ha relevans i denna förstudie och det är: 
c) Undersöka möjligheten till leveranstrafik i kollektivtrafikkörfält 
g) Utvärdera befintliga regleringar för leveranstrafiken 

Förutom dessa dokument finns det också miljörelaterade strategier såsom  

1. Miljöprogram 2012–2015 och 2016–201926 
2. Färdplan för ett fossilfritt Stockholm 204027  
3. Strategi för fossilfritt Stockholm28 

 
Vägtrafiken står för 80% av klimatutsläppen i Stockholm varav 20% utgörs av tunga fordon, se 
Fel! Hittar inte referenskälla..29 
 

Ett antal åtgärder har listats och den som bedöms som mest relevant och intressant i detta arbete 
är ”Godstransporter i kollektivtrafikfält – utvärdering och konceptutveckling”30 som är mycket 
intressanta för denna förstudie är genomfört projekt. Ur sammanfattningen: 
 

”Analyserna visar att det finns en intressant potential att flytta godstrafik till 
kollektivtrafikkörfält och därmed uppnå ökad framkomlighet, lägre 
energiåtgång, lägre klimatpåverkan och mindre luftföroreningar.  

De största behoven för tillgång i busskörfält för godstransporter samt de bästa förutsättningar för 
att uppnå en högre transporteffektivitet och minskad energiförbrukning bedöms finnas på 
suburbana områden.  

Göteborgs stad 

✓ Trafikstrategi 
✓ Göteborgs miljöprogram 

 
För mer detaljer se PM Regelverk och incitament Sendsmart Göteborg 2035.  

                                                             
26 http://miljobarometern.stockholm.se/miljomal/ läst 2017-07-04 
27 http://www.stockholm.se/klimatstrategi /läst 2017-07-04 
28 http://miljobarometern.stockholm.se/miljomal/strategi-for-fossilbranslefritt-stockholm-2040/ /läst 2017-
07-04 
29 http://miljobarometern.stockholm.se/content/docs/tema/klimat/Strategi-fossilbranslefritt-Stockholm-
2040.pdf 
30 Godstransporter i kollektivtrafikfält – Utvärdering och konceptutveckling, Sustainable Innovation AB mars 
2017, S. Berendt CHT, R. Elander et. Al Sustainable Innovation, www.sust.se /Läst 2017-07-04 

http://miljobarometern.stockholm.se/miljomal/
http://www.stockholm.se/klimatstrategi
http://miljobarometern.stockholm.se/miljomal/strategi-for-fossilbranslefritt-stockholm-2040/
http://miljobarometern.stockholm.se/content/docs/tema/klimat/Strategi-fossilbranslefritt-Stockholm-2040.pdf
http://miljobarometern.stockholm.se/content/docs/tema/klimat/Strategi-fossilbranslefritt-Stockholm-2040.pdf
file:///C:/Users/serana/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.sust.se
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Övergripande mål i ”Göteborgs 2035 Trafikstrategi för en nära storstad”31 utdrag av 
strategier som berör godstransporterna: 

• Resor – effektivisera användningen av vägar och gator (nyttjande)  
o information samt styrning och ledning av vägtrafiken i kombination med 

åtgärder som begränsar antalet fordon i trafiksystemet säkerställer en 
god framkomlighet för alla trafikanter och godstransporter 

• Stadsrum – optimera varudistribution  
o  God tillgänglighet för transportleverantörer  

▪ kombination av effektiv infrastruktur, styrmedel och nya 
transportsystem (fler gångfartsområden, lokala 
trafikföreskrifter) 

▪ tidsfönster för varudistribution 
▪ nya koncept liknande Stadsleveransen 

o I upphandlingar ställa sådana krav att samhällsekonomiska kostnaderna 
för transporterna minimeras 

▪ Miljöfordon 
▪ Omfatta även avfallshantering 

• Godstransporter 
o Säkerställa god framkomlighet samtidigt minska de lokala negativa 

miljökonsekvenserna 
o Samverka regional lokalisering av logistikintensiva verksamheter, 

inkludera godstransporter i samhällsplaneringen 
o Stimulera innovationer i samverkan med akademi och näringsliv 

 
Genomförande principer: s. 7 Trafikstrategi 

• Börja med investeringar som omfatta resor, genom och runt innerstaden.  

• Se till att det går att ta sig fram under tiden den nära storstaden byggs.  

• Stöd innovation och introduktion av nya lösningar och låt Göteborg vara en test 
arena.  

• Nyttja potentialen i meningsfull dialog med näringslivet och invånare. 
 

I Göteborgs stads Miljöprogram 32 finns fjorton miljömål identifierade så som 
begränsad klimatpåverkan, frisk luft, bara naturlig försurning, giftfrimiljö, ingen 
övergödning, levande sjöar och vattendrag m.fl.  

 
För var och en av dessa har delmål och aktiviteter identifierats. 
 

                                                             
31 https://goteborg.se/wps/wcm/connect/32f1301c-7e10-4f6d-a0fa-
ee4f1c2f3f3a/Trafikstrategi_Slutversion_swe_web_140402.pdf?MOD=AJPERES Antagen av trafiknämnden 
februari 2014 /Läst 2017-07-04 
32 http://goteborg.se/wps/wcm/connect/f1b89f28-ea89-4b39-8ece-
4ef54849f827/Goteborgstad_Miljoprogram.pdf?MOD=AJPERES /Läst 2017-07-04 

https://goteborg.se/wps/wcm/connect/32f1301c-7e10-4f6d-a0fa-ee4f1c2f3f3a/Trafikstrategi_Slutversion_swe_web_140402.pdf?MOD=AJPERES
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/32f1301c-7e10-4f6d-a0fa-ee4f1c2f3f3a/Trafikstrategi_Slutversion_swe_web_140402.pdf?MOD=AJPERES
http://goteborg.se/wps/wcm/connect/f1b89f28-ea89-4b39-8ece-4ef54849f827/Goteborgstad_Miljoprogram.pdf?MOD=AJPERES
http://goteborg.se/wps/wcm/connect/f1b89f28-ea89-4b39-8ece-4ef54849f827/Goteborgstad_Miljoprogram.pdf?MOD=AJPERES
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Figur 11. Exempel nedbrytning av mål och åtgärder ur Miljöprogrammet Göteborgs stad 2017 

När det gäller godstrafik är konkreta åtgärder identifierade i Miljöprogrammet som är 
gällande idag, se bilaga 1. Det som kanske är mest relevant för denna förstudie är Utred 
incitament för Tunga Miljöfordon, detta pågår till viss del inom projektet Elektrifierade 
godstransporter inom Miljöprogrammets ram33. Transporterna av gods med tunga 
lastbilar till, från och genom Göteborgs tätort är en betydande källa till buller, trängsel 
och utsläpp av partiklars och kvävedioxider. Då staden fungerar som både ett regionalt 
logistikcentrum och transit punkt för stora godsmängder till och från Norden bidrar 
trafiken med tunga godsfordon på vägarna väsentligt till de lokala utsläppen. 

 
 
 
 

 

                                                             
33 Startat 2016 och fortsättning 2017, A. Thoren Trafikkontoret Göteborgs stad 
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Bilaga 3. Utdrag ur Incitament och styrmedel för en mer effektiv och 

hållbar storstadlogistik, TRV rapport 2014:119  
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Bilaga 4. Exempel öppen kriterier lista 
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EXTRA MATERIAL 

 

Utdrag av bilder från Skype information 2017-06-20 om godssatsning 
FOI34  
 

 

 
Från presentation inför Innovationsupphandling Trafikverket Juni 2017 A. Berntson 

                                                             
34 Tillgänglighet i ett fossilfritt samhälle genom förnyelse av godstransportsystemet, Anders Berntsson och 
Rein Juriado, Strategisk utveckling Trafikverket Dokumentation från Skype Webinarium 20170620 
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Resultat gemensam workshop AP3 och AP6 april 

Sammanställning från workshop utifrån Sönke noteringar. Rött är tillägg efter 

workshop.  

Ett antal olika faktorer som påverkar en transports samhällsekonomiska nytta har 

identifierats: 

• Produktrelaterade 

• Transportrelaterade 

• Fordons- och teknikrelaterade 

• Andra områden 

• Vilka transporter bör prioriteras 
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