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Sammanfattning 

På senare år har godstransporterna ökat i Sverige. Detta kan orsaka problem i innerstäderna 
eftersom att det krävs ett bra samspel mellan kollektivtrafik, godstrafik, bilister, fotgängare 
och cyklister. Om detta samspel inte fungerar finns det risk för ineffektiva leveranser, 
förseningar och trängsel. Denna rapport kommer att reda ut hur situationen i Linköpings 
centrum ser ut i dagsläget och vilken förbättringspotential som går att tillämpa på de 
problemområden som fungerar dåligt. Att få information om dessa problemområden är något 
som Linköpings Kommun anser är av intresse då de ser en ökad kommunikationsproblematik 
i city som främst beror på trängsel. 

Denna rapport kommer därför att behandla en observationsstudie som utfördes på två centrala 
områden i Linköping. Dessa områden är Ågatan/Platensgatan och Nygatan vid 
Hospitalstorget. Syftet med studien är att göra en datainsamling och med hjälp av den 
insamlade datan göra en analys för att utvärdera de observationer som gjorts. Med analysen 
som grund utformas förbättringsförslag vars syfte är att ge Linköpings Kommun grund till att 
utföra förändringar för att förbättra godsleveranser i innerstaden.  

Observationsstudien visade att det i genomsnitt sker 49 leveranser om dagen till 
Ågatan/Platensgatan. Varje leverans i det området tog i genomsnitt 20 minuter. Vid 
Hospitalstorget skedde det i genomsnitt 20 leveranser om dagen och leveranserna tog i 
genomsnitt sju minuter. 

Förbättringsförslagen för Ågatan har som mål att effektivisera leveranser och samtidigt öka 
trivseln hos fotgängare och cyklister. Detta kan göras genom att bland annat omplacera 
lastzoner för snabbare leveranser, öppna nytt tidsfönster för att möjliggöra 
eftermiddagsleveranser samt att reglera lastbilarnas behörighet att vistas på 
Ågatan/Platensgatan genom att införa en miljözon.  

De förbättringsförslag som har tagits fram för Nygatan vid Hospitalstorget har som mål att 
minska på den trängsel som lätt uppstår då området redan idag präglas av trånga utrymmen. 
Förbättringsförslagen handlar därför om att erbjuda en ny lastzon samt att förflytta de 
fickparkeringar som finns längs med Nygatan för att frigöra mer utrymme.  
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Abstract 

In recent years, freight transport has increased in Sweden. This can cause problems in the 
central areas of the cities since it requires good cooperation between public transport, freight 
transport, motorists, pedestrians and cyclists. If this interaction does not work, there is a risk 
of inefficient deliveries, delays and congestion. This report will present an observation on the 
current situation in Linköping city and suggestions on how to improve it. Linkoping's 
municipality is interested in getting information about these problematic situations since they 
are seeing increased problems in the city, mainly due to congestion. 

This report will therefore consider an observational study performed in two key areas in 
Linköping. These areas are Ågatan/Platensgatan and Nygatan at Hospitalstorget. The aim of 
the study is to conduct a data collection and then use the collected data to do an analysis to 
evaluate the observations that are made. Based on the analysis, a presentation of improvement 
proposals is made. These intentions are made to provide Linköpings municipality due to 
perform changes to improve freight delivery in the inner city. 

The Observation study showed that in average there are 49 deliveries a day to 
Ågatan/Platensgatan. Every delivery in the area had an average delivery time of 20 minutes. 
At Hospitalstorget, there was an average of 20 deliveries a day and there was an average 
delivery time of seven minutes. 

The improvement proposals for Ågatan consists of streamline deliveries and increase well-
being of pedestrians and cyclists. This should be done by including redeploying loading zones 
for faster delivery, open a new time window to allow for afternoon deliveries and to regulate 
the trucks authorized to be on Ågatan/Platensgatan by introducing an environmental zone. 

The improvement proposals that have been developed for Nygatan at Hospitalstorget is to 
reduce the congestion that can easily occur when the area is already characterized by narrow 
spaces. The improvement proposals are therefore to offer a new loading zone and to move the 
car parks that can be found along with Nygatan to create more free space. 
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Förord 
Den här rapporten markerar slutet på tre års studier på programmet Samhällets Logistik vid 
Linköpings Universitet. Arbetet har varit både intressant och givande. Priset för att skriva ett 
examensarbete av det här slaget är tid och mycket möda. I slutändan visade det sig att allt slit 
var värt besväret.  

 
Vi vill tacka Katarina Löfquist, vår kontaktperson på Linköpings kommun, som gjorde 
examensarbetet möjligt.  
 
Ett ytterligare tack vill vi rikta till vår handledare Joen Dahlberg. Den konstruktiva kritik vi 
fått har varit användbar.  
 
Tack till examinator Stefan Engevall som har följt oss genom examensarbetets gång och varit 
ett bra stöd.  
 
Tack även till Marcus Svanberg för värdefull språkgranskning.  
  

 

 

Victor Blomqvist och Evelina Minnemyr  

Linköping, 2013  
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1 Inledning 
I detta kapitel finns en presentation om examensarbetets bakgrund, dess syfte och vilket 
problemområde examensarbetet kommer att behandla. 

 

1.1 Bakgrund 
I Linköping bor ca 150 000 invånare. Linköping är Sveriges femte största kommun, med 
avseende på invånarantalet. (SCB, 2012) Mängden invånare gör att det ställs krav på 
Linköping som funktionell stad.  

För Linköpings kommun är det viktigt att staden är trivsam. För att uppnå detta krävs bland 
annat ett samspel mellan olika aktörer, t.ex. fotgängare, cyklister, servicefordon, 
godstransporter och kollektivtrafik. Förutsättningen för att Linköpings kommun ska ha 
möjlighet att uppfylla aktörernas behov och efterfrågan krävs samverkan mellan aktörerna och 
Linköpings kommun.  

Det finns många faktorer som utgör en trevlig stad och en av dem är en fungerande 
citylogistik. Detta kan beskrivas som optimerade logistik- och transportlösningar i innerstaden 
med hänsyn till miljö, trängsel och energiförbrukning. Rapporten kommer att resultera i vad 
Linköpings kommun kan göra för att förbättra citylogistiken som i sin tur bidrar till en högre 
trevnad i staden. 

Ett problem som Linköpings kommun brottas med är att få information om hur 
godstransportörer beter sig i innerstaden. Beteendet är något som påverkar många aktörer och 
det är viktigt att komma underfund med hur dessa transporter förhåller sig till de övriga 
aktörerna som befinner sig i innerstaden. Det är aktuellt att dels ta reda på vilka konflikter 
som finns och dels hur dessa kan undvikas.  

Två områden där det upplevs vara extra mycket problem är Ågatan/Platensgatan och 
Hospitalstorget, två centrala platser i Linköpings innerstad (hädanefter kallad ÅP och HT). 
Det är därför viktigt för kommunen att få veta hur samspelet fungerar och om det uppstår 
konflikter mellan aktörerna.  

 

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att samla in data som är förknippat med godstransporternas 
beteendemönster. Denna data ska analyseras och leda till förbättringsförslag som Linköpings 
kommun kan använda för att förbättra det som fungerar dåligt, för att i framtiden skapa större 
effektivitet, högre trevnad och bättre miljö. 

 

1.3 Frågeställningar 

 Hur många leveranser sker i genomsnitt på ÅP under en dag? 
 Hur många leveranser sker i genomsnitt på HT under en dag? 
 Hur ser trafikreglerna ut på ÅP och HT och följs de? 
 När uppstår det konflikter i samspelet mellan godstransporter och 

fotgängare/cyklister/servicefordon? 
 Vilka åtgärder kan ge ett ökat samspel mellan godstransporter och 

restaurangbesökare/fotgängare/cyklister/servicefordon? 
 Vilka typer av lastbilar levererar till ÅP och HT och hur påverkar dessa miljön?  



Victor Blomqvist Rapport Utfärdandedatum: 
Evelina Minnemyr     Linköpings kommun                     2013-06-19 

TQLO10                                                            2                                               vicbl659@student.liu.se  
Rapport_v3.0                     evemi544@student.liu.se   

 Var finns det lastzoner på ÅP och HT och hur används de? 
 

1.4 Avgränsningar 
För att projektuppgiften ska hinnas med inom tidsramen för examensarbetet har studien 
begränsats till att undersöka två specifika platser i Linköping (ÅP och Nygatan vid HT), se 
Figur 1. Vid ÅP har också en del av Klostergatan tagits med i observationerna eftersom en del 
leveranser sker därifrån till adresser på Ågatan. Detta gäller även för Nygatan vid HT då delar 
av Apotekaregatan har tagits med i observationerna. Perioden för studien sträcker sig över 
totalt två veckor, där trafiken kommer att studeras under veckodagarna. Lördag och söndag 
kommer inte att ingå i studien då godsleveranser inte sker på helger. För att båda platserna ska 
kunna undersökas kommer fem dagars studie att ägnas åt ÅP och fem dagar åt HT. 
Observationerna kommer att ske mellan 8-16 varje vardag och börjar med fem dagar på ÅP 
och sedan fem dagar på Nygatan vid HT. 

 

Studiens fokus ligger på att studera godstransporter men hänsyn till andra fordon och 
människor måste också tas då det kan uppstå framkomlighetsproblem mellan lastbilarna och 
cyklister, fotgängare, kollektivtrafik och servicefordon.  

Figur 1 Karta över Linköpings innerstad och de undersökta områdena. 
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2 Metod  
Metoden innefattar att samla in data över godstransporternas beteendemönster i innerstaden 
genom att göra en inventering. Den insamlade datan ska sedan sammanställas, studeras och 
analyseras. När datan analyserats kommer förbättringsförslag att tas fram. 

 

2.1 Innan inventering 
För att få bättre förståelse för vad citylogistik innebär kommer en litteraturstudie att göras. 
Syftet med litteraturstudien är att ta reda på vad som är av vikt för en väl fungerande 
citylogistik i en stad. Detta görs för att se vilka nyckelfaktorer som är lämpliga att använda för 
analys och sedan för förbättringsförslag. Det är viktigt att samla in och presentera rätt data för 
att Linköpings kommun ska få en bra bild över hur godstransporternas beteendemönster ser 
ut. När litteraturstudien är klar utformas en kartläggningsmall, se Bilaga 1. Mallens syfte är att 
underlätta datainsamlingen, att rätt nyckelfaktorer finns med och att den data som samlas in 
fylls i på ett enhetligt sätt så att det går att göra en rättvis sammanställning.  

För att kunna märka ut var lastbilarna parkerar för att lasta eller lossa sitt gods används en 
karta där varje lastbil ska markeras med en siffra, se Figur 2a och 2b. Tanken med detta är att 
visa vart de flesta lastbilar stannar och utför sina leveranser.  

Figur 2a och 2b är kartor som tillhandahölls genom kontaktpersonen vid Linköpings 
kommun. Det finns ingen redovisad källa förutom kontaktpersonen. Om kartorna behövs 
utanför rapportens ramar finns de i Linköpings kommuns ägo. 

 

2.2 Under inventering 
Inventeringen innefattar att fysiska observationer görs på de utmarkerade platserna. Dessa 
observationer ska gå till på så sätt att gruppen, under den avsedda perioden, står utomhus på 
den utmarkerade platsen och, när en lastbil ankommer för leverans, antecknar de 
förutbestämda nyckelfaktorerna. Som hjälpmedel används kartläggningsmall och karta. När 
en lastbil kommer och levererar gods fylls kartläggningsmallen i och det markeras var på 
kartan bilen står. 

Datainsamlingen genomfördes med en kombination av deltagande och iakttagande 
observationer. När studien utfördes valde gruppen att ha en öppen dialog gentemot chaufförer 
och butik- och krogägare. Detta innebär att gruppen förklarade vad arbetet gick ut på och att 
ingen skulle ”sättas dit”. Tanken var dock att så lite som möjligt påverka studieobjekten, 

Figur 2a Karta över Ågatan/Platensgatan Figur 2b Karta över Hospitalstorget 
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genom att inte skylta med sin närvaro. (Kvalitativmetod, 2013). Att använda sig av data som 
består av observationer kan ge en något missvisande bild av verkligheten. Detta är något som 
gäller för alla branscher då personer som blir observerade kan känna press eller osäkerhet. Det 
kan göra att de agerar annorlunda mot vad de annars hade gjort. Detta är viktigt att ha med sig 
i bakhuvudet när analysen görs.  

Denna del av inventeringen gjordes tillsammans med en trainee på Linköpings kommun som 
också utförde ett liknande examensarbete. Denna trainee skulle också använda 
datainsamlingen men i ett annat syfte. 

 

2.3 Efter inventering 
När själva inventeringen är klar ska datan sammanställas. Det kommer att göras i Excel för att 
det dels ska bli strukturerat och lättöverskådligt och dels enkelt att utföra vissa beräkningar 
på. Dessa beräkningar innefattar att räkna ut medelvärden och liknande. När den data som 
samlats in har sammanställts ska den analyserats. Dessa analyser ska ligga till grund för de 
förbättringsförslag som kommer att tas fram. Förbättringsförslagens syfte är att ge Linköpings 
kommun lite inspiration till eventuella åtgärder som kan komma att göras i området för 
citylogistiska lösningar.  
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3 Litteraturstudie 
En modern stad sätter krav på många faktorer och alla måste samverka för att bidra till hög 
trivsel i staden. Citylogistik är en av dessa faktorer och detta kapitel kommer att gå igenom 
delar som anses viktiga specifikt för de studerade områdena, ÅP och HT. För att få ett grepp 
om vad logistik i allmänhet innebär kommer kapitlet först ta upp centrala delar inom logistik 
för att sedan gå in mer på delar med ett mer citylogistiskt perspektiv. 

3.1 Logistik  

I boken Logistik – Läran om effektiva materialflöden definieras logistik på följande sett:  

 

”Planering, organisering och styrning av alla aktiviteter i materialflödet, 
från råmaterialanskaffning till slutlig konsumtion och returflöden av använd 
produkt, och som syftar till att tillfredsställa kunders och övriga intressenters 
behov och önskemål, dvs. ge en god kundservice, låga kostnader, låg 
kapitalbindning och små miljökonsekvenser.” (Jonsson, P & Mattsson, S, 
2011).  

 

Det ger en bra bild över vad logistik går ut på och målet är alltså att kunderna ska få sina 
varor till rätt adress, vid rätt tid och till ett så bra pris som möjligt.  

Logistik är ett omfattande koncept och finns med i många sammanhang. Logistik går också att 
dela in i olika områden och vanligast är materialförsörjning, produktion och distribution, se 
Figur 3. Dessa delar är de största inom en försörjningskedja. En försörjningskedja innebär att 
alla leverantörer och kunder inkluderas från råvara till slutlig förbrukare. (Oskarsson, B, 
Aronsson, H & Ekdahl, B, 2006) 

Materialförsörjning är den delen av verksamheten som ser till att det finns material till 
produktionen och utgör grundsteget till att överhuvudtaget kunna producera. 
Materialförsörjning handlar bland annat om planera ett kommande behov vilket innefattar 
inköp av råvaror och komponenter men också lagerhantering. Denna del av kedjan ska göra 
det möjligt att försörja den kommande produktionen. Produktionen i sig handlar om att 
producera och tillverka produkter för att täcka upp för kundernas efterfrågan. Det kan dels 
handla om efterfrågan som redan finns alternativt produktion mot prognos. Produktionens 
funktion är att tillföra produkten ett värde. Detta görs genom att produktionen försörjs med 
material som sedan förädlas och bildar en produkt. (Oskarsson, B, Aronsson, H & Ekdahl, B, 
2006).  

Den framtagna produkten är sedan redo för distribution och ska så småningom transporteras 
till slutanvändare. Det är materialförsörjningen och produktionen som ligger till grund för den 
mest centrala delen i detta arbete nämligen distributionen, se markerad del i Figur 3. I 
distribution ingår uppgifter så som transport, transportplanering, lastning/lossning och lagring. 
Distributionens huvudsakliga uppgift är att transportera en eller flera produkter från ett ställe 
till ett annat. Det kan innebära transport till olika lager eller transport direkt ut till kund. 
Transporterna kan ske med olika transportmedel och det är vägtransport, järnvägstransport, 
flygtransport och sjötransport. (Oskarsson, B, Aronsson, H & Ekdahl, B, 2006).  I denna 
rapport kommer Linköpings stadskärna att undersökas och därför kommer vägtransporterna 
vara i fokus.  
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3.2 Citylogistik 
Logistik är ett brett område och som tidigare nämnts kommer denna rapport belysa den del 
som handlar om distribution. Detta ska göras med fokus på godstransporter i innerstaden. I 
detta kapitel beskrivs olika delar som kan underlätta för en god citylogistik som tar hänsyn till 
miljö, trevnad och effektivitet.  

 

3.2.1 Miljö 
För att minska miljöpåverkan i en innerstad är citylogistik en lösning. Att använda sig av 
citylogistik kan minska koldioxidutsläpp, vägslitage och buller. Det kan bland annat ske 
genom noggrant planerade leveranser, mer miljövänliga fordon och ändrat beteende hos 
chaufförer. (Framtidens citylogistik, 2011)  

För att minimera miljöpåverkan i form av minskade emissioner finns olika vägar att gå. Att 
byta ut sin fordonsflotta är dyrt och kan rimligtvis antas äga rum på lång sikt. Om och när det 
sker är det rekommenderat att uppgradera sin fordonsflotta till ny fordonsteknik som minskar 
emissioner. Mycket ny teknik har tagits fram, exempelvis hybrid- och elbilar men de är 
fortfarande i utvecklingsfasen. Detta gäller också nya bränslen, men det finns redan ett stort 
intresse både från fordonsindustrin och köpare, både för nya bilar och för nya bränslen. 
(Framtidens citylogistik, 2011) 

En anledning till att byta ut sin fordonsflotta är att kunna byta upp sig i miljöklass. Miljöklass 
är ett sätt att mäta hur miljövänligt ett fordon är genom att titta på mängden utsläpp som 
fordonet genererar. Miljöklass mäts i olika nivåer där miljöklass 1, MK1, är det sämsta och 
miljöklass 5, MK5, är det bästa. MK3 togs fram år 2000, MK4 togs fram år 2005 och MK5 
togs fram år 2008. Det händer att miljöklassen anges i årtalet, och istället för till exempel 
MK4 anges 2005. Innebörden är dock densamma. (Dieselnet, 2013) 

Ett annat sätt som åkerier kan använda sig av för att minska emissioner är att utbilda sina 
chaufförer i ECO-driving (sparsam körning). Det kan leda till att bränsleförbrukningen 
minskar vilket kan gynna transportföretagets ekonomi samtidigt som det värnar om miljön. 
(Framtidens citylogistik, 2011) 

Miljöpåverkan på innerstaden i form av buller har flera orsaker. En huvudfaktor är oljudet 
från de lastbilar som utför leveranserna i innerstaden. Det blir extra tydligt då en lastbil står 

Figur 3 Försörjningskedja 
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med motorn igång under leveransen. En annan faktor som bidrar till buller i samband med 
leveranser är de rullburar eller palldragare som används för att köra in godset till 
leveransadressen. Något som kan förvärra oljudet ytterligare är om rullburar eller palldragare 
dras på ojämnt underlag. Ett mål för citylogistik är därför att det finns bra underlag som 
uppskattas av alla aktörer. (Framtidens citylogistik, 2011) 

 

3.2.2 Miljözoner 
I dagsläget finns miljözoner i t.ex. Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg och Mölndal. 
Dessa städer har eller har haft problem med dålig luft och har på vissa områden implementerat 
miljözoner. (Transportstyrelsen, 2013) I Mölndal, där miljözonen täcker större delen av 
innerstaden, berörs dieseldrivna lastbilar och bussar. Det som avgör om ett fordon får vistas 
inom zonen är vilken miljöklass fordonet har men det hänger i en del fall också ihop med 
vilken årsmodell fordonet har. (Molndal, 2012)    

 

3.2.3 Leveransservice 
För att ett transportföretag ska kunna ge en kund bra leveransservice finns tre centrala mått. 
Rätt sak på rätt plats vid rätt tidpunkt. Det är givetvis viktigt att dessa tre mått kombineras 
med rätt kvalitet (egenskap) och rätt kvantitet (mängd) för att en order ska bli så 
tillfredställande som möjligt.  

För ett transportföretag är det viktigt att kunna jämföra bra leveransservice mot de kostnader 
som uppstår. Ju högre service, desto högre kostnader. Ju lägre service, desto sämre 
försäljning. Det finns många faktorer som spelar in vid en god leveransservice. En viktig 
aspekt är kommunikation och den aspekten måste vara prioriterad genom hela kedjan; från 
beställning av order till produktion och därifrån till leverans och försäljning. (ECR, 2006) 

 

3.2.4 Konflikter 
Konflikter kan uppstå mellan godstransporter och andra aktörer i samband med 
godsleveranser till innerstaden. Dessa konflikter kan visa sig i olika sammanhang, då 
aktörerna har olika åsikter angående vad som anses bra respektive dåligt.  
Ett mål med att använda sig av en citylogistisk transportlösning är att för att undvika de 
konflikter som lätt kan uppstå. Dessa förbättringsförslag innefattar till exempel regler 
gällande leveranser vid olika tidpunkter på dygnet och lämplig lossningsplats. För att 
möjliggöra införande av förbättringar är det viktigt att Linköpings kommun ser alla aktörer 
och dess behov. Detta eftersom att aktörerna kan uppfatta förändringen olika. (Framtidens 
citylogistik, 2011) 
 

3.2.5 Lastzoner  
Lastzoner är parkeringar som är avsedda för fordon som ska leverera eller hämta gods. Dessa 
zoner finns ofta inne i städerna för att tydligt visa var fordonen kan stanna för att leverera sina 
varor. Syftet med lastzonerna är att chaufförerna ska få en trygg och smidig plats att leverera 
sina varor ifrån. För att lastzonerna ska vara attraktiva för chaufförerna krävs att zonerna är 
strategiskt utplacerade så att chaufförerna får korta avstånd mellan lastzon och leveransadress. 
Risken som kan uppstå vid mindre bra placeringar är att chaufförerna väljer att bryta mot 
regler och parkerar på gatan för att komma närmare leveransadressen och för att 
leveransmöjligheterna är bättre. Trafikverket har dock vissa rekommendationer gällande 
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avståndet mellan lastzon och leveransadress. Vid lättare gods som går att bära eller tas med 
pirra anses mindre än 20 meter från lastzon till leveransadress vara god kvalité. Med pallar, 
rullburar och avfallskärl anses mindre än tio meter vara god kvalité. Det finns också 
rekommendationer gällande ojämnheter mellan lastplats och leveransadress. Vid lättare gods 
uppnås bra kvalité om ojämnheten i marken är mindre än fem cm. Med det tyngre godset bör 
inga ojämnheter alls finnas för att uppnå en god kvalité. (Bohlin, 2011) 

 

3.2.6 Tidsfönster 
Ett tidsfönster berättar mellan vilka tider på dygnet det är tillåtet för transportörerna att 
leverera sitt gods. Tidsfönster används för att reglera tiden då leveranser får ske till vissa 
lastzoner, gator eller områden. Det är vanligt att kommuner tidsreglerar för att leveranser ska 
ske på förmiddagar. Detta gör att leveranserna sker då få personer är i rörelse, vilket gör att 
chaufförerna kan arbeta mer ostört. Detta gynnar också många butiker då leveranserna 
kommer innan butikerna öppnar för allmänheten, vilket gör att de hinner packa upp varorna. 
Tidsfönster ställer krav på transportörerna att planera och verkställa effektivare. Detta för att 
hinna med de aktuella leveranserna innan tidsfönstret stänger. Transportörerna har sällan 
problem med tidiga leveranser. Snarare uppstår problemen när kunderna inte har möjlighet att 
ta emot leveranser så tidigt som transportören vill leverera. Detta gör att de måste leverera 
senare och marginalen tills att tidsfönstret stänger är liten. (Vägverket, 2006)  
 
Då marginalen för leverans innan tidsfönstret stänger är liten leder det ibland till att 
chaufförer väljer att leverera på otillåten tid. För att få bukt på detta problem är en lösning att 
använda sig av fysiska gatuhinder. Det innebär att en eller flera pelare stänger ute obehörig 
trafik från områden där trafik inte är tillåten under vissa tider på dygnet.  
Det finns olika typer av pelare, vars syfte är att begränsa eller stänga ute trafik permanent eller 
under vissa tider. Det går också sätta en begränsning så att vanliga personbilar har möjlighet 
att komma fram, men inte större fordon då avståndet mellan pelarna inte är tillräckligt brett. 
(Cambridge Country Council, 2011). Detta illustreras i Figur 4.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4 Gatuhinder stänger ute större fordon (MailOnline, 2012) 
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En annan form av pelare är de automatiska pelarna som åker upp och ner då tidsfönstret 
öppnar och stänger. De åker också ner när behöriga måste komma fram, till exempel boende 
och utryckningsfordon. (Cambridge Country Council, 2011) Detta illustreras i Figur 5. 
 

 
Figur 5 Gatuhinder som känner av när behörigt fordon närmar sig (ICT, 2012) 

 

3.2.7 Restriktioner för vikt och storlek 
Det har tidigare nämnts att vägar och områden kan regleras med hjälp av miljözoner och 
tidsfönster. Det finns ytterligare restriktioner som är vanliga att använda, exempelvis reglera 
gränserna för längd och vikt. Vanligtvis görs detta genom att sätta en maxgräns för hur långt 
fordonet får vara, alternativt hur mycket det får väga. Dessa regleringar används ofta vid 
trånga stadsmiljöer där större lastbilar har dålig framkomlighet och dessutom kan utgöra en 
fara för fotgängare, cyklister och andra bilister. (Mckinnon, Cullinane, Browne, Whiteing, 
2010) 

 

3.2.8 Projekt inom citylogistik 
För att en stad ska kunna utvecklas kan det krävas inspiration och erfarenheter. Det är också 
viktigt att se till andra framgångsfaktorer. Det kan vara värdefullt att ha konkreta exempel på 
hur förbättringsarbete har blivit genomfört med lyckade resultat. Det är också viktigt att veta 
vad som ska undvikas för att minimera risken för misslyckanden. Nedan finns beskrivet hur 
tre städer har arbetat med olika projekt och lyckats förändra sina godsleveranser till det bättre. 
Det finns också exempel på ett projekt som inte lyckats.    

 

3.2.9 Göteborg 
Trafikkontoret arbetar aktivt med att förbättra logistiken på flera områden i Göteborg med 
målet att erbjuda god tillgänglighet för alla aktörer. Detta ska göras samtidigt som en god och 
attraktiv stadsmiljö ska upprätthållas. (SKL, 2012) 

För att en stad ska fungera krävs det att de regler som finns följs. Det är därför viktigt med ett 
samspel mellan aktörerna. Detta är något som Trafikkontoret har varit mycket noga med och 
har tillsatt en samverkansgrupp bestående av Trafikkontoret, parkeringsvakter och polisen. 
Tack vare denna samverkansgrupp är det idag mindre trängsel i staden, vilket har genererat 
högre trevnad. Denna samverkansgrupp tillbringar mycket tid i centrum och tar sig fram med 
cyklar. Samverkansgruppens uppgift är att genomföra regelbundna kontroller för att se att 
godstrafiken levererar enligt de förordningar som finns. Den ökande närvaron i centrum gör 
att chaufförerna i större grad följer de regler och anvisningar som finns, då det annars finns 
risk att de blir straffade. (SKL, 2012)  
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I dagsläget ingår Göteborg i ett pilotprojekt som fokuserar på leveranser i Göteborgs 
innerstad. Projektet innebär att varor först kommer till en samlastningscentral som är belägen 
på Drottninggatan i Göteborg. Därifrån lastas det om till elbilar, vilka kör ut godset till de 
butiker som ingår i projektet. Först gjordes dessa leveranser till åtta butiker som ligger runt 
Domkyrkan. Dock har projektet utvecklats och kom att omfatta större delen av Korsgatan. Målet är 
att på sikt utöka leveranserna till butikerna som ligger i området mellan Östra och Västra 
Hamngatan. (Vårt Göteborg, 2013) 

Syftet med projektet är att minska tunga transporter inne i Göteborgs stad. Det ska generera 
mindre buller, utsläpp och trängsel som tunga fordon för med sig. Tanken med projektet är 
också att göra Göteborg stad till en mer attraktiv mötesplats. Projektet har pågått sedan januari 
2013 och de flesta butiker upplever en positiv skillnad. Det ger projektet en bra grund för 
etablering och framtida utveckling. (Vårt Göteborg, 2013) 

Då nya projekt och nya regler införs i en stad är det viktigt att tydlig information går ut till de 
som berörs av förändringen. Anledningen till att regler inte följs beror i många fall på att 
chaufförerna inte känner till reglerna. Kort sagt vet inte chaufförerna vilka rättigheter och 
skyldigheter de har. Därför har Trafikkontoret i samarbete med Sveriges Åkeriföretag och 
Transportarbetarförbundet arbetat fram en broschyr. I den finns regler som ska följas och 
rekommendationer på hur chaufförerna ska lösa olika situationer som kan uppstå. Ett exempel 
är hur chauffören ska gå tillväga när en lastzon är upptagen. Broschyren har sedan delats ut 
till många av Göteborgs lastbilschaufförer. (SKL, 2012) 

En begränsning som reglerar tunga lastbilar i vissa områden i innerstaden är maxlängd på 
lastbilarna. Maxlängden är tio meter. Det förekommer lastbilar som är längre än tio meter, då 
det förekommer undantagsfall. Fordon som är längre än tio meter har möjlighet att vistas 
inom det begränsade området mellan klockan 06.00-08.00 under vardagar. Denna tid är 
anpassad efter den övriga trafiken, för att undvika konflikter och störningar mellan de olika 
fordonen. (SKL, 2012) 

 

3.2.10 Lucca 
I den italienska staden Lucca finns ett fungerande system för godsleveranser som sker till och 
från innerstaden. Systemets framgångsfaktor kretsar kring en samlastningscentral som ligger 
strax utanför den kända muren som ringar in Luccas innerstad, se Figur 6.  Gods levereras till 
samlastningscentralen och packas om där för att transporteras vidare till innerstaden. 
Transporten in till staden sker alltid med små lastbilar (max 3500 kg). Det anses nödvändigt att 
använda mindre lastbilar på grund av att det är trångt mellan husen innanför muren. Dessutom 
skulle fasaderna skadas om stora lastbilar används. Mindre lastbilar är avgörande för att 
minska förbrukningen av stadens trafikrelaterade energikonsumtion. Därtill minskar skadliga 
avgaser i staden, vilket kan bidra till en ökad trivselnivå. 
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Figur 6 Muren som omringar staden Lucca (Hycon, 2013) 

Ända sedan 1976 har Lucca arbetat med att fotgängare ska känna sig trygga i staden. Det 
beror möjligtvis på att Lucca är ett turistmål och att turisterna ska känna sig trygga i staden. 
Att ge fotgängare stor frihet i staden ställer krav på godsleveranserna och därför förekommer 
en maxhastighet på 30 km/h. Det finns även en maxgräns för hur länge dessa lastbilar får stå 
stilla när de är i tjänst. Främst syftar detta till att lastbilarna ska befinna sig i staden så kort tid 
som möjligt. Regeln säger att parkeringstiden är max 15 minuter och det bidrar till att skapa 
ett flöde för godstransport i staden. 

Införandet av detta system har bidragit till att göra Lucca mer attraktivt för de som arbetar i 
staden och de turister som kommer på besök. Enligt en studie som gjordes uppgav 70 % av de 
tillfrågade att de upplever en ökad trivsel sedan uppförandet av samlastningscentralen. (Case 
Study, 2010)  

 

3.2.11 SAMLIC 
Samlic var ett projekt som startades av VTI i Linköping och som syftar till att samordna 
transporter till Linköpings innerstad. Anledningen till det är för att minska på antalet 
godstransporter i innerstaden och de kostnader som uppstår vid leveranser.  

I början på 2000-talet började Linköpings kommun och andra aktörer att reflektera på hur 
godstransporterna i staden skulle kunna förbättras. Det gick att konstatera att befolkningen, 
detaljhandeln och trafiken i staden ökade för varje år De arbetade därefter fram Samlic, ett 
förslag som gick ut på att samlasta alla transporter till Linköpings innerstad. För att 
möjliggöra Samlic användes Schenkers terminal i Torvinge, strax utanför Linköpings 
innerstad, som samlastningscentral. Tanken var att Schenker, DHL och Postens leveranser 
skulle samlastas och fylla lastbilar som åker på särskilda rutter in till innerstaden. Detta 
illustreras i Figur 7a och 7b där första bilden visar hur lastbilarna måste åka till samtliga 
områden. Den andra bilden med samdistribution är uppdelad i tre områden där allt som ska till 
samma område åker med en lastbil.  
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För att se hur detta skulle fungera i verkligheten gjordes ett testförsök våren 2004. Många 
ansåg försöket vara lyckat och det gick att se minskat fordonsbehov, körtidsvinster och högre 
fyllnadsgrad i lastbilarna. Trots att försöket överlag ansågs lyckat fanns det fortfarande 
problem och frågetecken som senare gjorde att projektet rann ut i sanden. (VTI, 2006) 

Det transportörerna upplevde var att deras IT-system hade problem att kommunicera med de 
andra transportörernas system. Något som flera transportföretag också tryckte på var 
profilering av varumärket dvs. att alltid köra med sina egna bilar och sin egen personal bidrar 
också till marknadsföring av den egna verksamheten. När godset transporteras av flera olika 
åkerier uppstod också frågetecken kring huruvida försäkringar och skador på gods ska 
hanteras. (VTI, 2006)    

Eftersom Samlic-projektet nu lagts ner behöver Linköpings kommun se över vilka andra 
möjligheter och vilka potentiella förbättringsområden som finns med den leveransstruktur 
som idag används.   

  

Figur 7a Utan samdistribution (VTI, 2006) Figur 7b Med samdistribution (VTI, 2006) 
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4 Utförande av datainsamling 
I detta kapitel finns först en beskrivning av vad nyckelfaktorerna i kartläggningsmallen har för 
funktion. Därefter ges en mer detaljerad beskrivning över de områden som ingått i studien. 

 

4.1 Beskrivning av kartläggningsmall 
När datainsamlingen gjordes användes en kartläggningsmall och en karta för att genomföra 
studien, se Bilaga 1. Nedan finns en beskrivning över de faktorer som observerats och varför 
de är relevanta att ha med i en datainsamling.  

 Nummer – Varje lastbil får ett nummer för att kunna kopplas till var den står parkerad 
och lastar eller lossar gods. Syftet är också att kunna se hur många lastbilar som 
levererar gods till de markerade platserna.  

 Ankomst – Används för att se när på dagen lastbilen ankommer. Detta ska sedan sättas 
i relation till lastbilens avfärd för att se hur länge lastbilen har lastat eller lossat gods. 

 Avfärd – Används för att se när på dagen lastbilen åker. Denna faktor ska användas 
för beräkningar på genomsnittlig lastnings/lossningstid. 

 Registreringsnummer – Används i syftet att se vilken miljöklass lastbilen har, hur lång 
den är och om samma lastbil återkommer flera gånger på en dag till samma område. 

 Fordonstyp – Kolumnen används för att se vilka typer av fordon som levererar gods 
till de markerade platserna. Gruppen har valt att använda sig av tre fordonstyper; lätt 
lastbil, tung lastbil och övriga fordon. I kategorin lätt lastbil avses fordon med vikt 
lägre än 3,5 ton. Den andra kategorin åsyftar fordon med vikt över 3,5 ton. Kategorin 
övriga fordon representerar främst bilar och övriga motorfordon. För att försäkra sig 
om att rätt fordonstyp har angetts kontrolleras detta med hjälp av registreringsnumret 
på Transportstyrelsens hemsida. Denna faktor ska användas för att se hur många olika 
typer av lastbilar som ankommer och hur många av varje typ som ankommer till de 
båda studerade platserna.  

 Typ av leverans – Det är intressant att se vilken typ av leveranser som sker till de båda 
platserna, t.ex. mat, dricka eller paket. Detta är av intresse eftersom att olika typer av 
varor levereras på olika sätt, exempelvis via rullbur eller pall. 

 Leveranshinder – Den fylls i om gruppen upplever att någon lastbil t.ex. inte kan 
leverera sitt gods. Syftet med att använda denna faktor är att, vid behov, använda den 
vid framtagning av förbättringsförslag. 

 Returer – Används för att se om lastbilarna tar med sig returer, t.ex. pantflaskor, ölfat, 
drickabackar och kartonger etc. Denna faktor är viktig att belysa i samband med 
effektivitet vid leveranser.  

 Anteckningar – Denna kolumn används för att dokumentera data som övriga faktorer 
inte belyser. Syftet med kolumnen är att de noteringar som görs senare kan användas i 
analysen.  

 

4.2 Beskrivning av de studerade områdena 
Nedan finns en beskrivning över de områden som studien gjordes på. Beskrivningen 
innehåller detaljer så som utformning av gator, trafikregler och vilket område studien skulle 
innefatta. Om en lastbil stannar inom det studerade området men har en leveransadress 
utanför området räknas den lastbilen med i observationerna. Om en lastbil däremot stannar 
utanför det studerade området men har en leveransadress inom området räknas den lastbilen 
inte med. 
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4.2.1 Ågatan/Platensgatan  

Ågatan är en av Linköpings mest kända gator, tack vare alla krogar och restauranger som 
finns där. Under sommarhalvåret finns det därför många uteserveringar vilket leder till 
begränsad framkomlighet. En del av Ågatan kännetecknas av ett tidsfönster som endast tillåter 
transporter mellan 04.00-11.00. Principen för området med tidsfönster är att det är enkelriktat 
då det är förbud att köra in på de tre tvärgator som finns in mot Ågatan, vid tidsfönstret. Det 
finns även tillgång till fyra stycken lastzoner i området, tre stycken på Platensgatan och en på 
Ågatan. Förtydligande av tidsfönster och lastzonerna går att se i Figur 8.  

Det är viktigt för alla näringsidkare, som bedriver verksamhet på Ågatan, att den ses som en 
attraktiv gata och att så många som möjligt finner Ågatan trivsam. Konkurrens mellan 
restaurangerna är vanligt och alla ser till sin verksamhets bästa. Efter att ha pratat med krog- 
och restaurangägare är uppfattningen att det sker relativt lite samarbete mellan 
verksamheterna gällande godstransporter.  

  
Figur 8 Ågatan/Platensgatan 



Victor Blomqvist Rapport Utfärdandedatum: 
Evelina Minnemyr     Linköpings kommun                     2013-06-19 

TQLO10                                                            15                                               vicbl659@student.liu.se  
Rapport_v3.0                     evemi544@student.liu.se   

Det exakta område som projektgruppen valde att studera kan ses i Figur 9, och är markerat 
med blå färg. Anledningen till att en del av Klostergatan togs med var att därifrån sker vissa 
leveranser till adresser på Ågatan. För att få en bra uppsikt över hela området hade 
projektgruppen en utgångspunkt som var korsningen mellan Ågatan och Platensgatan. 
Därifrån gavs en överblick över hela området, med undantag för den skymda delen av 
Klostergatan som behövde kollas till extra.  

Figur 9 Ågatan/Platensgatan studerat område 
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Figur 10 Karta över Hospitalstorget 

4.2.2 Hospitalstorget 

Nygatan, som ligger längs med HT, är en relativt trafikerad väg. Nygatan består till stor del av 
fickparkeringar som finns utmed hela gatan. Det gör att det inte går att köra i båda 
körriktningarna samtidigt utan leder till väntetid för den ena om två bilar möts. Det finns en 
lastzon placerad i mitten på Nygatan, se Figur 10, som är tänkt att området kring HT kan 
använda sig av. Detta är egentligen den enda platsen som det går att leverera ifrån (om 
chauffören inte vill betala en avgift och använda fickparkering) bland annat på grund av 
fickparkeringarna på Nygatan men också att halva torget består av bilparkeringar som gör att 
leveransfordonet blockerar dessa om den väljer att leverera därifrån. Karta över HT med 
utplacerad lastzon ses i Figur 10. 
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Det exakta område som studerades runt omkring HT kan ses i Figur 11, och är markerat med 
blå färg. Leveranser gjordes också in på innergården till vissa adresser på Nygatan. 
Anledningen till att vissa delar av Apotekaregatan och Klostergatan togs med berodde på att 
projektgruppen anade att leveranser kunde ske därifrån till adresser på Nygatan. Den fysiska 
utgångspunkten för datainsamlingen var här korsningen mellan Bokhållaregatan och Nygatan. 
Detta gav en bra uppsikt över torget samtidigt som Bokhållaregatan och Nygatan var under 
uppsikt. Med tanke på att projektgruppen också ville registrera de leveranser som skedde från 
delarna på Apotekaregatan och Klostergatan fick också observationer göras åt de hållen för att 
ha koll. 

  

Figur 11 Hospitalstorget studerat område 
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5 Sammanställning av data 
Den insamlade datan har sammanställts i Excel. Den är sorterad för varje dag och några 
specifika nyckeltal har valts ut för att på bästa sätt beskriva hur godstransporternas mönster 
ser ut på ÅP och HT.  

 

5.1 Ågatan/Platensgatan 
Under tiden för datainsamlingen skedde 245 leveranser vilket ger ett genomsnitt på 49 
leveranser/dag. Antalet leveranser är fördelade på veckodagarna enligt Figur 12 och det går 
att konstatera att måndag, fredag och till viss del tisdag är de stora leveransdagarna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Tabell 1 ses den genomsnittliga tiden för att leverera och lossa gods till kunderna. I tiden 
ingår också tiden för att hantera eventuella returer som här var totalt tolv stycken under 
veckan. Överlag är skillnaden från dag till dag inte speciellt stor och genomsnittet ligger på 19 
min och 31 sek. Detta är en viktig aspekt som kommer att användas i senare beräkningar. 

 

 

 

 

 

 

För att se hur pass mycket tiderna för lossning varierar räknas också standardavvikelsen för 
varje dag ut i Tabell 1. De största variationerna kan utläsas på måndagen och de minsta 
variationerna kan ses på onsdagen. 

Tabell 1 Genomsnittlig tid för lossning och standardavvikelse vid ÅP  

Figur 12 Antal leveranser till ÅP  

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Genomsnittlig tid för lossning 20m 52s 18m 58s 19m 22s 19m 25s 19m 

Standardavvikelse, 

genomsnittlig tid för lossning 28m 47s 19m 56s 16m 45s 23m 55s 21m 22s
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I Figur 13 kan ses att lite mer än hälften (56 %) av alla leveranser sker med lätt lastbil och 
nästan alla resterande (41 %) med tung lastbil. I Bilaga 2 går det se variationen mellan 
fordonstyperna från dag till dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Figur 14 visas ett diagram för ÅP som anger miljöklassen på de fordon som levererar gods 
till ÅP. I diagrammet finns information om alla de 245 fordon som hade leveransadresser till 
ÅP. De 76 fordon som placerats under kategorin övrigt finns ingen information om 
miljöklass. 18 av dessa fordon hade gruppen ingen möjlighet att notera registreringsnumret 
och resterande 58 fordon fanns ingen information om miljöklass på Transportstyrelsens 
hemsida. Diagrammet innehåller fyra olika miljöklasser.  
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Figur 13 Typ av fordon vid leverans till ÅP 

Figur 14 Miljöklass ÅP 
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I Figur 15a-e går det att se vart samtliga studerade godsleveranser stannar för att leverera sitt 
gods på ÅP. Totalt var det 245 leveranser under veckan, dock visar Figur 15a-e totalt mer än 
245 prickar vilket beror på att ett fordon kunde ha flera leveransadresser. De flesta 
godstransporter som stannade på Platensgatan använde sig av lastzonerna som finns 
utplacerade där. Det går också att se skillnad mellan de olika dagarna vad gäller stoppfrekvens 
på olika platser i det undersökta området.  
 

 

 

Figur 15a Leveranskarta ÅP, Måndag Figur 15b Leveranskarta ÅP, Tisdag 

Figur 15c Leveranskarta ÅP, Onsdag Figur 15d Leveranskarta ÅP, Torsdag 

Figur 15e Leveranskarta ÅP, Fredag 
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På delar av Ågatan finns också tidsfönstret, se Figur 8, som enbart tillåter lossning och 
lastning mellan klockan 04.00-11.00. Under veckan som datainsamlingen gjordes skedde ett 
antal leveranser även efter klockan 11.00 och de redovisas i Tabell 2. 

 Tabell 2 Otillåtna leveranser 

 

 

Tabellen visar alltså att det framförallt på måndagen sker många leveranser efter klockan 
11.00 För att sätta detta i perspektiv görs en jämförelse med Figur 12 som beskriver det totala 
antalet leveranser per dag till ÅP. Genom att dividera antalet leveranser efter klockan 11.00 
till den delen av Ågatan med tidsfönster med totala antalet leveranser under den dagen fås en 
procentsats som säger hur stor andel av leveranserna som sker på otillåten tid, vilket också 
redovisas i Tabell 2. 

 

5.2 Hospitalstorget 
Under tiden för datainsamlingen på Nygatan vid HT skedde 99 leveranser vilket ger ett 
genomsnitt på ca 20 leveranser/dag. Fördelningen över veckodagarna ses i Figur 16 och det 
går att konstatera att på torsdag och fredag sker de flesta leveranserna. Detta skiljer sig från 
ÅP där många leveranser ägde rum på måndagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16 Antal leveranser till HT  

 

I Tabell 3 ses den genomsnittliga tiden för att lossa och lasta gods kring HT. Precis som på 
ÅP ingår tiden för att hantera eventuella returer som under veckan var nio till antalet. 
Lastnings- och lossningstiden är överlag lägre än på ÅP och genomsnittstiden över veckan 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Andel otillåtna leveranser 16 10 9 9 10

Procent av alla dagens leveranser 28% 21% 22% 21% 18%
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ligger på 7 min och 27 sek. Detta hänger dock ihop med det som redovisas senare i Figur 17 
där andelen tunga lastbilar är färre än på ÅP. Större lastbilar fraktar ofta mer antal varor och 
tyngre gods vilket gör att det tar längre tid att lossa.  

 

 

   

 

 

 

Tiderna för att lossa under dagarna varierar här också. Detta redovisas i Tabell 3 där den 
största standardavvikelsen går att utläsa på onsdagen, 11 min och 52 sek. Minst variationer 
sker på måndagen då standardavvikelsen ligger på 3 min och 34 sek.       

Andelen lätta lastbilar är här fler, andelen tunga lastbilar färre och andelen övriga fordon 
ungefär densamma om en jämförelse görs med ÅP. I Bilaga 3 går det se att andelen tunga 
lastbilar förekommer mest på onsdagen vilket är detsamma som för ÅP.   

                                                                                                                     

  
  
  
  
  
  
   

 

 

 

 

 

Nedan i Figur 18 visas ett diagram för HT som visar miljöklassen på de fordon som levererat 
gods. Precis som på ÅP finns det i diagrammet endast med de lastbilar med som gruppen har 
kunnat ta fram information om. De fordon som går under kategorin övrigt har gruppen 
antingen inte kunnat notera registreringsnummer för eller så har det inte funnits information 
om miljöklass på Transportstyrelsens hemsida. Samtliga 36 fordon under kategorin övrigt 
saknar information om miljöklass på transportstyrelsens hemsida. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3 Genomsnittlig tid för lossning och standardavvikelse vid HT  

Figur 17 Typ av fordon vid leverans till HT 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Genomsnittlig tid för lossning 5m 13s 6m 18s 10m 8m 11s 7m 35s

Standardavvikelse, 

genomsnittlig tid för lossning 3m 34s 5m 57s 11m 52s 5m 45s 4m 53s
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Figur 18 Miljöklass HT  
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I Figur 19a-e går det att se vart samtliga studerade fordon stannar för att leverera sitt gods till 
området kring HT. Totalt var det 99 leveranser under veckan, vilket även här resulterar i fler 
prickar än leveranser då ett fordon kan ha flera leveransadresser inom området. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

Figur 19a Leveranskarta HT, Måndag Figur 19b Leveranskarta HT, Tisdag 

Figur 19c Leveranskarta HT, Onsdag Figur 19d Leveranskarta HT, Torsdag 

Figur 19e Leveranskarta HT, Fredag 



Victor Blomqvist Rapport Utfärdandedatum: 
Evelina Minnemyr     Linköpings kommun                     2013-06-19 

TQLO10                                                            25                                               vicbl659@student.liu.se  
Rapport_v3.0                     evemi544@student.liu.se   

6 Analys 
Nedan finns en analys som gjorts utifrån de observationer som gjordes på ÅP och HT. 
Analysen görs också utifrån sammanställningen som gjordes i kapitel 5.  

I metodkapitlet nämns att gruppen valt att ha en öppen dialog med chaufförer samt butiks- och 
krogägare. Det är givetvis svårt att i efterhand veta hur mycket de påverkades av 
projektgruppens närvaro, men känslan var att de flesta arbetade på precis som vanligt.   

 

6.1 Ågatan/Platensgatan  
Under studien som gjordes på ÅP togs noteringar om hur godsleveranserna påverkade 
omgivningen och också hur omgivningen påverkade godsleveranserna.  

 

6.1.1 Trängsel 

Det första som kan konstateras gällande detta område är trängsel, främst genom trånga gator 
men också på grund av godstrafiken, privatbilister, servicefordon, fotgängare och cyklister. 
Under tiden då datainsamlingen ägde rum hade många restauranger och krogar redan fått upp 
sina uteserveringar medan andra höll på med uppmonteringen då projektgruppen var där. 
Detta drabbar framförallt nedre halvan av Ågatan vars yta minskar med ca 50 procent efter att 
uteserveringar satts upp på båda sidor av vägen. Det gör att det bara får plats en lastbil i bredd 
och omkörningar är därför omöjligt. Då en genomsnittlig leverans tar ca 19.5 minuter kan 
detta orsaka köer bakom om de ankommer vid olika tider och också då leveranstiden kan 
variera mycket, vilket sågs i Tabell 1. 

Detta område är fyllt av restauranger och krogar och därför levereras mycket mat och dryck.  
Det gör att de vill ha extra påfyllning sent i veckan för att täcka upp för helgen som ofta är 
försäljningstoppen på veckan för många restauranger och krogar. Likaså vill de fylla på igen 
efter helgen för att klara av veckoförsäljningen. Detta gör att leveransmönstret inte är helt 
oväntat med tanke på verksamheterna i området. 

Efter att ha studerat detta område under en vecka går det se tydliga variationer i antal 
leveranser per dag. Flest leveranser sker i början och slutet av veckan, medan onsdagen är den 
dag med minst leveranser. I Bilaga 2 går att se att det sker ungefär lika många leveranser med 
tung lastbil som med lätt lastbil under onsdagen. Anledningen till att tung lastbil har en stor 
andel i diagrammet beror på att det sker färre leveranser med lätt lastbil under onsdagen 
jämfört med övriga veckodagar. Det ger att antalet totala leveranser minskar på onsdagen 
jämfört med resten av veckodagarna.  

Det kommer ungefär 20 lastbilar om dagen som står i zonen för tidsfönstret och om varje 
lastbil tar ca 20 minuter på sig att leverera innebär detta att alla 20 lastbilar tillsammans 
behöver ca 6,5 timmar på sig (under förutsättning att lastbilar kommer efter varandra och att 
de inte levererar samtidigt). De flesta lastbilar börjar leverera gods vid klockan 8.00 på 
morgonen och det innebär att de inte hinner färdigt med sina leveranser innan klockan 11.00, 
då tidsfönstret är stängt. Om lastbilarna skulle leverera gods minst två och två finns det större 
chans att de hinner leverera allt sitt gods inom ramen för tidsfönstret. Detta skulle kunna ske 
under förutsättning att lastbilarna är synkade för att undvika att skapa kö. Detta problem, som 
tidigare nämnts, är något som uppstår på sommarhalvåret då Ågatan präglas av uteserveringar 
och omkörning är nästintill omöjligt. För att få en bild över hur tidsfönstret skulle uppfylla sin 
funktion med de synkade lastbilarna används dessa grova beräkningar.  
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6.1.2 Tillåten trafik mellan 04.00-11.00 

Det krävs tillstånd för fordon att vistas på Ågatan, rödmarkerat i Figur 8, och denna regel 
gäller mellan 04.00-11.00 varje dag. Övrig tid är det helt förbjudet för fordon att vistas på den 
delen av Ågatan. Om något fordon av någon anledning måste befinna sig på Ågatan krävs ett 
ytterligare ett tillstånd som går att få hos kommunen. Det är aldrig tillåtet att parkera på 
Ågatan, utan detta tillstånd riktar sig till de som ska lasta och/eller lossa gods. Trots att dessa 
regler ankommer många fordon efter klockan 11.00. Tabell 2 visar att det i genomsnitt sker 
mer än tio så kallade otillåtna leveranser per dag, vilket totalt sett också kan ses som en stor 
del av dagens leveranser. I litteraturstudien, under kapitel 3.2.6, går det läsa om hur 
tidsfönster ofta verkar vara större än vad de egentligen är. Detta går också att konstatera på 
Ågatan då de flesta leveranser inte börjar förrän klockan 08.00 på förmiddagen och inte 04.00 
då tidsfönstret öppnar. Anledningen till detta är att restauranger och krogar på Ågatan inte har 
personal på plats som kan ta emot godset tidigare. Det gör att chaufförerna egentligen bara har 
tre timmar på sig att hinna leverera.  

När leveranserna sker efter klockan 11.00 blir detta är givetvis ett stort problem, framförallt 
under sommarhalvåret då mycket folk vill sitta på gatans uteserveringar. Om det då står 
lastbilar precis utanför serveringen bidrar detta till minskad trivsel för de som befinner sig där. 
Noteringar har också gjorts om att en del chaufförer inte stänger av sina bilar medan de 
levererar. Detta kan i vissa fall bero på att kylsystem och liknande måste vara igång men det 
bortser inte från det faktum att mindre människor hade påverkats om fordonet då hade 
levererat på förmiddagen.  

Efter att projektgruppen pratat med flera chaufförer har det kommit fram att det sker en del 
efterleveranser på eftermiddagarna. Dessa sändningar är ofta inte planerade på förhand utan 
beställs ofta samma dag av restaurangerna som kommit på att de saknar något. Detta gör att 
många lastbilar behöver kunna leverera även efter klockan 11.00. 

 

6.1.3 Lastzoner 

Det finns en lastzon på Ågatan, som ligger relativt långt upp på gatan. Placeringen av 
lastzonen gör att det blir ineffektivt för chaufförerna att stanna där och gå med varorna till de 
restauranger som ligger längre ner på gatan. Det gör att lastbilschaufförerna stannar precis 
utanför restaurangerna, vilket i sin tur leder till att framkomligheten minskar kraftigt. Det blir 
extra trångt på sommaren när restaurangernas uteserveringar byggs upp.  

Det finns tre lastzoner på Platensgatan med en totallängd på 48 meter. Mellan lastzonerna 
finns vanliga parkeringsplatser och två handikapparkeringar. Denna blandning av lastzoner 
och parkeringsplatser leder till att det blir oordning och skillnaden mellan lastzon och 
parkeringsplats ignoreras. Detta leder till att privatbilar parkerar på lastzonerna, vilket i sin tur 
leder till att godstransporterna tvingas vänta eller stanna någon annanstans. Privatbilarna kan 
använda lastzonerna så länge de lastar men så var oftast inte fallet utan många använde istället 
lastzonerna som parkeringsplatser. Det går också konstatera att den lastzon som ligger längst 
ner på Platensgatan i stort sett aldrig används vilket till största del beror på läget som den har. 
I den delen av Platensgatan finns i stort sett inga butiker som är i behov av leveranser samt att 
avståndet till Ågatan anses vara för långt för att lastzonen ska vara attraktiv nog att utnyttja. 
Detta går tydligt att se i Figur 15a-e då ytterst få fordon väljer att leverera från den delen av 
Platensgatan. 

En annan anledning som gör att chaufförerna undviker lastzonerna kan vara den trottoarkant 
som finns längs med hela Platensgatan. Projektgruppen vittnade vid ett flertal tillfällen 
problem med just detta, då leverantörer kämpade med sina palldragare för att få godset över 
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trottoarkanten. Det hände även att anställda på leveransadresserna fick komma ut och hjälpa 
till med att få godset över trottoarkanten. Det har tidigare i litteraturstudien, under kapitel 
3.2.5, skrivits om de rekommendationer som finns gällande just detta. Vid lättare gods som 
går att bära eller tas med pirra anses det vara bra om ojämnheten i marken är mindre än fem 
cm och vid tyngre gods som fraktas med rullburar och pallar eller avfallskärl ska det inte 
finnas några ojämnheter alls. Detta uppfylls alltså inte och kvalitén vid lossning på denna gata 
får därför anses som dålig. 

 

6.1.4 Gatubeläggning 

En annan faktor som påverkar transportörerna och dess beteende är markunderlaget. En del av 
Ågatan är byggd med gatsten, vilket har inverkan på transportörernas leveranser och dess 
metod vid leveranser. Det är främst stora vagnar med varor som styr leveransmetoden, i och 
med att det är svårt att dra en tung lastbur på gatsten. Detta är en stor anledning till att 
transportörerna trotsar regler för att komma så nära leveransadressen som möjligt.  

Ågatan har två olika sorters gatubeläggning, dels gatstenen och dels granithällar. Dessa är 
fördelade på så sätt att gatstenen är i mitten längs hela Ågatan och granithällarna finns på 
båda sidor om gatstenen, se nedan i Figur 20. När uteserveringarna kommer upp på 
sommarhalvåret täcker dessa den del av Ågatan som är byggd med granithällar. Detta gör att 
det bara finns gatsten kvar för godstransporterna att nyttja vid sina leveranser.  

Det största problemet med detta underlag är att det blir svårt för transportörerna att dra 
vagnarna till restaurangerna. Ett annat problem är att när vagnarna dras på detta underlag låter 
det mycket vilket kan störa de som befinner sig på Ågatan.  

Figur 20 Gatubeläggning Ågatan 
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6.1.5 Övervakning 

För att lastzonerna ska kunna användas av godstrafiken överhuvudtaget måste de vara fria 
från privatbilar och andra fordon. Under datainsamlingsperioden skymtade projektgruppen ett 
flertal parkeringsvakter på Platensgatan som noterade just detta. Gruppen fick möjlighet att 
prata med en parkeringsvakt och denne menade på att det är många personbilar som struntar i 
reglerna och använder lastzoner som parkeringsplats ändå. När parkeringsvakten befann sig 
på området såg denne till att reglerna följdes men när parkeringsvakten lämnat området dröjde 
det inte längre innan personbilarna ockuperade lastzonerna igen. Uppfattningen från gruppens 
sida stämde överens med vad parkeringsvakten berättade.   

Det har tidigare nämnts att ett flertal leveranser har skett efter klockan 11.00 till den delen av 
Ågatan med tidsfönster. Projektgruppen har noterat att det inte har skett några kontroller av 
huruvida tidsfönstret följdes eller inte.  

 

6.2 Hospitalstorget 
Under de observationer som gjordes på HT kunde konstateras att det trånga utrymmet är det 
största problemet för godsleveranser. Detta gäller främst då en situation uppstår då det måste 
ske ett bra samspel mellan transportörer, bilister, cyklister och fotgängare. Exempel på en 
sådan situation är då en lastbil utför sin leverans från vägen, om denne inte har någon lastzon 
eller liknande att leverera ifrån. Det leder till att det blir stopp i trafiken och det krävs 
kommunikation och samspel för att komma runt problemet.  

 

6.2.1 Trängsel 

Under veckan som studien gjordes noterades ungefär 20 leveranser per dag. Det motsvarar 
knappt hälften av Ågatans leveranser sett till antalet. Hela området kring HT präglas av trånga 
ytor. Vad som är speciellt för den del av Nygatan som ingick i studien är att trängseln 
påverkas till stor del av de parkeringsplatser som finns längs med Nygatan vid HT. När dessa 
fickparkeringar var upptagna resulterade det i att det blev trångt och vid möte fick ett av 
fordonen stanna och vänta tills den mötande bilen hade kört. Detta växelvisa körsätt orsakade 
både förvirring och dåligt flöde i trafiken.  

På HT ser leveransmönstret inte likadant ut som på Ågatan. Här kommer flera leveranser på 
tisdagen än på måndagen, vilket visar på att mönstret skiljer sig åt mellan de båda studerade 
platserna. Det är denna faktor som gör att det inte ser likadant ut på HT som på Ågatan. Detta 
kan bero på att det är annan typ av verksamhet kring HT. På Nygatan kring HT är antalet 
krogar och restauranger mindre och antalet butiker större än på Ågatan.   

Det finns fler anledningar till att det sker relativt få leveranser kring HT. En anledning är att 
det inte finns så mycket restauranger där. Leveranser till restauranger kommer normalt i tunga 
lastbilar då det ofta levereras mycket gods på samma gång. Det innebär att andelen lätta 
lastbilar är större än andelen tunga lastbilar på HT och detta följer samma mönster som på 
Ågatan. Den genomsnittliga tiden för att lasta eller lossa är 7 min 30 sek vilket i och för sig 
inte är speciellt länge. Står fordonet olämpligt parkerat är det tillräckligt för att orsaka 
problem. Vid några tillfällen under studien gjordes observationer som innefattade att en lastbil 
parkerade olämpligt, vilket orsakade köbildning och därmed genererade ett ineffektivt 
trafikflöde.  
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6.2.2 Fickparkeringar och lastzon 

Fickparkeringarna nyttjades av personbilar, servicefordon och transportörer. Anledningen till 
att transportörer använder sig av fickparkeringarna kan vara att det inte finns tillräckligt med 
lastzoner för dem. Det kan också bero på att den lastzonen som finns att tillgå är att den är 
problematiskt placerad. Kritiken från chaufförer som använder sig av lastzonen är att den 
ligger långt från leveransadressen. Dessa väljer då att använda sig av fickparkeringarna 
istället, som är bättre placerade i förhållande till leveransadressen.  

Tanken med lastzonen är att den ska täcka upp för hela Nygatans leveranser. Bristen på 
lastzoner innebär att en del av de godstransporter som har leveranser till Nygatan kring HT 
inte har någon plats att lasta sitt gods ifrån. Under studien gjordes noteringar om att det hade 
behövts fler än en lastzon då transportörer fick vänta eller parkera på annan plats då lastzonen 
var upptagen. Denna brist på tillräcklig mängd lastzoner gör att det blir rörigt på Nygatan och 
påverkar flödet i trafiken.  

Under perioden för studien gjordes noteringar om hur mycket lastzonen användes. Av de 125 
stopp som gjordes under perioden gjordes 15 av dessa på lastzonen. Detta kan ses i Figur 19a-
e. 
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7 Förbättringsförslag 
Med hjälp av den datainsamling som gjorts presenteras här förbättringsförslag. Framtagningen 
av förbättringsförslagen har gjorts med hänsyn till dels det positiva en förändring kan 
frambringa men också vad den negativa konsekvensen kan bli av förändringen. 
Förbättringsförslagen är av olika karaktär, vilket gör att det finns möjlighet att kombinera 
flera förbättringsförslag.  

 

7.1 Ågatan/Platensgatan 
Förbättringsförslag som gäller generellt för ÅP syftar till att möta det behov som finns hos 
transportörerna, öka nöjdheten hos samtliga aktörer samt att göra ÅP mer miljövänlig.  

 

7.1.1 Placering, övervakning, förtydligande av lastzoner 

Det har tydligt gått att konstatera att lastzonerna inte används till sin fulla kapacitet. Dålig 
placering och otydligheter gör att en omplacering och förtydligande av lastzonerna måste 
göras. Lastzonen på Ågatan är det svårt att göra något åt placeringsmässigt men de tre 
lastzonerna på Platensgatan kommer med detta förslag att omplaceras enligt Figur 21. 

Lastzonerna kommer alltså att tryckas ihop så nära Ågatan som möjligt eftersom att det är dit 
de flesta leveranserna ska. Detta gör att avståndet för att leverera gods kommer att minska 
vilket i sin tur gör att lastzonerna blir mer attraktiva för chaufförerna. Lastzonerna kommer 
fortfarande inte helt kunna uppfylla den rekommendation som finns gällande avstånd mellan 
lastzon och leveransadress. Rekommendationen är 20 meter för lättare gods och tio meter för 
tyngre gods. Med tanke på hur denna stadsdel är uppbyggd verkar detta ändå det bästa som 
går att göra utav situationen. En annan fördel är att det blir lättare att förstå vad som är lastzon 
och inte, då blandningen av lastzoner och vanliga parkeringar upphör. Detta bör förtydligas 
ytterligare genom att med skyltar och markeringar i marken ange vad som är lastzon och inte 
och detta gäller också för lastzonen på Ågatan. Detta finns redan idag men är något som måste 
bli betydligt tydligare för att fler ska rätta sig efter de regler som finns.  

För att kunna utnyttja lastzonerna till sin fulla kapacitet krävs det också att det finns 
nedsänkningar av trottoaren vid lastzonerna så att godset på ett enkelt sätt kan köras fram till 
leveransadressen. Detta är en liten sak, men är enkelt att åtgärda och skulle betyda mycket för 
lastzonerna. Det går också konstatera att övervakningen måste bli betydligt bättre. Detta kan 
lösas genom att kommunen uppmanar parkeringsvakterna att ha mer regelbunden närvaro i 
området. 
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Det finns dock vissa nackdelar med denna omplacering och den första är att den 
handikapparkering som idag finns efter första lastzonen på Platensgatan nu måste flyttas 
längre ner på gatan. Detta gör att avståndet, till Ågatan och även Stora torget som ligger 
längre ner, kommer öka något vilket skulle kunna ställa till problem för dem som har svårt att 
röra sig längre sträckor. Detta bör dock inte vara ett allt för stort problem i detta sammanhang 
då det inte rör sig om någon längre sträcka samt att det fortfarande finns en handikapparkering 
innan lastzonen på Ågatan. De vanliga parkeringsplatserna som tidigare legat mellan 
lastzonerna kommer också att flyttas längre ner på gatan vilket kan ses som en nackdel av 
vissa. Detta måste ändå ses som nödvändigt och många kommer troligtvis att fortsätta parkera 
på Platensgatan även om parkeringsplatserna flyttas.   

 

7.1.2 Öppna nytt tidsfönster 14.00–16.00 

I dagsläget finns det en trafikregel som säger att lastbilar får lasta och/eller lossa mellan 
klockan 04.00-11.00. Denna regel följs inte då det finns de som levererar gods efter klockan 
11.00 också, vilket kan ses i Tabell 2. Detta kan gå att åtgärda genom att införa en ny regel 
som talar för ett tidsfönster mellan 14.00–16.00, vilket innebär att det är tillåtet att leverera 
gods även på eftermiddagen. Förhoppningsvis går den informationen fram på ett bra sätt och 
leveranserna kan ske på de tillåtna tiderna. Syftet med tidsfönstret är dels att undvika kö på 
förmiddagen och dels för att kunna tillgodose de leveranserna som måste ske på 
eftermiddagen.  

Det skulle troligtvis fortfarande vara mycket människor som rör sig på Ågatan även mellan 
klockan 14.00–16.00. Kravet för detta förslag blir därför att leveranser måste ske i lätt lastbil. 
Detta bör inte påverka de efterbeställningar som görs då dessa förhoppningsvis är relativt små 
och får plats i en lätt lastbil.  

Ett annat syfte med denna förändring är att minska på trängseln under lunchrusningen. Detta 
skulle göra att fotgängare och cyklister känner större trivsel om de slipper stora lastbilar på 
Ågatan vid den tiden på dagen. 

Nackdelen med detta förslag är att en del av de leveranser som sker på förmiddagen kan 
komma att flyttas till eftermiddagen om ett tidsfönster öppnas. Gruppen tror dock att detta inte 
kommer att påverka krog- och restaurangägarnas val av leveranstid då de vill ha större delen 
av sina leveranser innan lunchen. En annan faktor som kan komma att behålla större delen av 

Figur 21 Ny placering av lastzoner 
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leveranserna på förmiddagen är kravet om att eftermiddagsleveranser måste ske med lätt 
lastbil. 

 

7.1.3 Fysiska gatuhinder 

En åtgärd för att bli av med godstransporterna under den tid då det inte är tillåtet för dem att 
vistas på Ågatan är att införa fysiska gatuhinder. De fysiska gatuhindren skulle i så fall bestå 
av en eller två pelare (ca en meter höga) som finns inbyggda i marken och höjs upp då 
tidsfönstret inte gäller. Detta skulle göra att transportörerna inte har möjlighet att vistas på 
Ågatan när det inte är tillåtet. Det skulle i sin tur göra att de olovliga leveranser som sker efter 
klockan 11.00 inte är möjliga. Det skulle också innebära att Ågatan blir helt fordonsfri och de 
som befinner sig på Ågatan kommer att slippa oljud och oren luft.  

Förutsättningen för att detta ska fungera är att utryckningsfordon ska ha möjlighet att komma 
fram. Tanken bakom detta förbättringsförslag är att pelarna åker ner när ett utryckningsfordon 
närmar sig. Detta ska ske med hjälp av en signal som skickas automatiskt från fordonet till 
pelarna då utryckningsfordonet närmar sig. Ett annat alternativ är att larmcentralen, om den 
kontaktats, hjälper till att sänka pelarna. Oavsett vilket så kräver detta en till viss del 
avancerad teknik för att det ska fungera. 

Likaså ska de fordon som har tillstånd att köra in, t.ex. till garageparkeringen eller de som har 
annan behörighet få köra med fordon där. Det skulle därför vara en idé modifiera dessa pelare 
för att behöriga fordon ska ha möjlighet att ta sig fram. En lösning på detta är att ge de 
behöriga en kod. Denna kod gäller endast för de som har behörighet och därför ska den vara 
lång nog för att inte obehöriga ska kunna knappa in den.  

Eftersom att det finns fler vägar in till Ågatan kommer dessa pelare att behöva sättas upp på 
flera ställen. Pelarna bör också vara utrustade med en sensor och åker således inte upp om det 
finns något som är i vägen för pelarna. Detta för att undvika olyckor, till exempel om en bil är 
parkerad på den eller om en person står på pelaren.  

Om det är några fordon som befinner sig på Ågatan när dessa pelare höjs upp (klockan 11.00) 
kommer dessa fordon inte att drabbas utan kommer att kunna åka uppför Ågatan och ändå 
komma ut därifrån som vanligt. Det är också viktigt att de transportföretag som blir berörda 
får information om den nya förändringen och syftet med att de nya pelarna ska användas.  

 

7.1.4 Miljözon 

Det är viktigt att hålla en ren stad men med tunga och gamla lastbilar är detta svårt. Det skulle 
därför kunna vara rimligt att göra Ågatan till en miljözon och bara låta de nyare fordon, som 
har en högre miljöklass, få vistas där. Det skulle innebära att gamla fordon med en lägre 
miljöklass inte får komma in på den gatan utan får parkera längre bort. Det skulle eventuellt 
göra att leverantörerna ser över sina fordon och är mer eftertänksamma vid inköp av nya 
fordon. Skillnaden mot förut är att de nu gör sina leveranser med nyare, mer miljövänliga 
fordon. Detta skulle vara ett bra koncept då många anser att Ågatan är en av de kändare 
gatorna i Linköping som drar mycket folk. Det skulle gynna både fotgängare, som får andas 
friskare luft, men också restaurangägarna som får fler besökare. 

För att veta mer exakt vad som skulle passa Linköping är en idé att använda sig av andra 
städers erfarenheter, förslagsvis Mölndal. (Molndal, 2012) På så sätt skaffas information om 
vad som fungerar bra respektive dåligt. Utifrån detta finns möjlighet att sätta restriktioner för 
miljözoner i Linköping. 



Victor Blomqvist Rapport Utfärdandedatum: 
Evelina Minnemyr     Linköpings kommun                     2013-06-19 

TQLO10                                                            33                                               vicbl659@student.liu.se  
Rapport_v3.0                     evemi544@student.liu.se   

I Mölndal finns miljözon över ett större område och detta kanske kan vara aktuellt för 
Linköping också. Detta är något som ska utredas men för att se om en restriktion om miljözon 
passar Linköping är det en idé att implementera miljözon på en gata.  

En nackdel med att använda sig av miljözon är att det försvårar vissa leveranser. En annan 
nackdel är att det är dyrt för transportföretag att byta ut sin fordonsflotta för att kunna visas 
inom miljözonen. Om det inte är ett alternativ krävs att transporternas leveransadresser finns 
utanför miljözonen.  

 

7.1.5 Ny gatubeläggning 

Gatubeläggningen på Ågatan består av gatsten och granithällar och på granithällarna kan 
rullburar dras relativt lätt. Det är under sommarhalvåret dock svårt då uteserveringarna tar upp 
en stor del av gatan som är täckt med just granithällar. Förslaget är därför att byta ut en del av 
den gatsten som finns i gatan mot granithällar, vilket illustreras i Figur 22. Detta gör att det 
finns mer utrymme att dra rullburar och truckar på vilket gör det mer möjligt att leverera 
längre från leveransadressen. Ett annat alternativ hade varit att minska på uteserveringarna för 
att på så sätt ge mer plats för detta men det alternativet skulle vara betydligt svårare att 
genomföra. Detta eftersom att det skulle väcka protester från restaurang- och krogägare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 22 Före och efter förändring av gatubeläggning 



Victor Blomqvist Rapport Utfärdandedatum: 
Evelina Minnemyr     Linköpings kommun                     2013-06-19 

TQLO10                                                            34                                               vicbl659@student.liu.se  
Rapport_v3.0                     evemi544@student.liu.se   

Totalt presenteras fyra förbättringsförslag för ÅP och de sammanfattas i Tabell 4. 

 

Tabell 4 Sammanställning förbättringsförslag 

Förbättringsförslag Positivt Negativt 

Ny placering av lastzoner Kortare avstånd till 
leveransadresserna. 

Handikapparkering behöver 
flyttas. 

Nytt tidsfönster 14.00–
16.00 

Undviker trängsel på 
förmiddagen samt täcker upp 
behovet på eftermiddagen. 

Leveranser kan komma att 
flyttas från förmiddag till 
eftermiddag. 

Fysiska gatuhinder Stoppar otillåtna leveranser. Avancerad teknik. 

Miljözon Miljövänliga fordon. Försvårar vissa leveranser. 

Ny gatubeläggning Lättare att dra gods längre 
sträckor. 

Gatsten som delvis är till för 
att bevara stadens historiska 
värde försvinner. 

 

7.2 Hospitalstorget 
Åtgärderna som rör Nygatan kring HT syftar främst till att minska trängseln som lätt uppstår 
då många fordon befinner sig på samma ställe. Tanken med förbättringsförslagen är att få ett 
bättre flöde i trafiken samt att underlätta leveranser för godstransporterna.  

 

7.2.1 Omplacering av fickparkeringar 

I dagsläget är det relativt trångt på Nygatan runt HT. Det beror på största del Nygatan till 
hälften tas upp av fickparkeringar. Det gör att inga bilar kan mötas där utan trafiken där styrs 
av konceptet om en enfilig väg. Detta leder till att trafikflödet blir ineffektivt och det kan lätt 
uppstå förvirring och missförstånd vilket i sin tur, i värsta fall, kan leda till olyckor.  

En lösning på detta problem skulle vara att flytta de fickparkeringar som finns på Nygatan. 
Det skulle leda till att det blir mer utrymme för de bilar som kör där. Troligtvis skulle 
trafikflödet öka och bli mer effektivt att åka den vägen. 

I dagsläget nyttjas de flesta fickparkeringar av både personbilar och av servicefordon och 
godstransporter. För att kunna öka trafikflödet men samtidigt ge fordon möjlighet att använda 
parkeringarna ska fickparkeringarna flyttas och bli ”vanliga” parkeringar. Dessa ”vanliga” 
parkeringar ska vara belägna på den del av HT som i dagsläget inte används, se Figur 23 
nedan. Detta skulle kräva en ombyggnation för att ta bort den trottoar och kullersten som 
finns på den delen av HT som är aktuell för de nya parkeringarna att byggas på. 
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En nackdel med att bygga parkeringar på den delen av torget är att det kan finnas någon form 
av historiskt värde i och med att närområdet innehåller en del äldre byggnader. En annan 
nackdel är att torg är något som uppskattas i städer och många ser att dessa bevaras. Det kan 
också vara så att torget kan komma att användas i andra syften och därför skulle inte en 
ombyggnation vara lämplig.  

 

7.2.2 Ny lastzon 

Med tanke på att fickparkeringarna, på ett eller annat sätt, ockuperas är en tanke att behålla 
fickparkeringarna, men att på dagarna, mellan 08.00-16.00, använda några fickparkeringar, 
två eller tre stycken, som lastzon. Efter klockan 16.00 blir de vanliga fickparkeringar igen och 
ska kunna utnyttjas av de som ska parkera mellan klockan 16.00–08.00. På så sätt kommer 
godstransporterna kunna utnyttja en lastzon som finns placerad närmare leveransadressen. Det 
kommer också finnas tillgång till fickparkeringar under den tid då godsleveranser inte sker.  

I dagsläget skulle ungefär 15 lastbilar ha nytta av en ny lastzon då dessa parkerar inom 
området för var den nya lastzonen skulle vara. Det kan komma att bli fler lastbilar från 
intilliggande områden som kan komma att använda sig av lastzonen om de vet att den finns 
där. Detta skulle göra att de inte behöver parkera på gatan om fickparkeringarna är upptagna 
och den befintliga lastzonen är för långt bort i relation till leveransadressen.  

En annan fördel är att de leveransadresser som finns i närheten av Nygatan, som ligger i 
området, har möjlighet att nyttja den nya lastzonen också. Under studien noterades att några 
lastbilar parkerade på platser som varken var parkering eller lastzon. Om bra information går 
ut om den nya lastzonen kan fler lastbilar komma att utnyttja den. 

En nackdel med att använda denna metod med att låta ett visst antal parkeringsplatser fungera 
som lastzon på dagtid är att det kan bli förvirring om vad som gäller vid olika tidpunkter. 
Detta kan leda till att lastzonen tappar sitt syfte om personbilar tror att det är vanliga 
fickparkeringar dagtid. Detta kan dock undvikas genom att tydligt markera vilka regler som 
gäller.  

Figur 23 Parkeringarna längs Nygatan flyttas till torget 



Victor Blomqvist Rapport Utfärdandedatum: 
Evelina Minnemyr     Linköpings kommun                     2013-06-19 

TQLO10                                                            36                                               vicbl659@student.liu.se  
Rapport_v3.0                     evemi544@student.liu.se   

7.2.3 Maxlängd fordon 

Ett förslag är att sätta en maxgräns för längden på fordon. Största anledningen är för att 
minimera trängseln som väldigt lätt uppstår. Det skulle också underlätta för lastbilar som 
tvingas backa in i lastzonen. I dagsläget är det trångt och krävs skicklighet och för att kunna 
backa med en lastbil som är av större modell. Det skulle därför vara rimligt att sätta en 
maxlängd på tio meter om lastbilarna ska få vistas på Nygatan runt HT. En maxlängd på tio 
meter är något som bland annat har används på trånga områden i Göteborg, se kapitel 3.2.9, 
och projektgruppen tror därför att den längden är rimlig även här. En maxlängd på tio meter 
skulle inte drabba transportföretagen allt för hårt då lastbilarna på över tio meter endast var 
fem av de totalt 32 tunga lastbilarna som levererade till området kring HT. Det är dock viktigt 
att poängtera att även om det bara rör sig om ett fåtal så är det ändå viktigt att få till en 
förändring och för att hela tiden sträva mot det bättre.  

Denna förändring skulle hjälpa chaufförer, som i dagsläget måste göra sina leveranser till ett 
trångt område. Om de har en restriktion som säger att de får ha en maxlängd på sitt fordon på 
tio meter skulle det underlätta leveranserna till Nygatan kring HT. Det finns också möjlighet 
att detta förbättringsförslag kan underlätta för bilister, cyklister och fotgängare. Detta genom 
att en lastbil som har en maxlängd på tio meter teoretiskt sett tar mindre plats än en lastbil 
som är tolv meter, vilket ger lite mer plats åt bilister, cyklister och fotgängare.  

De tre förbättringsförslagen som presenterats sammanfattas här nedan i Tabell 5. 

 

Tabell 5 Sammanställning förbättringsförslag 

Förbättringsförslag Positivt Negativt 

Omplacering av 
fickparkeringar 

Effektivare flöde på Nygatan 
då mer utrymme frigörs. 

Torget byggs om. 

Ny lastzon Transportörer får säker och 
bra plats att leverera ifrån. 

Kan bli viss förvirring då 
zonen är tänkt att även 
fungera som vanliga 
parkeringar på vissa tider. 

Maxlängd fordon Säkrare och mer utrymme. Försvårar vissa leveranser. 

  



Victor Blomqvist Rapport Utfärdandedatum: 
Evelina Minnemyr     Linköpings kommun                     2013-06-19 

TQLO10                                                            37                                               vicbl659@student.liu.se  
Rapport_v3.0                     evemi544@student.liu.se   

8 Diskussion 
Vi kunde konstatera att det i genomsnitt sker 49 leveranser per dag till ÅP och 20 leveranser 
per dag till HT. Det gick också att dra slutsatsen om att tidsfönstret som fanns på ÅP inte 
följdes och att lastzonerna användes av personer som använde dessa som parkeringsplatser. 
Under tiden för studien uppstod konflikter på eftermiddagen då det var mycket folk i rörelse 
och framkomligheten begränsades i och med de leveranser som ägde rum efter klockan 11.00. 
Åtgärder för att öka samspelet på ÅP är ny placering av lastzoner, nytt tidsfönster, fysiska 
gatuhinder, miljözon och ny gatubeläggning. Åtgärder som beskrivits för att öka samspelet på 
HT är omplacering av fickparkeringar, ny lastzon och maxlängd på fordon.  
Till ÅP sker 56 % av leveranserna med lätt lastbil, 41 % med tung lastbil och 3 % med övriga 
fordon. Till HT sker 62 % med lätt lastbil, 33 % med tung lastbil och 5 % med övriga fordon. 
Det konstaterades att de flesta lastbilar är relativt miljövänliga.  
På ÅP finns totalt fyra lastzoner och tre av dessa har en relativt hög nyttjandegrad. Den sista 
lastzonen används inte speciellt mycket då den är placerad långt ifrån leveransadresser.  
På HT finns en lastzon som är tänkt att försörja området och användes delvis eftersom att 
fickparkeringarna också nyttjades flitigt.  
 
Under den perioden för studien och sammanställningen som gjordes efter observationerna 
kunde gruppen dra slutsatsen att Ågatan var mer omfattande än HT. Anledningen till att ÅP 
var mer omfattande än HT beror på att fler leveranser ägde rum där, vilket förde med sig fler 
problem och därmed fler idéer till förbättringsförslag. Ågatan hade dessutom mer trafik och 
rörelse och att det var fler regleringar att rätta sig efter. Detta visas i analysen och 
förbättringsförslagen där Ågatan har betydligt fler punkter än HT.  
 
Rapporten presenterar förslag som kommunen kan ta till sig, men givetvis ligger ett stort 
ansvar hos transportörerna och restaurangägarna för att citylogistiken ska bli så bra som 
möjligt. Detta kan gälla allt från att ta ansvar för sin planering till fulla bilar samt att 
restauranger kan samarbeta vad gäller att göra beställningar och göra sina beställningar 
tillsammans. Som tidigare nämnts i rapporten visade Samlic-projektet att samarbete mellan 
transportörer kan ge många fördelar, t.ex. leda fram till färre lastbilar i innerstaden. 
 
Om Linköpings kommun väljer att tillämpa något av de föreslagna förbättringsförslagen är 
det viktigt att chaufförerna, som kan vara de som kommer att behöva ändra sitt beteende mest, 
får information, dels genom skyltning och dels genom sina arbetsgivare. I samband med detta 
bör de informeras om vad som har förändrats och hur de kan dra nytta av den nya 
förändringen på bästa sätt. Detta eftersom att transportörernas arbete påverkar kommunens 
strävan efter en bättre stad. 
 
Gruppen har konstaterat att det finns förbättringspotential för både ÅP och HT.  
Dessa förändringar sker lämpligen i små etapper. Detta för att förändringarna ska testas i 
praktiken och för att så många som möjligt ska bli nöjda. Målet med förbättringsförslagen är 
att öka nöjdheten och trivseln hos alla som på något sätt påverkas av godstrafiken i 
innerstaden. 
Om kommunen väljer att ta sig an något eller några av dessa förbättringsförslag kan de 
förbättra flödet och utforma en situation som gynnar alla.  
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Bilaga 1 Kartläggningsmall 
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Bilaga 2 Fordonstyp ÅP Mån-Fre 
 

      

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

 

 

 

 

 

 



Victor Blomqvist Rapport Utfärdandedatum: 
Evelina Minnemyr     Linköpings kommun                     2013-06-19 

TQLO10                                                            42                                               vicbl659@student.liu.se  
Rapport_v3.0                     evemi544@student.liu.se   

Bilaga 3 Fordonstyp HT Mån-Fre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


