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Förord0
!
!
!
Det!du!håller!i!din!hand!är!en!färdplan!för!godstransporter!i!städer!–!ofta!presenterade!under!
samlingsnamnet!”Citylogistik”!(vi!återkommer!till!definitionen!inne!i!rapporten).!Vi!har!i!en!
arbetsgrupp!med!bred!representation!och!kompetens!från!näringsliv,!samhälle!och!akademi!
under!det!senaste!året!diskuterat!och!formulerat!färdplanen,!som!syftar!till!att!staka!ut!vägen!
framåt!för!svensk!citylogistik!–!både!vad!gäller!forskning!och!demonstrationsaktiviteter.!Vi!har!
lagt!mycket!kraft!på!att!beskriva!problem!och!målbild,!eftersom!det!saknats!inom!området!och!
för!att!få!en!gemensam!grund!att!utgå!från!–!vilket!vi!presenterar!i!denna!färdplan:!var!är!vi!nu,!
vad!vill!vi!uppnå!och!hur!tar!vi!oss!dit?!!
!
Traditionellt!har!inte!godstransporter!haft!någon!naturlig!del!av!stadsC!och!trafikplanering.!
Fokus!ligger!traditionellt!på!persontransporter.!Det!är!något!vi!måste!ändra!på!för!att!kunna!
uppnå!en!attraktiv!stad!–!en!sådan!behöver!godstransporter,!men!behöver!även!vara!långsiktigt!
hållbar.!För!att!uppfylla!målet!har!vi!definierat!ett!antal!milstolpar!och!aktiviteter!som!vi!anser!
behöver!genomföras.!Gemensamt!tar!vi!nu!nästa!steg!mot!hållbara!godstransporter!i!städer!!
!
!
Göteborg!2014C03C12!!
!
!

Maria!Lindholm,!Processledare!för!Färdplanen!för!urbana!godstransporter!
Closer!

!
Maria!Björklund!och!Mats!Abrahamsson!

Linköpings!Universitet!
!

Sönke!Behrends!
Chalmers!

!
Jenny!Karlsson!

VTI!
!

Stig!Lundgren!
Umeå!Kommun!

!
Sofia!Löfstrand!

Volvo!
!

Cecilia!Mårtensson!
SKL!
!

Anders!Ekmark!och!Tomas!Arvidsson!
Trafikverket!

0 0
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Sammanfattning0
Citylogistik!och!urbana!godstransporter!är!ett!väsentligt!område!att!hantera!för!att!möta!
ekonomiska,!miljömässiga!och!social!mål!som!tagits!fram!inom!såväl!Sverige!som!EU.!Syftet!med!
denna!färdplan!är!att!beskriva!nästa!steg!framåt!inom!området!urbana!godstransporter!med!
målet!att!identifiera!milstolpar!och!aktiviteter!på!kort!(ca!år!2015),!medellång!(ca!år!2020)!och!
lång!sikt!(ca!år!2030)!för!att!nå!det!övergripande!målet!med!hållbara!och!attraktiva!städer.!
!
Problembilden!sammanfattas!inom!områdena:!urbanisering,!fragmenterat!utbud!och!efterfrågan!
av!tjänster,!ökat!intresse!för!livskvalitet,!ökade!resandeC!och!godsvolymer,!samt!tekniska!
innovationer.!Det!övergripande!målet!är!att!uppnå!en!attraktiv!stad,!som!har!identifierats!som!
hållbar!utifrån!ekonomiska,!miljömässiga!och!sociala!perspektiv,!vilket!vi!tror!samtliga!aktörer!i!
ett!citylogistiksammanhang!kan!enas!kring.!!

Utmaning0och0mål0
Följande!utmaningar!anses!viktiga!att!adressera!som!ett!första!steg:!

• Godstransporter!saknas!som!en!naturlig!del!av!stadsplanering/stadsutveckling!(även!regionalt).!
• Det!saknas!underlag!för!utformning!av!åtgärder!i!systemet!som!helhet.!
• Det!saknas!förutsättningar!för!effektivt!kunskapsutbyte!&!samarbete!mellan!aktörer.!
• Det!saknas!incitament!och!förutsättningar!för!utveckling,!val!av!och!implementering!av!logistikC!

och!fordonslösningar!som!uppfyller!målen/kraven.!
• Ökad!ekonomisk!tillväxt!och!urbanisering!skapar!ökade!krav!på!service!för!

godsmottagare/näringsidkare!–!detta!måste!mötas!med!mer!effektiva!transportC!och!
fordonslösningar.!

!
Det!övergripande!målet!har!brutits!ner!i!långsiktiga!(år!2030)!delmål!som!är!miljömässiga,!
sociala!samt!ekonomiska.!Målen!som!anges!i!denna!färdplan!är!baserade!på!EUs!vitbok!från!
2011,!de!mål!som!satts!upp!av!ERTRAC!inom!deras!färdplan,!Luftdirektivet!samt!de!
Transportpolitiska!målen.!

Innovationsdomäner0och0prioriterade0aktiviteter0
För!att!uppnå!det!övergripande!målet,!och!adressera!ovan!nämnda!utmaningar,!föreslås!i!denna!
färdplan!aktiviteter!inom!innovationsdomänerna!Ansvar!och!resurser!(AR),!Infrastruktur!och!
policy!(IP),!Service!och!funktion!(SF),!Fordon!och!ICT!(FT)!samt!Forskning.!Forskning!ska!ske!
domänövergripande!för!att!säkerställa!förutsättningar!för!övriga!aktiviteter.!Prioriterade!
aktiviteter!(milstolpar!inom!innovationsdomäner):!

• (AR)!Skapa!en!nationell!plattform!för!urbana!godstransporter!
• (IP)!Ta!fram!effektiva!metoder!och!arbetssätt!för!nulägesanalys!samt!utvärdering!
• (SF)!Utveckla!en!aktörsövergripande!dialog!
• (SF)!Utveckla!koncept!för!samlastning!på!ett!konkurrensneutralt!sätt!
• (SF)!Förbättra!förutsättningar!för!handel!i!stadskärnor!
• (SF)!EChandel!och!hemleveranser!adresserade!så!att!de!kan!genomföras!på!ett!hållbart!sätt!
• (SF)!Utveckla!metoder!för!att!minska!negativa!effekter!av!näringslivets!transporter!trots!tillväxt!
• (SF)!Energieffektivisering!av!avfallsC!samt!byggC!och!anläggningsCtransporter!
• (FT)!Utveckla!fordonskoncept!som!är!anpassade!för!godsdistribution!i!stadsmiljö!

!
Dessa!aktiviteter!kan!belysas!i!ett!antal!föreslagna!demonstrationsaktiviter!(se!sid.!16C18)!inom!
följande!områden:!

• Hur!ser!planprocessen!ut!och!hur!kan!godstransporter!bli!en!naturlig!del!av!den?!
• Frikoppling!av!transporten!från!inköp!av!vara!(persongodstransporter)!
• OffCpeakCleveranser!
• Utveckling!av!konsolideringstjänster!samt!servicecenter!
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• Test!av!elektrifierad!infrastruktur!
• Informationsscanning:!vilken!information!behövs!när!och!av!vem!till!vad?!
• Utveckla!och!testa!mer!olika!sätt!att!effektivisera!utnyttjande!av!infrastrukturen!(med!hjälp!av!t!

ex!ITS!

Reflektioner0från0arbetsgruppen0
Som!en!reflektion!efter!arbetet!med!färdplanen!har!vi!i!arbetsgruppen!ställt!oss!ett!antal!frågor!
och!presenterar!svaren!här.!Dessa!frågor!har!syftet!att!belysa!och!sammanfatta!våra!samlade!
erfarenheter!efter!arbetet!med!färdplanen.!
!
Tror!vi!i!arbetsgruppen!på!en!utvecklad!citylogistik!i!Sverige!i!framtiden?!

• JA,!arbetsgruppen!är!positiv!och!ser!en!potential!i!termer!av!bättre!ekonomi!energiförbrukning!
och!stadsmiljö.!Men!också!att!det!är!nödvändigt!för!Sverige!för!att!klara!de!övergripande!målen!
och!framtida!emissionskrav!etc.!

• MEN,!vi!måste!utifrån!färdplanens!övergripande!mål!skapa!förståelse!och!tydliga!incitament!för!
lokala!aktörer!och!öka!förståelse!för!potentialen!ekonomiskt,!socialt!och!miljömässigt.!

• Arbetsgruppen!har!respekt!för!en!bred!implementering,!eftersom!ingen!av!aktörer!driver!frågan!
aktivt!och!de!flesta!kommuner!är!passiva.!Piloter!blir!ofta!inte!mer!än!piloter!och!det!kan!komma!
att!krävas!nytänkande!med!regleringar!strukturella!förändringar.!Men!det!finns!idag!flera!
kommuner!som!jobbar!med!citylogistik!i!olika!omfattning,!vilket!tyder!på!ett!intresse!hos!
kommunerna,!men!som!bygger!mer!på!image!än!andra!beslutsfaktorer.!

• Vi!tror!INTE!att!området!kommer!att!utvecklas!av!sig!själv!genom!att!låta!”tusen!blommor!
blomma”,!dvs!genom!de!lokala!initiativ!som!idag!finns!–!de!kommer!inte!att!leda!till!att!de!
övergripande!målen!uppnås,!t!ex.!emissionsfria!godstransporter!i!städer.!
!

Finns!den!kompetens!som!behövs!för!en!bred!implementering!av!effektiv!citylogistik!i!
framtiden?!

• NEJ,!Det!saknas!logistikkompetens!i!allmänhet!och!citylogistikkompetens!i!synnerhet!hos!
kommunerna,!men!även!hos!andra!aktörer.!!
!

Finns!erforderliga!underlag!för!beslut!som!skapar!förutsättningar!för!hållbar!citylogistik!
samt!för!utformning/design!och!implementering!av!nya!lösningar?!

• NEJ,!det!saknas!i!stor!utsträckning!modeller!och!metoder!för!nulägesanalyser,!
godstransportstatistik,!utformning/design,!ledning!och!drift!av!citylogistik,!men!också!
beslutsmodeller!för!aktörerna,!som!bygger!på!en!systemsyn!med!hänsyn!till!samtliga!aktörer!och!
till!såväl!nationalekonomiska,!företagsekonomiska!som!miljömässiga!villkor.!

• NEJ,!det!finns!frågetecken!kvar!att!lösa!av!legal!karaktär!där!det!krävs!utredningar!och!
klargöranden,!i!synnerhet!i!termer!av!regleringar!och!kommunernas!möjlighet!att!styra!
utformningen!av!godstransporter!i!städerna.!
!

Finns!erforderlig!teknik!som!stöd!för!effektiv!citylogistik!
• JA,!vi!har!en!stark!fordonsindustri!och!ITCindustri,!men!tekniken!behöver!anpassas!med!hänsyn!

till!utformning!av!och!förutsättningar!för!citylogistiksystem!för!att!ge!full!utväxling.!

Rapportens0struktur0och0läsguide0
Denna!rapport!är!indelad!i!fem!avsnitt.!Inledningsvis!presenteras!problem()och)målbild.!Dessa!
kapitel!syftar!till!att!skapa!en!bild!av!den!övergripande!situationen,!förstå!varför!det!är!viktigt!
att!arbeta!med!frågan!citylogistik!och!förklara!de!mål!som!satts!upp.!Därefter!presenteras!nuläge)
och)förutsättningar.)Detta!ger!en!bild!av!hur!situationen!ser!ut!i!Sverige!idag.!Här!presenteras!
även!de!innovationsdomäner!som!hanteras!i!rapporten!och!aktiviteter!sorteras!in!inom.!
Milstolpar)och)tänkbara)koncept!presenterar!inledningsvis!en!bruttolista!på!aktiviteter!som!
krävs!för!att!nå!målen,!men!ger!sedan!en!inriktning!i!form!av!nästa!steg!av!vilka!av!dessa!
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!
aktiviteter!som!bör!prioriteras!i!nuläget.!Förslag!på!demonstrationsprojekt!presenteras!följt!av!
en!koppling!till!omvärlden!(EU).!Färdplanen!avslutas!med!en!SWOT(analys)och)tänkbar)påverkan)
samt!två!appendix:!Arbetsprocessen!kring!färdplanens!framtagande,!samt!Aktivitetslista.!!
!
Varför!är!det!viktigt!att!jobba!med!citylogistik?!
Läs!kapitel!1:!Inledning!och!kapitel!2:!Gemensamt!målbild.!
!
Vad!har!vi!att!utgå!ifrån?!!
Läs!kapitel!3:!Nuläge!och!förutsättningar!och!kapitel!5:!(SWOT)!
(Vad!är!min!roll!i!detta?)!
(Vilka!potentialer!finns!det?)!
!
Vad!kan!jag!göra?!
Läs!kapitel!4:!Milstolpar!och!tänkbara!koncept!samt!Appendix!1:!Aktivitetsfärdplan!
!
Vilka!riktlinjer!och!aktiviteter!föreslås!för!framtida!utveckling?!!
Läs!kapitel!4:!Milstolpar!och!tänkbara!koncept!samt!Appendix!1:!Aktivitetsfärdplan!
!
Vad!är!färdplanens!roll!i!ett!större!sammanhang?!!
Läs!kapitel!5:!Färdplanens!genomförande!och!potential.!
!
Hur!har!arbetet!med!denna!rapport!genomförts?!!
Läs!kapitel!1:!Inledning!samt!Appendix!2:!Genomförande!av!arbetet.!!
(Vem!har!bidragit!till!utvecklandet!av!denna!färdplan?)
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Inledning0
Citylogistik!(eller!urbana!godstransporter)!skall!möta!utmaningen!att!tillgodose!behovet!av!
godstransporter!i!staden!för!att!stödja!ekonomisk,!social!och!kulturell!utveckling!och!samtidigt!
minimera!negativa!effekter!såsom!trafikstockning,!buller!och!miljöpåverkan.!Godstransporter!i!
staden!har!speciella!förutsättningar!eftersom!dessa!sker!i!en!miljö!med!betydande!
ytrestriktioner!och!växande!ytanspråk!i!form!av!tät!bebyggelse,!trånga!gaturum,!många!boende,!
arbetsplatser!och!mötesplatser.!Det!är!ett!område!som!nyligen!fått!ökat!intresse!och!fler!och!fler!
aktörer!börjar!jobba!med!frågan.!Många!aktörer!och!intressenter!påverkar!eller!påverkas!av!
”citylogistik”!på!något!sätt.!En!mängd!privata!och!offentliga!aktörer!behöver!kunskap!och!förstå!
sin!roll!i!citylogistikkedjan!samt!genom!aktörsövergripande!ansatser!nå!en!attraktiv!stad.!
Omfattningen!av!citylogistiken!i!svenska!städer!kommer!att!öka!i!framtiden!till!följd!av!den!
fortsatta!urbaniseringen!av!samhället!och!städernas!tillväxt.!Effektivare!godstransporter!
behöver!utvecklas!för!att!inte!godstransportsystemen!i!sig!ska!bli!hinder!för!den!stadsbaserade!
ekonomiska!tillväxten.!
!
Denna!färdplans!innehåll!kring!citylogistik!skiljer!sig!från!samlingsbegreppet!”Urban!mobility”!
genom!att!enbart!fokusera!på!gods!(ej!persontransporter).!Det!bör!dock!förtydligas!att!en!
integration!mellan!personC!och!godstransport!är!nödvändig!för!utveckling!av!attraktiva!städer.!
Lösningar!för!godsC!och!persontransporter!har!olika!förutsättningar,!men!måste!ta!hänsyn!till!
systemet!i!helhet.!Denna!färdplan!har!inte!som!avsikt!att!beskriva!en!enskilt!heltäckande!
lösning.!
!
Färdplanen!presenterar!den!samlade!problembilden!ur!ett!svenskt!perspektiv!samt!vilka!mål!
som!en!nationell!utveckling!inom!citylogistik!ska!leda!till.!Syftet!med!dokumentet!är!att!beskriva!
nästa!steg!framåt!inom!området!urbana!godstransporter!med!målet!att!identifiera!milstolpar!
och!aktiviteter!på!kort!(ca!år!2015),!medellång!(ca!år!2020)!och!lång!sikt!(ca!år!2030)!för!att!nå!
det!övergripande!målet!med!hållbara!och!attraktiva!städer.!Innehållet!är!väl!förankrat,!hos!en!
bred!aktörsgrupp.!En!grundförutsättning!för!att!uppnå!målen!är!att!myndigheterna!(på!såväl!
lokal!och!nationell!nivå)!tar!en!mer!aktiv!roll.!Färdplanen!är!därför!främst!inriktad!på!
innovationer!som!skapar!förutsättningar!för!att!detta!ska!kunna!ske.!Övriga!aktörsgrupper!är!
dock!oerhört!väsentliga!för!den!utveckling!och!implementering!som!krävs!för!att!nå!målen.!!
!
Med!start!i!januari!2013!fick!Closer!uppdraget!att!vara!processledare!för!arbetet!med!att!ta!fram!
Färdplanen)för)Citylogistik.!Detta!skulle!ske!i!nära!samarbete!med!VTI!och!Linköpings!
universitet,!varför!en!mindre!arbetsgrupp!skapades!tillsammans!med!dessa!aktörer!inklusive!
representanter!från!Volvo,!Chalmers,!PostNord1,!Trafikverket,!SKL!och!Umeå!kommun!–!för!att!
täcka!in!olika!aktörsgrupper!och!innovationsdomäner.!Möten!i!denna!mindre!arbetsgrupp!har!
kompletterats!med!större!workshops!då!en!bred!referensgrupp!av!olika!aktörer!har!bjudits!in,!
samt!kompletterande!individuella!intervjuer!i!slutet!av!arbetsprocessen.!Arbetsprocessen!och!
involverade!parter!beskrivs!närmare!i!Appendix!2.!!

Problembild00
Detta!kapitel!presenterar!den!övergripande!problembilden!för!citylogistik!och!urbana!
godstransporter.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Posten!deltog!under!första!halvan!av!framtagandet!av!denna!färdplan,!men!har!ej!varit!aktiva!i!arbetsgruppen!under!
slutförandet!av!rapporten.!
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Effektiva0godstransporter0i0staden0är0en0förutsättning0för0hållbar0stadsutveckling00
Växande!städer!måste!hantera!en!ökad!efterfrågan!på!bostäder,!verksamheter!och!handel!och!
samtidigt!tillmötesgå!ökade!krav!på!en!attraktiv!stadsmiljö!och!urbana!kvaliteter!som!påverkar!
stadens!förmåga!att!attrahera!boende,!besökare!och!verksamheter.!Utvecklingen!skall!förenas!
med!politiska!krav!om!ökad!hållbarhet!med!minskad!miljöbelastning!och!ökad!energieffektivitet.!
Städer!måste!effektivisera!olika!funktioner!där!transportsystemen!spelar!en!huvudroll.!
Godstransporter!utgör!en!nyckelfunktion!för!ekonomisk!tillväxt!i!städer!och!samtidigt!leder!
tillväxt!till!ett!ökat!behov!av!godsförsörjning.!För!att!skapa!förutsättningar!för!hållbar!
stadsutveckling!och!attraktiva!städer!som!möjliggör!hög!livskvalitet!krävs!effektivare!
citylogistik.!De!negativa!effekterna!som!transporter!har!måste!minska.!Det!är!centralt!att!
angripa!miljömässiga,!sociala!och!ekonomiska!aspekter!för!att!lösningar!ska!accepteras!av!alla!
aktörer!samt!bli!effektiva!på!längre!sikt.!!

Godstransporter0i0staden0är0en0viktig0samhällsfunktion0
Godstransporter!i!städer!är!nödvändiga!för!att!förse!både!verksamheter!och!privatpersoner!med!
gods,!anläggningar!med!material!samt!för!att!transportera!avfall!från!staden.!Utgående!gods!
representerar!20C25%!av!fordonskilometrarna!i!städer,!inkommande!ca!40C50%!och!resterande!
har!både!avsändare!och!mottagare!inom!staden.!!Godstransporter!möjliggör!såväl!handel!som!
socialt!liv!i!staden!samt!sysselsätter!ca!2C5%!av!arbetskraften!i!en!stad2.!

Negativa0effekter0av0godstransporter0i0staden0
Transporter!medför!negativa!effekter!som!kan!sammanfattas!i!ett!antal!miljömässiga,!sociala!och!
ekonomiska!aspekter:!

• Miljömässiga!aspekter!inkluderar!energianvändning,!användning!av!fossila!bränslen!och!de!
växthusgaser,!partiklar!och!luftföroreningar!som!fordon!släpper!ut.!Även!om!godstransporterna!
endast!står!för!10C18!procent!av!antalet!fordon!i!städerna,!står!de!för!upp!emot!40%!av!utsläppen!
och!bullret3.!Ur!ett!transportperspektiv!i!stad!så!står!godstransporter!för!ca!25%!av!CO2C
relaterade!emissioner!samt!20C50%!av!andra!typer!av!emissioner.!Godstransporter!i!städer!
använder!också!en!betydlig!andel!av!stadens!yta!–!ca!3C5%.!

• Sociala!aspekter!inkluderar!buller!och!vibrationer,!minskad!tillgänglighet!för!människor!i!staden!
där!estetiskt!tilltalande!byggnader!och!mötesplatser!är!viktigt!att!erbjuda,!så!väl!som!säkerhet.!

• Ekonomi:!I!de!ekonomiska!aspekterna!inkluderas!minskad!tillgänglighet!för!godsflöden!i!staden!
och!stöldrisk!för!godset!vilket!hämmar!ekonomisk!tillväxt.!Varje!år!förloras!1%!av!total!BNP!i!EU,!
eller!ca!100!miljoner!euro,!till!följd!av!förseningar!och!emissioner,!pga.!trängsel!och!restriktioner,!
kopplade!till!transporter!i!städer4.!

Flera0trender0pekar0mot0ökad0utmaning0inom0Citylogistik0
Flera!trender!som!berör!godstransporter!i!staden!pekar!mot!ökade!ohållbara!effekter!(se!Figur)
1).!

Urbanisering*
Av!Europas!befolkning!lever!nu!80%!i!urbana!miljöer,!i!Sverige!ännu!något!fler,!och!Sverige!är!
ett!av!de!länder!i!Europa!som!idag!har!den!snabbaste!urbaniseringen.!Städerna!i!Europa!
förbrukar!70!C!80%!av!all!använd!energi!och!producerar!växthusgaser!i!samma!storleksordning.!
På!global!nivå!bor!mer!än!hälften!av!befolkningen!i!städer!och!den!utvecklingen!accelererar5.!
Konsekvensen!av!urbaniseringen!är!att!allt!mer!gods!transporteras!i!staden.!Samtidigt!blir!de!
oönskade!effekterna!av!godstransporter!allt!större!när!godstrafiken!äger!rum!i!tätbefolkade!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!ERTRAC!(2013)!Urban)freight)research)roadmap!DRAFT,!retrieved!October!2013.!
3!Logistikforum!2011.!Framtidens!citylogistik.!Rapport!från!arbetsgruppen!för!citylogistik!inom!Logistikforum!
4!ERTRAC!(2013)!Urban)freight)research)roadmap!DRAFT,!retrieved!October!2013.!
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!
områden.!Städer!genomgår!i!och!med!urbaniseringen!stora!demografiska!förändringar!som!
bidrar!till!förändrad!mobilitet.!
!

!
Figur)1)Problembilden!)

Fragmentering*av*efterfrågan*och*utbud*av*transporttjänster*
De!finns!ett!ökat!intresse!för!små!specialbutiker!samt!eChandel!som!leder!till!en!fragmentering!
av!godsflöden!och!ett!ökat!antal!leveranser.!Resultatet!är!att!det!idag!transporteras!gods!i!fler!
och!mindre!fordon!och!med!längre!körsträckor!än!tidigare.!Medan!transportarbetet!är!relativt!
konstant!med!en!liten!ökning!av!3,9%!under!2000!C!2011,!har!under!samma!period!trafikarbetet!
växt!med!40%6.!Detta!kan!illustreras!med!den!betydliga!strukturförändringen!i!den!svenska!
fordonsparken!under!samma!period,!där!både!antalet!och!trafikarbetet!av!lätta!(<3,5!ton)!och!de!
allra!tyngsta!lastbilarna!(>26!ton)!ökar!kraftigt,!medan!antalet!och!trafikarbetet!av!mellanstora!
lastbilar!minskar!(Figur)2).!!
!
För!den!stora!ökningen!av!lätta!lastbilar!står!framförallt!firmabilstrafik,!dvs.!de!fordon!som!
används!av!företag!som!transporterar!sina!varor!i!egen!regi.!Dessa!företag!äger!97%!av!alla!lätta!
lastbilar!i!den!svenska!fordonsparken7.!Transportoperatörer!som!tillhandahåller!tjänster!för!
godstransporter!i!städer!är!generellt!väldigt!små.!I!Europa!har!85%!av!kortCdistansC
transportörerna!mindre!än!fem!anställda8.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5!UN!Habitat!(2011).!State!of!the!World’s!Cities!2010/2011:!Bridging!the!urban!divide.!Nairobi,!Kenya,!UN!Habitat!
6!Baserat!på:!Trafikanalys.!(2012).!Transportarbete!1950C2011.!Retrieved!28!October!2013,!from!Trafikanalalys!
http://trafa.se/PageDocuments/Transportarbete_2012_130626.xlsx!
!och:!Trafikanalys!(2012).!Trafikarbetet!1950C2011.!Retrieved!28!October!2013,!from!Trafikanalalys!
http://trafa.se/PageDocuments/Trafikarbete_1950C2011.xls!
7!Trafikanalys!(2012).!Trafikarbetet!1950C2011.!Retrieved!28!October!2013,!from!Trafikanalalys!
http://trafa.se/PageDocuments/Trafikarbete_1950C2011.xls!
8!ERTRAC!(2013)!Urban)freight)research)roadmap!DRAFT.!Retrieved!October!2013.!
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Figur)2:)Trafikarbete)på)väg)i)Sverige,)efter)fordonen)totalvikt!

Ökade*resande;*och*godsvolymer*
Trängsel!ger!stora!kostnader!för!logistiksektorn!(längre!restider,!ökad!osäkerhet,!minskad!
tillförlitlighet).!Antalet!bilresor!i!Sveriges!städer!har!ökat!kraftigt!de!senaste!decennierna,!vilket!
har!medfört!ökad!trängsel.!Den!stora!ökningen!av!antalet!bilresor!kan!delvis!förklaras!av!en!
ökad!inpendling!från!kranskommunerna!in!till!städerna.!!

Trender0som0skapar0möjligheter0att0möta0utmaningar0

Ökat*intresse*för*livskvalitet*
Hållbar!stadsutveckling!har!blivit!en!strategisk!framtidsfråga!för!Sveriges!städer.!En!attraktiv!
stad!är!en!förutsättning!för!tillväxt!och!kopplingen!mellan!samhällsbyggandet!och!människans!
hälsa!och!trygghet!har!fått!ökad!uppmärksamhet.!Medvetandet!om!de!negativa!följderna!för!
livskvaliteten!av!godstransporter!i!städer!har!ökat!under!de!senaste!åren!och!myndigheterna!
visar!sig!alltmer!benägna!att!begränsa!och!reglera!trafiken!i!cityområden.!Därtill!finns!en!tydlig!
trend!i!Europas!städer!med!t.ex.!cykeltransporter!som!har!stor!potential!att!möta!utmaningarna.!
Vi!ser!trender!med!ökad!eChandel!samt!i!viss!mån!hemleverans!av!varor,!vilket!skulle!kunna!
flytta!över!ineffektiva!privata!godstransporter!i!bil!till!mer!effektiva!professionella!
godstransporter.!

Tekniska*innovationer*
Under!de!senaste!åren!har!det!skett!en!betydande!teknisk!utveckling!i!fordonssektorn.!Innovativ!
teknologi!och!alternativa!bränslen!har!gjort!vägtransportverksamheten!renare!och!mer!energiC
effektiv.!Det!finns!nu!elbilar!som!inte!ger!upphov!till!lokala!emissioner!såsom!konventionellt!
bränsle.!Däremot!skapar!de!allt!större!vägtrafikvolymerna!en!situation!där!sektorns!utsläpp!och!
energiförbrukning!ändå!ökar.!Dessutom!kan!elfordon!inte!lösa!trängselproblemet!eller!lösa!
konflikten!med!persontransporter!och!konkurrensen!om!den!begränsade!ytan!i!städerna.!
Teknisk!utveckling!skapar!allt!bättre!förutsättningar!för!effektivare!och!miljövänligare!lösningar!
men!samtidigt!ökar!utmaningen!vilket!innebär!att!enbart!ny!teknik!inte!räcker!för!att!möta!
nutidens!och!framtidens!krav!på!effektivitet.!!

Att0skapa0varaktiga0hållbara0lösningar0baserat0på0kunskap0från0demonstrationer0
Det!har!redan!gjorts!en!hel!del!inom!området!citylogistik,!både!forskningsprojekt!såväl!som!
praktiskt!inriktade!demonstrationer.!Hundratals!demonstrationsprojekt!har!genomförts!i!
Europas!städer,!varav!många!i!Sverige.!Många!demonstrationer!har!genomförts!enbart!för!att!
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!
testa!specifik!teknik!eller!lösning!under!en!begränsad!tid.!Men,!erfarenheter!som!kan!dras,!både!i!
Sverige!och!internationellt,!är!att!de!flesta!projekt!som!dragits!igång!och!avslutats!inte!lever!
vidare!efter!att!finansieringen!tagit!slut.!Antingen!saknas!plan!för!uppskalning!eller!
vidareutveckling!utan!extern!finansiering,!eller!så!saknas!intresse!då!det!är!svårt!att!visa!på!
effekterna.!Analyser!kring!utfallet!från!genomförda!åtgärder!kring!godsförsörjning!i!städer!
påvisar!att!det!krävs!en!kombination!av!flera!åtgärder!för!att!nå!en!systemeffekt.!Samtidigt!visar!
det!på!nödvändigheten!av!en!kraftsamling!på!såväl!nationell!som!internationell!nivå!för!att!få!
aktörer!att!dra!åt!samma!håll.!
!
Effektiva!och!miljövänliga!transporter,!som!realiseras!genom!lösningar!och!synergier!mellan!
energiC,!telekomC!och!transportsektorn,!är!helt!nödvändiga.!För!att!skapa!förutsättningar!för!att!
nya!hållbara!lösningar!utvecklas!och!implementeras!varaktigt!–!och!inte!bara!som!
tidsbegränsade!demonstrationer!–!krävs!att!nya!citylogistikClösningar!sätts!in!i!ett!
organisatoriskt,!socialt!och!strukturellt!sammanhang.!!

Aktörer0inom0Citylogistik0
Det!är!många!aktörer!som!påverkar!och/eller!påverkas!av!citylogistik.!Olika!aktörer!har!olika!
roller!men!det!krävs!också!samverkan!mellan!aktörsgrupperna.!Effektsambanden!är!väldigt!
viktiga!annars!är!risken!stor!att!nya!problem!skapas!då!andra!löses.!Fyra!huvudsakliga!
aktörsgrupper!har!identifierats:!Transportkunder!(varuägare),!MyndighetC!och!
samhällsplaneringsfunktioner,!Transportaktörer!samt!TeknikC!och!fordonsaktörer.!Dessutom!
finns!en!stor!grupp!aktörer!som!har!större!eller!mindre!indirekt!påverkan!på!godstransporters!
utförande.!Exempel!på!aktörer!som!ej!diskuteras!närmare!men!som!kan!vara!intressanta!är:!
boende,!turister,!fastighetsägare,!kollektivtrafikaktörer,!polis!etc.!Akademin!finns!med!som!en!
viktig!aktör!genom!att!säkerställa!kunskapsuppbyggnad!inom!området.!Listan!med!involverade!
aktörer!kan!förändras!med!nya!typer!av!intressen!i!takt!med!teknikutveckling!till!exempel.!

Transportkunder*
Transportkunderna!är!de!som!driver!behovet!av!transporter.!Det!kan!vara!varuägare!(även!
kommunen!är!en!varuägare!och!har!en!viktig!roll!i!fråga!om!upphandling!av!transporttjänster!
för!kommunens!egna!behov),!mottagare!och!slutkund.!Ofta!finns!krav!som!kan!vara!svåra!att!
hantera!på!ett!effektivt!sätt.!En!trend!mot!”just!now”Cbehov!kan!ses!där!fler!och!fler!vill!ha!sina!
varor!så!snabbt!som!möjligt,!men!viktigast!för!denna!grupp!är!oftast!att!varorna!ska!komma!på!
en!utsatt!tid!så!att!transportkunderna!kan!planera!sin!verksamhet.!Varuägaren!är!en!viktig!aktör!
som!ofta!kommer!bort!i!diskussionen,!t.ex.!en!butik,!industri!eller!annan!näringsidkare!i!staden.!
Utifrån!ett!varuägarperspektiv!syftar!citylogistiken!till!att!ge!varuägaren!en!bra!service!framför!
allt!i!form!av!effektiv!varuförsörjning!men!också!andra!logistiktjänster!i!form!av!lagerhållning,!
prismärkning!etc.!som!kan!utföras!i!ett!distributionscenter!utanför!staden,!vilket!ger!
butiksägaren!möjlighet!att!minska!sin!lageryta!och!öka!försäljningsytan.!Många!av!de!
citylogistikkoncept!som!finns!utomlands!har!ett!varuägarperspektiv,!t!ex.!det!omtalade!
Binnenstadtservice!i!Holland,!som!säljer!sina!lagringsC!och!leveranstjänster!på!kommersiell!
basis!just!till!butiker.!En!annan!dimension!av!varuägarperspektivet!är!att!en!utbyggd!citylogistik!
i!en!förlängning!också!kan!utgöra!en!plattform!för!uppsamling!av!gods!från!mindre!företag!i!eller!
runt!staden!för!vidare!distribution!till!deras!avsättningsmarknader.!Det!kan!vara!ett!sätt!att!
stödja!framför!allt!små!och!medelstora!företags!möjlighet!att!distribuera!sina!varor!på!ett!
effektivt!och!konsoliderat!sätt!och!därmed!underlätta!deras!försäljning!i!Sverige!och!utomlands.!!

Offentliga*aktörer*
Offentliga!aktörer!finns!på!lokal,!regional!såväl!som!på!nationell!nivå!och!omfattar!
organisationer!såsom!kommuner,!SKL,!och!myndigheter!som!exempelvis!Trafikverket,!
Transportstyrelsen!och!Naturvårdsverket.!Lokalt!inom!kommuner!krävs!engagemang!från!olika!
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delar,!exempelvis!behövs!trafikkontor,!exploateringskontor,!stadsbyggnadskontor,!
miljöförvaltning,!fastighetskontor,!upphandlingsenheter!och!kretsloppskontor!engageras!
beroende!på!vilka!aktiviteter!som!ska!genomföras.!I!den!här!färdplanen!lyfter!vi!fram!betydelsen!
av!att!kommunerna!engagerar!sig!och!gärna!tar!kommandot!i!utvecklingen!av!Citylogistik,!
eftersom!det!är!stadens!logistiklösning!som!behandlas.!!

Transportaktörer*
Transportaktören!är!de!som!utför!transporten,!eller!på!annat!sätt!är!inblandade!i!utförandet!av!
transporter!(transportörer,!speditörer,!logistiksystemutvecklare).!Transportföretagen!har!en!
viktig!roll!i!ett!citylogistikupplägg.!Det!är!ofta,!och!för!de!största!godsmängderna,!ett!företag!som!
har!just!transport!som!sin!profession.!Men,!i!många!fall!är!det!också!en!varuägare!som!genomför!
sina!egna!transporter!–!mindre!sådana!kan!i!vissa!fall!vara!omedvetna!om!sin!egen!roll!som!
transportör!(t.ex.!den!lilla!kvartersbutiken!som!tar!sin!egen!skåpbil!för!att!åka!och!fylla!på!
förråden!i!butiken),!men!även!servicetransporter!i!små!fordon!som!i!någon!mån!transporterar!
gods!är!relevanta.!AvfallsC!och!byggtransporter!tillsammans!med!många!andra!typer!av!serviceC
transporter!är!viktigt!att!ta!hänsyn!till!och!inkludera!i!diskussioner!och!åtgärder.!Olika!
transportaktörer!reagerar!på!de!regler!och!incitament!som!finns!i!städerna!kring!
godstransporter!på!olika!sätt.!!

Teknik*och*fordonsaktörer*
Teknik!och!fordonsaktörer!är!både!fordonstillverkare!och!aktörer!som!på!något!sätt!utvecklar!
teknik!för!att!stödja!transporten!(systemleverantörer!och!ICTClösningar).!Dessa!aktörer!har!stor!
betydelse!för!att!utveckla!relevant!teknik!för!att!minska!miljöpåverkan!från!transporter,!men!
även!för!att!öka!effektiviteten!för!transporter,!eller!rentav!minska!behovet!av!transporter.!

Vad0är0citylogistik0och0urbana0godstransporter?0

Definitioner0av0begreppen0
Det!är!vanligt!att!begreppen!citylogistik!resp.!urbana!godstransporter!används!i!olika!
sammanhang!och!med!lite!olika!innebörd,!t.ex.!olika!geografisk!avgränsning!men!även!lite!olika!
innehåll!med!avseende!på!aktörer!och!aktiviteter!som!ingår.!Begreppet!citylogistik!syftar!ibland!
på!godstransporter!i!citykärnan!av!en!stad.!Urbana!godstransporter!ges!ofta!en!bredare!
definition!och!omfattar!godstransporter!i!urbana!områden.!Båda!begreppen!har!i!syfte!att!främja!
en!effektiv!godshantering!i!såväl!städer!som!tätbebyggda!områden!samt!svarar!mot!
övergripande!miljömässiga,!sociala!och!ekonomiska!mål.!

Definition0och0avgränsning0i0färdplanearbetet0
Denna!färdplan!har!ett!brett!perspektiv!på!Citylogistik!och!inkluderar!det!som!ofta!benämns!
som!urbana!godstransporter!och!definieras!att!innefatta!följande:!
!!
Alla)godstransport)in)till,)ut)från,)genom)samt)inom)urbana)områden)utförda)av)tunga)eller)lätta)
fordon.)Detta)innefattar)även)servicetransporter)(t.ex.)hantverkare),)transporter)till)och)från)
byggarbetsplatser,)bulktransporter,)avfall)och)godstransporter)som)utförs)av)privatpersoner)(t.ex.)
inköpsresor).))
)
Därmed!exkluderas!all!personmobilitet!med!undantag!av!resor!som!utförs!enkom!för!inköp!av!
varor!eller!för!avfallstransport.!En!bred!definition!väljs!för!att!förtydliga!att!det!finns!många!
infallsvinklar!och!att!färdplanen!inte!har!till!avsikt!att!presentera!ett!problem!och!en!lösning.!
Med!hänsyn!till!den!breda!definitionen!finns!det!inte!utrymme!för!fördjupning!när!det!gäller!
lösningar!för!alla!olika!typer!av!godstransporter,!godsslag!och!aktörer.!Färdplanen!fokuserar!
istället!på!innovationer!som!kan!skapa!förutsättningar!för!ett!genombrott!för!mer!hållbara!
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lösningar!inom!citylogistik.!En!viktig!grundförutsättning!är!att!myndigheter!tar!en!aktiv!roll!och!
därför!får!myndighetsperspektivet!förhållandevis!stort!utrymme!i!färdplanen.!Färdplanen!syftar!
dock!till!att!öka!möjligheterna!för!mer!effektiva!urbana!godstransporter!genom!ett!
helhetsperspektiv!både!med!avseende!på!involverade!aktörer!och!möjliga!åtgärder!för!att!uppnå!
målet!med!hållbara!godstransporter!i!staden!som!bidrar!till!hållbar!stadsutveckling.!!

Gemensam0målbild0
Det!övergripande!målet!för!citylogistik!är!att!bidra!till!att!skapa!förutsättningar!för!attraktiva!
städer.!Hållbar!stadsutveckling!förutsätter!effektiva!system!med!hög!funktionalitet!där!samtidigt!
negativa!effekter!minimeras.!!

Vägledande0mål0
De!mål!som!varit!vägledande!för!arbetet!med!färdplanen!är!dels!de!högt!satta!målen!inom!EUs!
vitbok!från!20119!samt!de!mål!som!satts!upp!av!ERTRAC!inom!deras!färdplan10.!Övriga!
vägledande!mål!och!direktiv!är!Luftdirektivet11!samt!de!Transportpolitiska!målen12.!

Miljömässiga0mål0
De!miljömässiga!målen!knyts!till!de!direktiv!och!riktlinjer!som!tagits!fram!på!nationell!och!
europeisk!nivå!där!Europaparlamentets!och!rådets!direktiv!om!luftkvalitet!och!renare!luft!i!
Europa,!EUs!klimatmål!20C20C20!och!EUs!vitbok!är!styrande.!Därmed!ligger!miljöfokus!för!
citylogistik!på!följande:!
!

• Proportionellt!till!utsläppsandelen!bidra!till!att!uppfylla!de!direktiv!som!finns!för!luftkvalitet!och!
renare!luft!i!Europa.!

• Minska!energianvändandet,!växthusgasutsläpp!och!höja!andelen!förnybar!energi!och!biobränsle!
för!godstransporter!(biobränsle!till!10%).!

• Fram!till!2030,!halvera!användningen!av!fordon!som!drivs!med!konventionella!drivmedel.!Fasa!ut!
dem!fram!till!2050.!Fram!till!2030!uppnå!i!princip!koldioxidfri!logistik!i!stadskärnorna.!

Sociala0mål0
Målen!som!avser!att!förbättra!de!sociala!aspekterna!i!städer!är!följande13:!!
!

• Minska!trängsel!orsakad!av!godstransporter.!
• Minska!buller!orsakade!av!godstransporter.!
• Öka!tillgänglighet!för!människor!i!staden!(t.ex.!mötesplatser,!cykelC!och!promenadstråk,!gröna!

ytor,!arbetsplatser,!butiker,!restauranger).!
• Öka!trafiksäkerheten.!
• Minska!visuellt!intrång!från!godstransporter.!

Ekonomiska0mål0
Ekonomiska!mål!handlar!om!att!tillse!att!framtidens!citylogistik!är!försvarbar!såväl!
samhällsekonomiskt!som!företagsekonomiskt!för!de!aktörer!som!är!aktiva!i!ett!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9!European!Commission!(2011)!White)paper:)Roadmap)to)a)single)European)transport)area)–)Towards)a)competitive)
and)resource)efficient)transport)system.)COM!0144!Final.!
10!ERTRAC!(2013)!Urban)freight)research)roadmap,)DRAFT.!Retrieved!October!2013.!
11!European!Commission!(2008))Directive)2008/50/EC)of)the)European)Parliament)and)of)the)Council)of)21)May)2008)
on)ambient)air)quality)and)cleaner)air)for)Europe. 
12!Regeringskansliet!(2009)!Transportpolitiska!mål!Retrieved!22!November!2013!from:!
http://www.regeringen.se/sb/d/11771!
13!Huvudsaklig!referens!för!de!sociala!målen!är!DG!MOVE!European!Commission:!Study!on!Urban!Freight!Transport!
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citylogistiksystem.!EUs!riktlinjer!om!att!godsflöden!inte!ska!hämmas!då!de!är!starkt!kopplade!till!
ekonomisk!tillväxt!är!vägledande.!För!att!godstransporter!inte!ska!bli!ett!hinder!för!ekonomisk!
utveckling!krävs!effektiva!transportsystem.!För!att!godsflöden!inte!ska!hämmas!krävs!bra!
företagsekonomiska!villkor!för!godstransporter.!
!
Målen!syftar!till!att!stimulera!ekonomisk!tillväxt!i!städer!och!bevara!marknadsmässig!
konkurrens!inom!transportindustrin!genom!att:!
!

• 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!skadeC,!svinnC!och!stöldrisk!av!gods!under!transporter!i!städer.!

Nuläge0och0förutsättningar0
För!att!nå!uppsatta!mål!finns!det!behov!av!utveckling!inom!ett!antal!områden.!Här!ges!en!
nulägesbeskrivning!utifrån!regelverk!och!pågående/genomförda!initiativ.!Därefter!beskrivs!
övergripande!utvecklingsbehov!inom!ett!antal!områden,!s.k.!innovationsdomäner,!i!syfte!att!ge!
bakgrund!och!motiv!för!milstolpar!och!aktiviteter.!

Regelverk00
Myndigheter!sätter!spelplanen!och!skapar!förutsättningar!för!godstransporter!i!staden.!
Godstransporter!i!staden!sker!huvudsakligen!på!väg.!På!det!lokala!planet!har!kommuner!relativt!
stort!handlingsutrymme!för!reglering!genom!lokala!trafikföreskrifter,!dock!inom!vissa!ramar!
som!styrs!av!regelverk!och!budget.!Det!kan!dock!innebära!att!regler!ser!väldigt!olika!ut!i!olika!
städer,!vilket!i!sig!kan!utgöra!ett!problem!för!framförallt!transportaktörer.!
!
I!Sverige!gäller!de!trafikregler!som!riksdagen!beslutat!om,!men!det!finns!även!lokala!trafikregler.!
Trafikregler!som!gäller!på!väg!samt!regler!hur!lokala!trafikföreskrifter!får!införas!finns!i!
trafikförordningen!(SFS!nr!1998:1276)!och!i!vägmärkesförordningen.!På!statliga!vägar!utanför!
tätort!beslutar!länsstyrelsen!om!lokala!trafikföreskrifter.!När!det!gäller!kommunala!vägar!och!
statliga!vägar!inom!tätorten!är!kommunen!ansvarig!för!lokala!trafikföreskrifter!där!stadens!
Trafikkontor!tar!fram!underlag!och!beslut!fattas!av!Trafiknämnden.!Lokala!trafikföreskrifter!får!
dock!inte!önskad!effekt!om!de!inte!följs,!vilket!innebär!att!uppföljning!och!kontroll!av!
regelefterlevnad!också!är!betydelsefullt!och!som!är!polisens!ansvar.!
!
På!länsnivå!har!Länsstyrelserna!respektive!de!regionala!självstyrelseorganen!ansvaret!att!
upprätta!länsplaner!för!den!regionala!transportinfrastrukturen14.!På!uppdrag!av!regeringen!
upprättar!regioner!långsiktiga!investeringsplaner!som!ska!ha!de!nationellt!beslutade!
transportpolitiska!målen!som!utgångspunkt.!
!
Kommuner!kan!utgöra!katalysator!för!införande!av!nya!tjänster!vilket!det!finns!exempel!på!i!
Europa,!t.ex.!omlastningsterminal!med!lagertjänster!(Lucca,!Italien),!men!även!i!Sverige!med!
t.ex.!samordning!av!transporter!till!kommunens!verksamhet.!Även!samarbeten!mellan!företag!
för!ökad!samlastning!och!ökad!fyllnadsgrad!för!effektivare!transporter!har!studerats!(t.ex.!
Samlic,!Linköping).!Olika!lösningar!som!bygger!på!subventioner!och!samarbeten!begränsas!av!
Konkurrenslagen!(2008:579)!som!har!till!syfte!att!undanröja!och!motverka!hinder!för!en!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14!www.trafikverket.se!
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effektiv!konkurrens!i!fråga!om!produktion!av!och!handel!med!varor,!tjänster!och!andra!
nyttigheter.!

Aktiviteter0och0initiativ0
Aktiviteter!inom!området!citylogistik!har!under!de!senaste!decennierna!ökat!i!omfattning!i!såväl!
praktiska!projekt!som!forskningsaktiviteter.!De!allra!flesta!projekt!har!på!ett!eller!annat!vis!varit!
kopplat!till!forskningsaktiviteter!inom!ramen!för!olika!centrum!(exempel!från!utanför!Europa:!
Institute)for)city)logistics,!Japan15!samt!VREF)center)of)excellence)for)Sustainable)Urban)Freight)
Systems,)USA16)!eller!forskningsC!och!demonstrationsprojekt!(exempel!från!EU:!BESTFACT17;!
CIVITASCinitiativet18;!SUGAR19)!där!det!även!finns!flera!sammanställningar!över!pågående!och!
avslutade!initiativ.!Ett!exempel!på!en!svensk!och!internationell!sammanfattning!är!gjord!av!
WSP20.!

Samlastningsprojekt0
Olika!typer!av!samlastningsprojekt!är!bland!de!vanligaste!initiativen!inom!citylogistik,!men!det!
finns!många!olika!typer!av!samlastningsformer.!De!stora!speditörernas!affärsidé!går!ut!på!
samlastning!–!att!samla!många!olika!kunders!gods!i!en!lastbil!och!sedan!leverera!fulla!lastbilar!
till!t.ex.!en!stad.!Detta!koncept!kan!även!utvecklas!med!så!kallade!c/oCadresser!där!en!
verksamhet!som!har!många!leveranser!väljer!att!samla!alla!till!en!terminal!istället!för!att!få!en!
samlad!transport.!Men,!det!finns!även!samlastning!inom!företag!där!man!effektiviserar!den!egna!
transporten!och!väntar!med!transport!tills!en!lastbil!är!full,!alternativ!där!transporter!till!en!viss!
gata!eller!litet!område!går!via!en!mindre!omlastningspunkt!(så!kallad!mikroterminal!eller!urban!
consolidation!centre)!etc.!Det!finns!många!varianter!på!detta!och!att!hitta!en!fungerande!
affärsmodell!för!systemet!är!ofta!fokus!inom!nu!pågående!initiativ.!Något!som!diskuteras!mycket!
i!ett!svenskt!perspektiv!just!nu!är!att!kommuner,!som!en!varuägare,!väljer!att!upphandla!
transporten!separerat!från!varan!för!att!på!så!sätt!effektivisera!transportflöden!–!detta!rör!då!
generellt!hela!kommunen!och!inte!bara!det!urbana!området.!

Samverkan0mellan0olika0aktörer0i0nationella0och0lokala0nätverk0
På!senare!tid!har!även!samverkan!mellan!aktörer!i!olika!typer!av!nätverk!kommit!fram!som!
framgångsfaktorer.!Här!finns!Sverige!tillsammans!med!t.ex.!Storbritannien,!Frankrike!och!
Nederländerna!i!framkant!kring!såväl!praktik!som!forskning.!I!Sverige!finns!följande!aktiviteter:!!

• Nätverket!Gods!i!tätort!(SKL):!är!ett!nätverk!för!kommuner!och!handlar!om!godstransporter.!
Detta!omfattar!upphandling!av!kommunens!egna!varor!och!kommunen!som!myndighet!gällande!
trafikC!och!fysisk!planering.!Detta!nätverk!är!öppet!för!kommunerna!att!vara!med!på.!

• Nationella!satsningen!för!Citylogistik:!startades!som!ett!resultat!av!Logistikforums!rapport!
”Framtidens!citylogistik”.!Medverkande!är!Stockholm,!Göteborg,!Malmö,!Transportgruppen,!
Svensk!handel,!Trafikverket!och!SKL,!där!SKL!svarar!för!ordförandeskapet!och!utgör!länk!till!
nätverket!Gods!i!tätort.!!Syftet!är!att!lyfta!gemensamma!frågeställningar!med!målsättning!att!
underlätta!effektivisering!av!transporterna!i!de!tre!städerna!genom!utbyte!av!erfarenheter.!!

• Göteborgs!godsnätverk:!består!av!aktörer!involverade!i!godstransporter!inom!Göteborgs!stad.!
• Malmö!stads!godsnätverk:!består!av!aktörer!involverade!i!godstransporter!inom!Malmö!stad.!
• Stockholm!stad!planerar!att!bilda!ett!godsnätverk!med!inspiration!från!Göteborg!och!Malmö.!
• Övriga!nätverk!som!inte!specifikt!fokuserar!på!gods!eller!urbana!områden,!men!som!kan!vara!

relevanta!att!ta!hänsyn!till!är!t.ex:!KNEG,!NTM,!LENS,!Closer!samt!Regeringens!Logistikforum.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15!Institute!for!City!Logistics,!www.citylogistics.org!
16!Volvo!Research!and!Education!Foundations,!www.coeCsufs.org!
17!BESTACT!project,!www.bestfact.net!
18!CIVITAS!Initiative,!www.civitas.eu!
19!SUGAR!project,!www.sugarlogistics.eu!
20!WSP!(2011)!Citylogistik)i)ett)internationellt)perspektiv!
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Spridning0av0resultat0från0genomförda0initiativ0
Sammantaget!så!handlar!de!flesta!initiativ!om!antingen!att!effektivisera!själva!transporten!(för!
att!minska!trängseleffekterna!eller!öka!tillgänglighet)!eller!att!införa!ett!renare!eller!tystare!
fordon!(av!miljömässiga!skäl).!Svenska!initiativ!har!ofta!ett!miljöperspektiv!som!utgångspunkt.!
Generellt!kan!dock!sägas!att!dokumentationen!från!flertalet!genomförda!projekt!brister!i!flera!
avseenden.!Exempelvis!kring!det!praktiska!genomförandet!och!hur!processen!sett!ut,!hur!
samarbete!och!kommunikation!mellan!aktörer!ägt!rum,!hur!lösningsförslagen!utvecklats!och!
anpassats!till!medverkande!aktörers!olika!intressen.!Vidare!ges!det!många!gånger!mycket!
konkreta!siffror!kring!resultaten!från!olika!studier!i!form!av!exempelvis!minskad!miljöpåverkan!
och!transportarbete.!Däremot!beskrivs!sällan!vilka!mätningar!som!ligger!till!underlag!för!dessa!
uträkningar!samt!vilka!antaganden!som!gjorts!och!vad!som!avgränsats!bort.!

Helhetssyn0
Den!svenska!forskningen!utgår!från!ett!systemperspektiv,!som!omfattar!samarbetsformerna!
mellan!olika!aktörer!i!ett!system!för!citylogistik,!med!hänsyn!taget!till!det!övergripande!syftet!att!
minimera!energianvändning!och!emissioner,!samt!till!hur!resurser!ska!allokeras!och!
kostnader/intäkter!ska!fördelas!mellan!dessa!aktörer.!Systemsynsättet!ger!möjlighet!att!som!
forskare!betrakta!systemet!som!aktörsneutralt!och!på!så!sätt!definiera!nya!gränssnitt!och!nya!
delsystem!som!utformas!utifrån!de!övergripande!kraven!på!systemet!som!helhet!(t.ex.!krav!på!
väsentligt!minskade!CO2Cemissioner)!och!därigenom!få!bort!blockeringar!som!kan!finnas!i!
inarbetade!roller!mellan!olika!aktörer!i!dagens!system.!Det!är!först!när!vi!kan!tillåtas!vara!
kreativa!på!den!övergripande!nivån!som!gamla!mönster!och!relationer!kan!ifrågasättas!och!
ersättas!med!nya.!Då!ökar!möjligheterna!att:!

1. Definiera!nya!drivkrafter!för!olika!delsystem.!!
2. Utnyttja!olika!tekniska!lösningar!för!olika!delsystem.!
3. Kunna!identifiera!olika!typer!av!aktörer,!nya!eller!existerande,!verksamma!i!olika!

delsystem!
4. Hitta!nya!gränssnitt!mellan!aktörerna!i!systemet.!

!
Den!svenska!forskningen!omfattar!såväl!kvalitativa!som!kvantitativa!forskningsmetoder!som!
grund!för!framtagning!av!analysverktyg!som!ska!leda!till!beslutsstöd!och!stöd!för!
implementering!och!genomförande.)Det!övergripande!målet!är!att!utveckla!kunskap!om!
systemet!som!helhet!och!om!de!olika!delarna!i!ett!citylogistiksystem!som!omfattar!samtliga!
aktörer!som!ingår!i!ett!sådant!system.!

Innovationsdomäner0
Utvecklingsbehov!och!delmål!(milstolpar)!samt!möjliga!lösningar!(innovationer),!kan!
kategoriseras!i!ett!antal!domäner.!Det!pågår!parallella!färdplansprocesser!i!Sverige!och!Europa!
relevanta!för!svensk!Citylogistik.!Ett!exempel!är!den!europeiska!Teknikplattformen!ERTRAC’s!
arbete!med!”Urban!freight!research!roadmap”.!I!den!definieras!fyra!innovationsdomäner:!
Infrastruktur,!Service,!Fordon!och!Indikatorer!för!forskning.!I!denna!Färdplanen!för!Citylogistik!
definieras!domäner!i!princip!enligt!detta,!dock!med!ett!tillägg;!domänen!”Ansvar!och!resurser”.!!

Ansvar0och0resurser0(AR)0
För!att!åstadkomma!ett!bredare!genombrott!för!mer!hållbara!godstransporter!i!staden!krävs!
utveckling!inom!ett!område!som!här!benämns!domänen!Ansvar!och!resurser!(AR).!Det!handlar!
främst!om!att!nationellt!effektivisera!utvecklingsarbete!och!stimulera!handlingskraft!och!
ansvarstagande!inom!citylogistikområdet.!
!
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En!förutsättning!för!att!nå!uppsatta!mål!är!en!gemensam!problembild!och!ett!gemensamt!mål!på!
nationell!nivå,!vilket!kräver!någon!form!av!nationell!plattform!samt!ansvarstagande,!men!även!
informationsspridning!och!vägledning.!Vidare!finns!många!förslag!på!aktiviteter!inom!området!
citylogistik!som!kräver!samordning!mellan!olika!aktörer!på!nationell!nivå.!Det!kan!t.ex.!vara!mer!
enade!krav!på!miljövänligare!fordon!för!att!skapa!en!marknad!för!fordonsindustrin!som!kan!
innebära!förutsättningar!för!mer!kostnadseffektiva!alternativ.!Hållbara!transportlösningar!
måste!harmoniseras!med!samhällsC!och!infrastrukturplanering!samt!ges!stöd!via!lagar,!regelverk!
och!incitament.!Kommuner!sätter!spelplanen!för!godstransporter!lokalt!men!en!alltför!stor!
mångfald!av!olika!förutsättningar!kan!utgöra!hinder!för!transportföretagen!att!utveckla!effektiva!
lösningar.!!
!
I!nuläget!saknas!en!problemförståelse/målbild!för!helheten!bland!många!aktörer.!Den!främsta!
orsaken!är!komplexiteten!med!många!inblandade!parter!som,!fullt!naturligt,!målsätter!sin!egen!
del!i!systemet.!Det!medför!problem!såsom!kortsiktighet!i!planering!och!undermålig!uppföljning!
av!effekter.!Tyvärr!har!kommunen,!som!borde!ha!en!sammanhållande!roll,!oftast!brist!på!
resurser!för!att!agera!vilket!gör!att!visioner!och!handlingskraft!i!många!fall!saknas.!
Godstransporter!finns!sällan!på!den!politiska!agendan!vilket!gör!att!frågan!inte!prioriteras.!Inom!
många!kommuner!saknas!kompetens!inom!logistik!och!det!saknas!i!många!fall!någon!som!har!
ansvar!för!godstransportfrågor.!För!att!skapa!politisk!förankring!krävs!en!större!kunskap!om!
godstransporters!betydelse!för!städer!och!dess!utveckling.!Det!krävs!resurser!inom!kommuner!
som!har!kompetens!C!eller!tillgång!till!kompetens!(via!t.ex.!nätverk!med!andra!kommuner!och!
aktörer)!C!inom!godstransporter!och!citylogistik.!!

Infrastruktur0och0policy0(IP)0
Infrastruktur!och!policy!(IP)!är!den!domän!som!handlar!om!kommunernas!handlingsutrymme!
när!det!gäller!att!sätta!spelplanen!för!godstransporter!inom!en!stad.!Milstolpar!inom!domänen!
handlar!om!att!skapa!förutsättningar!för!optimalt!utnyttjande!av!infrastruktur!och!
policyåtgärder!för!att!stimulera!hållbara!lösningar.!Infrastruktur!och!policys!måste!anpassas!
med!hänsyn!även!till!godstransporter.!!
!
För!staden!är!tillgänglighet!en!viktig!faktor.!Existerande!och!ny!infrastruktur!är!lika!väsentliga!
och!behöver!optimeras!till!yta!och!tid.!Mer!dynamisk!utnyttjande!kan!uppnås!genom!bättre!
utnyttjande!av!digital!infrastruktur,!t.ex.!via!webbplatser!med!restidsinformation.!Infrastruktur!
har!traditionellt!inom!staden!fokuserats!på!landtransporter!och!därför!behöver!begreppet!
vidgas.!Policys!är!ett!verktyg!för!att!utnyttja!befintlig!infrastruktur!och!för!att!uppnå!största!
möjliga!transporteffektivitet!och!samhällsnytta.!Policy!utgör!verktyg!för!att!stimulera!och!skapa!
incitament!för!införande!av!nya!koncept!som!kan!innebära!ökad!fyllnadsgrad!samt!användning!
av!ny!teknik!såsom!miljövänligare!fordon.!Relevant!data!är!väsentligt!för!att!kunna!ta!beslut!med!
långsiktigt!perspektiv.!Ett!aktörsövergripande!utbyte!är!betydelsefullt!för!att!inte!skapa!hinder!
för!effektiva!transporter.!!
!
Ett!av!de!största!problemen!idag!är!att!godstransporter!med!några!få!undantag!inte!finns!på!
kommunernas!agenda!i!samband!med!stadsplanering.!Det!finns!exempel!där!nya!stadsdelar!som!
inkluderar!ett!stort!antal!butiker!och!affärsverksamhet!helt!saknar!plan!för!hur!försörjning!av!
dessa!butiker!och!affärer!ska!se!ut!och!att!det!inte!finns!plats!för!distributionsbilar.!
Nyetableringar!som!görs!i!ett!område!får!alltid!en!konsekvens!på!godstrafiken.!Både!till!och!
inom!området!men!oftast!även!på!andra!områden.!I!dag!görs!sällan!konsekvensanalyser!om!vad!
som!händer!med!godstrafiken!vid!nyetableringar.!I!dagsläget!saknas!i!många!fall!en!helhetssyn!
som!även!beaktar!transporter!till,!från!och!genom!staden,!där!t.ex.!godsterminalers!lokalisering!
och!funktion!har!stor!påverkan!på!flöden!inom!det!urbana!området.!
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Trafikplanering!och!utveckling!av!trafikstrategier!är!en!viktig!komponent!i!kommunernas!
verksamhet!och!motsvarar!etablerad!verksamhet.!I!de!flesta!fall!tas!dock!ingen!specifik!hänsyn!
till!godstransporter.!Det!saknas!i!de!flesta!fall!resurser!i!form!av!tid,!arbetssätt!och!
beslutsunderlag!för!att!hantera!godstransporter!och!arbeta!för!att!åstadkomma!hållbara!
lösningar.!Kommunerna!har!i!normalfallet!begränsat!med!data!som!beskriver!vilka!godsvolymer!
som!transporteras!i!staden.!Godstransporter!bör!vara!en!naturlig!del!av!befintlig!
transportplanering!som!syftar!till!hållbart!transportsystem!i!staden.!Länken!mellan!passagerare!
och!gods!är!relevant,!t.ex.!i!konsekvensanalyser!vid!nyetableringar!men!även!för!samutnyttjande!
av!infrastruktur!och!fordon.!

Service0och0funktion0(tjänster0och0verktyg)0(SF)0
Service!och!funktion!(SF)!är!den!domän!som!handlar!om!att!utforma!effektiva!system!för!
näringslivets!transporter!i!staden.!Det!innebär!att!det!är!ett!brett!område.!Det!är!många!olika!
typer!av!godstransporter!i!en!stad!och!många!olika!aktörer.!I!DG!Moves!”Study!on!Urban!Freight!
Transport”!(2012)!grupperas!godstransporter!i!staden!i!följande!kategorier:!Express,!bud!och!
post;!Hotel,!restaurang!och!catering;!Byggmaterial!och!Avfall.!Olika!typer!av!gods!innebär!olika!
förutsättningar!och!krav.!Det!innebär!att!det!inte!finns!en!lösning!som!fungerar!för!alla!typer!av!
transporter!i!en!stad.!!
!
Främst!handlar!det!om!att!utveckla!mer!effektiva!transportlösningar!samt!att!skapa!
värdeadderande!tjänster.!Det!kan!innebära!konsolidering,!distributionscentraler!med!
tillhörande!tjänster!såsom!lagring,!packning!och!returhantering.!Det!finns!behov!av!ett!antal!
transportlösningar!för!olika!typer!av!aktörer!och!olika!typer!av!godsslag,!t.ex.!paket!och!
styckegods!till!små!resp.!stora!aktörer,!avfall,!transporter!kopplade!till!servicetjänster,!
byggmaterial,!etc.!Nya!lösningar!kan!innebära!behov!av!nya!affärsmodeller.!EChandel!och!dess!
betydelse!för!framtida!handelsmönster!är!viktigt!att!ta!hänsyn!till,!både!när!det!gäller!
distribution!och!returflöden.!Konsumtion!och!kunders!transporter!med!gods!är!relevanta.!Från!
myndigheters!perspektiv!handlar!det!om!att!skapa!förutsättningar!för!effektiva!
transportlösningar!vilket!också!kan!ses!som!en!service!från!t.ex.!kommuner!till!det!lokala!
näringslivet.!
!
Samarbeten!mellan!aktörer,!såväl!horisontellt!som!vertikalt,!kan!vara!lösningar!i!städer!där!
volymerna!är!för!små!för!att!varje!enskild!aktör!ska!klara!investeringar!i!renare!fordon.!För!att!
möjliggöra!den!typen!av!lösningar!behöver!juridiska!aspekter!klargöras.!System!för!
godsförsörjning!som!är!anpassade!för!stadsmiljö!kan!dels!fungera!som!kollektivtrafik!i!städer,!
där!en!aktör!är!ansvarig!för!trafiken!på!uppdrag!av!en!kommun,!eller!så!kan!det!vara!ett!system!
som!drivs!helt!på!marknadens!villkor.!System!kan!vara!obligatoriskt!eller!frivilligt!att!delta!i!för!
transportörer!och!varuägare.!Idag!saknas!accepterade!modeller!för!fördelning!av!ekonomiska!
effekter!vid!olika!former!av!samarbetslösningar.!

Fordon0och0ICT0(FT)0
Innovationsdomänen!kring!fordon!och!teknik!(FT)!handlar!framförallt!om!att!fokusera!på!att!
skapa!miljövänligare!och!tystare!fordon!som!är!anpassade!för!urbana!godstransporter.!Men,!det!
handlar!även!om!säkerhetsaspekter!på!fordon,!utveckling!av!nya!och!snyggare!fordon!som!är!
bättre!anpassade!till!en!attraktiv!stadsmiljö.!Fordon!ska!anpassas!till!infrastrukturen!i!det!
urbana!området.!Tunga!såväl!som!lätta!fordon!tillsammans!med!andra!typer!av!fordon!såsom!
cykel,!vattenC!och!spårbundna!fordon!är!relevanta.!
!
En!effektivare!och!mer!hållbar!citydistribution!anses!betydelsefull!för!lokal!och!regional!
ekonomisk!utveckling!och!är!en!förändring!som!efterfrågas!av!både!näringsliv!och!
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städer/kommuner.!Med!en!sådan!utveckling!skapas!plattformar!för!ny!teknik!där!en!utbyggd!
Citylogistik!kommer!att!driva!efterfrågan!på!mer!miljövänliga!distributionsbilar!i!form!av!
el/elhybridfordon.! 

Indikatorer0för0forskning0(IF)0
För!att!kunna!arbeta!mot!målen!och!milstolparna!som!presenteras!i!denna!färdplan!så!krävs!det!
att!en!hel!del!förutsättningar!har!utretts!genom!forskningsaktiviteter.!Dessa!kategoriseras!i!
denna!färdplan!inom!innovationsdomänen!Indikatorer!för!forskning!(IF).!I!den!aktivitetsmatris!
som!presenteras!i!Appendix!ingår!denna!dock!ej!som!egen!rubrik,!utan!är!istället!indikerad!inom!
samtliga!andra!innovationsdomäner.!

Milstolpar0och0tänkbara0koncept0
För!att!nå!det!övergripande!målet!krävs!att!ett!antal!delmål!uppnås!som!här!presenteras!som!
milstolpar!inom!resp.!innovationsdomän.!För!varje!milstolpe!ges!förslag!på!aktiviteter!som!
behöver!genomföras!för!att!uppnå!målen!(se!Aktivitetslista,!Appendix!1).!Därefter!presenteras!
ett!antal!förslag!på!demonstrationsaktiviteter!samt!en!koppling!till!EUCinitiativ.!

Underlag0för0Milstolpar0och0Aktivitetslista0
Milstolpar!har!definierats!med!hänsyn!till!nuläge,!utvecklingsbehov,!pågående!trender!och!
befintliga!projekt.!Milstolpar!har!även!definierats!med!hänsyn!till!aktuella!frågor!inom!EU!och!
övriga!färdplaner!som!initierats!av!Forum.!Konkreta!tidsatta,!aktörssatta!aktiviteter!har!
efterfrågats.!Alltför!konkreta!aktiviteter!innebär!dock!en!begränsad!giltighetstid!för!dokumentet!
som!vägledning!för!satsningar.!Utvecklingsinsatser!för!att!skapa!innovationer!måste!definieras!
och!prioriteras!med!hänsyn!till!aktuell!kunskap!och!aktuella!förutsättningar,!eftersom!det!i!
nuläget!inte!är!möjligt!att!förutse!utveckling!av!kunskap!och!delClösningar!i!Sverige!och!
omvärlden!fram!till!2030.!Det!kan!också!tillkomma!nya!aktörer!som!inte!finns!idag.!Milstolpar!
och!aktiviteter!kan!inte!ses!som!en!heltäckande!lista!av!behov!för!att!uppnå!målen!till!2030.!Det!
kan!finnas!exempel!på!aktiviteter!som!har!missats!i!färdplansarbetet.!
!
Tidigare!demonstrationer,!utvecklingsinsatser!och!forskning!i!Sverige!och!internationellt!pekar!
ändå!ut!vissa!områden!som!betydelsefulla!i!nuläget.!Milstolpar!motsvarar!prioriterade!ämnen!
inom!EUs!forskningsprogram!Horizon!2020.!Inom!utlysningen!”Mobility!for!growth”!framhålls!
utmaningen!att!uppnå!CO2Cfri!Citylogistik!till!2030!och!utfasning!av!konventionella!drivmedel!till!
2050.!Forskning!och!innovationer!för!att!minska!negativa!effekter,!miljöpåverkan!och!kostnader!
för!godsC!och!servicetransporter!i!urbana!områden!efterfrågas.!Prioriterade!utmaningar!att!
adressera!inkluderar!mätning,!data,!stadsplanering,!effekter!av!åtgärder,!innovativa!policys!och!
lösningar!för!infrastruktur,!fordon,!samt!distributionscentraler!och!samlastning.!Dessa!
utmaningar!stämmer!väl!med!den!problembild!och!de!utvecklingsbehov!inom!resp.!domän!som!
den!här!färdplanen!pekat!ut!baserat!på!ett!svenskt!perspektiv.!
!
Samarbete!med!andra!färdplaner!kan!ge!forskningsC!och!demonstrationsprojekt!inom!t.ex.!
elektrifiering!av!vägtransporterC!och!genomfartstransporter;!vidare!är!det!relevant!att!fokusera!
på!utvecklingsC!och!demonstrationsprojekt!som!möter!framtidens!behov!av!godstransporter,!
med!fokus!på!eChandel,!utlämningsställen!för!gods!och!alternativa!godstransportmönster.!

Milstolpar,0Aktivitetslista0och0riktlinjer0för0nästa0steg0
Milstolpar!formuleras!med!utgångspunkt!från!de!utvecklingsbehov!som!identifierats!inom!resp.!
innovationsdomän.!En!bruttolista!med!milstolpar!och!aktiviteter!för!att!uppnå!milstolparna!
presenteras!i!Appendix!1!(Aktivitetslista).!Samtliga!dessa!aktiviteter!är!nödvändiga!att!
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genomföra!för!att!nå!de!övergripande!målen.!Vissa!aktiviteter!kräver!inledande!
forskningsinsatser!för!att!sedan!demonstreras,!medan!andra!aktiviteter!har!korta!
tidsperspektiv.!Milstolpar!utgör!huvudrubrikerna!i!Aktivitetslistan.!Prioriterade!milstolpar!inom!
resp.!innovationsdomän!presenteras!kortfattat!nedan.!Sammanfattningsvis!utgör!följande!
åtgärder!naturliga!nästa!steg.!!

Ansvar0och0Resurser0
Nationell!plattform!för!urbana!godstransporter:!
Att!skapa!nationell!aktörsövergripande!samsyn!i!själva!problematiken/målbilden!runt!
citylogistik!är!den!absolut!viktigaste!åtgärden!för!att!accelerera!utvecklingen!mot!en!hållbar!
citylogistik.!En!väg!för!att!åstadkomma!detta!är!att!skapa!en!nationell!neutral!plattform!för!
urbana!godstransporter!som!har!till!syfte!att:!

• Utveckla!och!sprida!nationella!mål!för!effektiv!citylogistik.!
• Effektivisera!utvecklingsarbete!och!stimulera!handlingskraft.!
• Stimulera!en!systematisk!insamling!av!erfarenheter.!!
• KunskapsCspridning,!till!och!från!alla!aktörstyper!(se!MSCAS1),!neutralt!och!nationellt,!inom!t.ex:!

Statistik!över!godsflöden;!Modeller!för!beräkningar;!Vilka!beslut!som!har!fattas!och!hur;!
Godsfrågan!i!stadplanearbetet;!Hur!projektet!har!organiserats.!

!!
En!samordnare!kan!med!det!som!grund!initiera!projekt!för!att!ta!fram!nya!underlag,!undersöka!
legala!förutsättningar!etc.,!men!även!kompetensbehov.!Det!är!en!fördel!att!en!sådan!roll!är!
oberoende!citylogistiksystemets!aktörer.!En!viktig!funktion!för!plattformen!är!
aktörsövergripande!erfarenhetsutbyte!på!nationell!nivå.!!
!
Ökad!kunskap!om!godstransporter!i!staden!som!en!viktig!samhällsfunktion:!
För!att!få!genomslag!krävs!åtgärder!för!att!förändra!synen!på!godsfrågornas!betydelse!för!städer!
som!kan!sätta!godstransporter!på!den!politiska!agendan.!Mycket!av!problemen!uppstår/upplevs!
lokalt!och!där!har!kommunen!ofta!brist!på!både!kompetens!och!resurser!för!att!kunna!agera!
vilket!gör!dem!alltför!passiva.!Detta!pekar!på!vikten!av!att!öka!kunskapen!hos!olika!grupper!
såsom!samhällsplanerare!där!nästan!alla!i!dagsläget!saknar!kunskap!om!gods!och!citylogistisk.!

Infrastruktur0och0Policy0
Effektiva!metoder!och!arbetssätt!för!nulägesanalys!samt!utvärdering:!
För!att!kunna!motivera!att!resurser!läggs!på!att!utveckla!effektivare!godstransporter!i!staden!så!
krävs!det!mätbara!mål!samt!en!nulägesbeskrivning,!vilket!utgör!grunden!för!att!bedöma!
förbättringspotential!samt!behov!av!åtgärder.!Effektiv!insamling!av!data!för!att!skapa!statistik!
över!godstransporter!samt!metoder!för!kartläggning!av!flöden!är!förutsättningar!för!en!effektiv!
nulägesanalys.!Vidare!behövs!modeller!och!analysmetoder!för!att!utforma!samt!utvärdera!
effekten!av!möjliga!åtgärder.!Analysresultat!baserat!på!relevanta!och!representativa!data!ger!
beslutsunderlag!för!åtgärder!som!kan!skapa!möjligheter!för!mer!effektivt!fordonsutnyttjande.!
Modeller!och!verktyg!för!konsekvensanalys!och!analys!av!scenarier!givet!olika!förutsättningar!
skapar!möjligheter!att!införa!åtgärder!som!leder!till!önskad!effekt.!
!
Godstransporter!integreras!i!trafikplanering!och!stadsplanering:!
För!att!klara!utmaningen!att!skapa!förutsättningar!för!en!hållbar!godsförsörjning!i!växande!
städer!med!ökad!handel!och!näringsliv!krävs!det!ett!strategiskt!arbete!där!godstransporter!
beaktas!i!stadsplanering!och!stadsutveckling.!Många!initiativ!inom!citylogistik!syftar!till!
operativa!och/eller!kortsiktiga!åtgärder!för!att!åtgärda!symptom!såsom!för!höga!partikelhalter,!
trängsel,!problem!med!dubbelparkering.!För!att!istället!komma!åt!orsaken!innan!symptomen!
uppstår!krävs!att!godstransporter!beaktas!inom!stadsplanering!där!mycket!av!förutsättningar!
för!transporter!bestäms.!Det!kan!innebära!avsevärda!svårigheter!att!i!efterhand!skapa!hållbara!
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lösningar.!Befintlig!verksamhet!med!trafikplanering!kan!utökas!med!att!även!innefatta!gods.!
Effektiva!arbetssätt!och!metoder!som!kan!säkra!välgrundade!beslut!skapar!möjligheter!för!detta.!!

Service0och0Funktion0
Domänen!SF!innefattar!alla!godstransporter!i!staden,!allt!från!byggmaterial!till!den!
lokalproducerade!limpan!distribuerad!till!kvarterskrogen.!Det!finns!sex!milstolpar!inom!
domänen!och!det!är!inte!rimligt!att!göra!en!generell!prioritering.!Istället!lyfts!någon!
underliggande!aktivitet!för!resp.!milstolpe!som!högst!prioriterad.!
!
Aktörsövergripande!dialog:!
Tidigare!studier!visar!att!det!krävs!en!kombination!av!åtgärder!för!att!skapa!hållbara!lösningar.!
Myndigheter!sätter!spelplanen!men!näringslivet!utför!transporten!och!är!experter!på!det.!För!att!
skapa!en!spelplan!som!driver!fram!och!skapar!incitament!för!hållbara!lösningar,!t.ex.!ökad!
samlastning!och!användning!av!miljövänligare!fordon!krävs!en!aktörsövergripande!dialog.!
Målsättningen!är!att!gynna!hållbara!alternativ.!
!
Samlastning!kan!ske!på!ett!konkurrensneutralt!sätt:!
För!många!städer!är!volymerna!för!små!för!att!varje!aktör!ekonomiskt!ska!klara!investeringar!i!
renare!fordon!–!därför!behöver!vi!även!utveckla!modeller,!inte!minst!affärsmodeller,!som!
underlättar!konsolidering!av!gods!på!ett!konkurrensneutralt!sätt.!Många!kommuner!visar!
intresse!för!att!investera!i!distributionscentraler!(DC)!som!kan!användas!för!samlastning!men!
även!för!kringtjänster.!För!att!åstadkomma!ett!genomslag!för!den!typen!av!satsningar!krävs!en!
kostnadsanalys.!En!första!prioriterad!aktivitet!är!att!göra!en!totalkostnadsanalys!utifrån!ett!
helhetsperspektiv!samt!en!analys!av!hur!satsningar!och!verksamhet!vid!DC!kan!finansieras!samt!
hur!ska!kostnader!kan!fördelas!på!involverade!parter.!
!
Förbättra!förutsättningar!för!handel!i!stadskärnor:!
Med!målsättning!att!skapa!attraktiva!städer!med!trevliga!miljöer!och!ett!brett!utbud!är!det!en!
central!del!att!skapa!goda!förutsättningar!för!handeln.!Vid!utveckling!av!effektiva!system!för!
godsleveranser!i!staden!är!handelns!förutsättningar!och!preferenser!viktiga!ingångsvärden.!
Milstolpe!SF1!syftar!till!att!skapa!forum!för!dialog!mellan!olika!aktörer!där!handeln!är!en.!
!
E]handel!och!hemleveranser!sker!på!ett!hållbart!sätt:!
Handeln!över!internet!ökar!i!snabb!takt.!Än!så!länge!är!det!en!relativt!liten!del!av!den!totala!
omsättningen!för!detaljhandeln!som!sker!över!nätet!även!om!andelen!är!betydande!inom!vissa!
branscher.!En!första!aktivitet!är!att!skapa!bättre!underlag!för!och!analysera!vilka!effekter!eC
handeln!får!för!transportarbetet.!
!
Minska!negativa!effekter!av!näringslivets!transporter!trots!tillväxt:!
Godstransporter!kopplade!till!tjänster!är!en!växande!sektor!och!den!andelen!av!
godstransporterna!i!staden!ökar.!Än!så!länge!är!det!dock!en!mindre!del!av!transporter!i!staden.!
En!första!aktivitet!är!att!kartlägga!dess!omfattning,!vilket!täcks!in!av!milstolpe!1!i!domän!IP.!!
!
Energieffektivisering!av!avfalls]!samt!bygg]!och!anläggnings]transporter:!
Avfallstransporter!och!byggC!och!anläggningstransporter!möter!ökade!utmaningar!i!växande!och!
förtätade!städer!med!alltmer!boende!i!centrala!stadsdelar!som!ska!fungera!även!vid!ombyggnad!
och!nybyggnad!av!infrastruktur!och!bostäder.!Avfallsinsamling!ger!negativa!effekter!men!
återvinning!av!material!och!energi!är!positivt!för!miljön.!Med!dagens!teknik!för!tyst!insamling!
kan!natt!(alt.!tidig!morgon/sen!kväll)Cinsamling!vara!en!möjlighet!för!energieffektivisering.!Mer!
avancerade!bilar!med!möjlighet!att!samla!in!fler!fraktioner!kan!vara!effektivt!men!beror!på!
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förutsättningar!och!det!krävs!analysstöd!för!att!utvärdera!effektivitet!vid!insamling.!Inom!byggC!
och!anläggning!är!s.k.!bygglogistikcentra!ett!koncept!som!har!använts!och!visat!positiva!effekter.!!

Fordon0och0ICT00
För!att!effektivisera!urbana!godstransporter!bör!lösningar!för!att!förbättra!godsflöden!
utvärderas.!Behov!och!lösningar!för!kommunikation!och!trafikstyrning!bör!inkluderas!i!detta!
arbete.!
!
Användning!av!fordonskoncept!som!är!anpassade!för!godsdistribution!i!stadsmiljö:!!
Det!är!viktigt!att!nya!fordonslösningar!uppfyller!de!krav!som!finns!för!att!kunna!utföra!
transportuppdragen!på!ett!effektivt!sätt!i!ett!logistiksystem!samtidigt!som!kraven!som!
definieras!från!städer!möts.!Från!denna!utgångspunkt!kan!effektiva!lösningar!skapas.!Det!är!
därför!viktigt!att!definiera!kravbild!och!ensa!krav!på!fordonstyper!för!distribution!i!stadsmiljö.!
Lösningarna!bör!även!testas!och!utvärderas!baserat!på!denna!kravbild.!Kravbilden!kräver!
studier!av!förutsättningar!för!att!utnyttja!alternativa!transportupplägg!såsom!användandet!av!
t.ex.!pråmar!och!cyklar,!men!det!är!likaledes!viktigt!att!studera!möjligheter!och!krav!på!fordons!
energiförbrukning!och!framdrift!(alternativa!bränslen,!el!etc.)!–!detta!kan!även!kombineras!med!
lösningar!inom!FT4.!
!
Utnyttja!tekniska!innovationer!i!kontexten!av!ett!logistiksystem:!!
System!och!metoder!för!transportplanering!och!trafikstyrning!har!potential!att!utvecklas!för!att!
effektivisera!godstransporter!och!bidra!till!att!skapa!en!attraktiv!stad.!Både!aktörer!i!
transportkedjorna!och!städer!kan!i!framtiden!skapa!bättre!lösningar!för!att!minska!
transporternas!negativa!påverkan.!
!
Energieffektiv!infrastruktur!utnyttjas:!!
I!kombination!med!utveckling!av!fordonskoncept!som!är!anpassade!till!godsdistribution!i!
stadsmiljö!så!är!det!nödvändigt!att!utreda!hur!infrastruktur!för!t.ex.!tankning!av!alternativa!
bränslen!och!batteriladdning!kan!bidra!till!en!attraktiv!stad.!Även!bättre!utnyttjande!av!befintlig!
infrastruktur!bör!utredas,!t.ex.!hur!trafikinformation!kan!minska!trängsel!och!dynamiskt!
utnyttjande!av!vägbanan!över!dygnet.!

Demonstrationsaktiviteter0
Demonstrationsaktiviteter!är!viktiga!för!att!testa!koncept!och!utvecklad!teknik!med!berörda!
aktörer!såsom!myndigheter,!fordonsutvecklare,!transportköpare!och!transportörer.!Samtliga!
demonstrationsaktiviteter!kräver!utvärdering!före,!under!och!efter!genomförandet,!vilket!är!en!
viktig!roll!för!forskningsaktörer.!Men,!vissa!aktiviteter!kräver!dessutom!en!större!
forskningsansats!dessförinnan.!
!
Den!strategiska!forskningsC!och!innovationsagendan!för!Logistik!lyfter!fram!citylogistik!som!ett!
strategiskt!viktigt!område.!I!agendan!framhävs!vikten!av!projekt!som!ökar!kunskapen!om!vilka!
effekter!olika!åtgärder!och!citylogistikupplägg!ger,!som!grund!för!att!utveckla!modeller!för!
citylogistik!som!är!lämpliga!för!svenska!förhållanden.!Här!handlar!det!om!företagsekonomiska!
effekter!för!varuägare!och!transportföretag!såväl!som!samhällsekonomiska!effekter!inklusive!
miljöeffekter.!För!alla!demonstrationsprojekt!krävs!dessutom!att!stor!vikt!läggs!vid!att!skapa!
förståelse!och!att!sprida!information.!De!ska!vara!kommunikativa!och!skapa/ha!politisk!
förankring,!användaracceptans/involvering.!Demonstrationsaktiviteter!ska!ha!en!
affärsmässighet.!Några!exempel!ges!nedan!som!utveckling!av!de!punkter!som!presenterats!i!
aktivitetsfärdplanen!ovan.!
!
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Planprocessen:!Kommunerna!har!via!sitt!planmonopol!en!avgörande!roll!för!hur!marken!inom!
en!stad!kommer!att!användas!och!härigenom!även!en!stor!påverkan!på!hur!framtida!godsflöden!
kommer!att!styras.!Eftersom!utfallet!från!planprocessen!har!en!avgörande!påverkan!på!
grundförutsättningar!för!logistiklösningarna!i!det!urbana!området!krävs!ytterligare!kunskap!om!
hur!denna!process!hanteras!ute!hos!landets!kommuner.!En!tänkbar!metod!för!den!mer!
långsiktiga!planeringen!vore!att!analysera!ett!antal!befintliga!översiktsplaner!med!avseende!på!
gods!och!godsflöden.!I!vad!mån!finns!frågeställningar!runt!citylogistik!med?!Behandlas!
problematiken!runt!varuförsörjning!av!stadens!centrala!delar?!Målsättningen!med!denna!
utvärdering!är!att!få!ett!underlag!till!en!demonstration!över!hur!den!”perfekta!processen”!kan!se!
ut.!Motsvarande!utvärdering!skulle!kunna!göras!runt!en!pågående!detaljplaneprocess.!
Detaljplanen!bör!röra!ett!nytt!handelsområde,!resecentrum,!köpcentra!eller!liknande,!d.v.s.!ett!
projekt!som!medför!en!påtaglig!påverkan!på!stadens!godsflöde.!Hur!ser!t.ex.!processen!ut!i!
idéstadiet?!Även!här!är!avsikten!att!hitta!lösningar!och!modeller!som!gör!att!de!specifika!
frågeställningar!som!är!kopplade!till!gods!i!staden!blir!en!del!i!denna!typ!av!planeringsarbete.!!!!!!
!
Frikoppla!transporten!från!inköp!av!varan!(persongodstransporter):!Utveckla!och!testa!
godstjänster!för!privatpersoner!i!t.ex.!externa!köpcentra!såväl!som!i!citykärnor.!Detta!kan!
genomföras!genom!att!erbjuda!bra!kollektivtrafiklösningar,!t.ex.!kombinerat!med!hyrcykel!inom!
det!externa!köpcentret,!rabatt!på!varor!genom!att!visa!giltig!kollektivtrafikbiljett!samt!genom!att!
erbjuda!effektiv!hemkörning!av!varor.!Detta!har!också!koppling!till!demonstrationsaktivteter!
kring!framtida!handelsmönster,!såsom!butiksupplägg!med!showrooms!och!olika!typer!av!eC
handel.!Ett!aktuellt!exempel!är!etablering!av!IKEA!i!ÅrstadCområdet.!Det!finns!åsikter!som!pekar!
på!att!detta!kommer!att!leda!till!stora!trafikproblem!i!området!p.g.a.!det!stora!flödet!av!besökare!
till!det!nya!möbelvaruhuset!där!en!stor!andel!antas!göra!shoppingresan!med!bil.!
!
Off]peak]leveranser:!I!Sverige!finns!inget!varaktigt!försök!att!implementera!offCpeakC
leveranser.!Detta!är!ett!område!som!starkt!kan!bidra!till!minskad!trängsel!och!som!skulle!kunna!
skapa!förutsättningar!för!högre!transporteffektivitet.!Även!i!kombination!med!
fordonsutveckling!av!tysta!fordon.!
!
Utveckling!av!konsolideringstjänster!samt!servicecenter:!En!kombination!av!flera!
aktiviteter!inom!citydistribution!där!samordnad!distribution!kan!ske!genom!såväl!
servicecenterlösningar!som!c/oCupplägg!av!leveranser!(det!sistnämnda!innebär!att!allt!gods!till!
en!mottagare!skickas!till!en!transportör/speditör!för!att!därefter!samlas!in!till!mottagaren!i!
gemensam!transport).!En!viktig!aspekt!som!identifierades!var!möjligheten!till!samverkan!mellan!
godsC!och!persontransporter!samt!framförallt!personers!godstransporter!(”shoppingresan”)!och!
hur!man!kan!effektivisera!den!på!olika!sätt.!I!ett!servicecenter!för!godsdistribution!inom!ett!
mindre!område!(bostadsområde!t!ex)!kan!man!kombinera!lösningen!med!utlämningsställe!för!
paket!samt!inlämning!av!återvinning!t.ex.!Viktigt!är!också!att!fokusera!på!de!transporter!som!
idag!är!ineffektiva!–!t.ex.!skåpbilar!som!används!för!”egendistribution”!av!enstaka!varor.!
!
Demonstrationsprojekt)tillsammans)med)färdplanen)för)elektrifierade)vägtransporter:!
Implementera!en!teststräcka!för!elektrifiering!inom!ett!urbant!område,!exempelvis!för!flöden!
till!en!hamn/större!terminal.!Även!testa!nattdistribution!med!elfordon!som!laddas!via!
befintligt!elnät!för!t.ex.!spårvagnar!eller!trådbussar.!
!
Demonstrationsprojekt)tillsammans)med)färdplanen)för)uppkopplade)och)samverkande)
transporter:!Informationsscanning,!vilken!information!behövs!när!och!till!vem.!Testa!teknik!
för!detta.!Det!behövs!vidare!en!förbättrad!kunskap!kring!nuläget!i!form!av!data!om!
lastbilsrörelser!i!städer.!Metoder!behöver!identifieras!alternativt!utvecklas!som!har!till!syfte!att!
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kontinuerligt!fånga!in!data!och!analysera!denna.!Inom!färdplansarbetet!har!ett!flertal!metoder!
diskuterats!såsom!att!använda!befintlig!information!från!satelliter!och!kameror!i!vägtullar!(med!
hänsyn!tagen!till!befintliga!juridiska!begränsningar).!Att!initiera!metoder!och!rutiner!för!att!på!
en!aggregerad!nivå!dra!nytta!av!den!information!som!redan!finns!hos!logistikföretag,!samt!att!
identifiera!lämpliga!tillvägagångssätt!för!att!genomföra!nya!mätningar!med!exempelvis!
”mätslangar”!eller!enkäter.!
!
Utveckla!och!testa!mer!olika!sätt!att!effektivisera!utnyttjande!av!infrastrukturen!(med!
hjälp!av!t!ex!ITS):!Trängsel!på!leder!och!vägar!kring!våra!större!städer!medför!lägre!effektivitet!
i!både!godsC!och!persontransporter!än!nödvändigt.!Detta!påverkar!transporter!både!till,!från!och!
genom!området!kring!dessa!leder.!Många!av!lastfordonen!och!de!personbärande!fordon!som!
trafikerar!dessa!områden!har!idag!förhållandevis!låg!fyllnadsgrad!vilket!leder!till!fler!fordon!än!
nödvändigt!med!de!olägenheter!som!det!medför:!

• Nya!sätt!att!nyttja!kollektivtrafikkörfält!(kringfartslogistik)!
• Intelligenta!lasta/lossa!platser!
• Gods!i!kollektivtrafikkörfält!

EU0(Horizon02020)0
I!princip!samtliga!utvecklingsbehov!som!identifierats!som!relevant!för!Sverige!i!den!här!
färdplanen!för!Citylogistik!är!också!efterfrågat!av!övriga!Europeiska!länder.!Föreslagna!
aktiviteter!speglar!väl!ett!antal!utlysningar!inom!Horizon!som!kommer!2014!och!2015!inom!
”Logistics”!(eChandel)!men!främst!inom!”Urban!mobility”!enligt!det!draft!som!finns!till!
utlysningen.!De!rubriker!som!ligger!under!urban!mobility!är:!

• 5.1!Transforming!the!use!of!conventionally!fuelled!vehicles!in!urban!areas!
• 5.2!Reducing!impacts!and!costs!of!freight!and!service!trips!in!urban!areas!
• 5.3!Tackling!urban!road!congestion!
• 5.4!Strengthening!the!knowledge!and!capacities!of!local!authorities!
• 5.5!Demonstrating!and!testing!innovative!solutions!for!cleaner!and!better!urban!transport!and!

mobility.!
!!
Utveckling!och!innovationer!inom!dessa!call!är!främst!inriktade!på!akademin.!All!forskning!i!
svenskt!perspektiv!som!går!att!generalisera!för!tillämpning!i!övriga!Europa!är!relevanta!att!
diskutera!inom!ramen!för!EUCfinansiering.!Kommande!utlysningar!innebär!stora!möjligheter!för!
svenska!aktörer!att!ta!del!av!medel!för!forskning.!För!att!en!projektansökan!ska!bli!framgångsrik!
krävs!dock!ett!starkt!konsortium!vilket!innebär!att!svenska!aktörer!är!beroende!av!samarbeten!
och!nätverk!med!internationella!samarbetspartners.!
!
För!att!stärka!Sveriges!ställning!och!möjligheter!att!ta!hem!en!stor!del!av!de!pengar!som!EU!
delar!ut!krävs!nationella!projekt!som!skapar!möjlighet!att!utveckla!och!marknadsföra!svensk!
kompetens.!En!bättre!nationell!samordning!och!samarbete!mellan!svenska!aktörer!skulle!kunna!
stärka!Sveriges!framgång!inom!EUCforskningsprogram.!Här!kan!nätverk!såsom!Forum!och!
Closer!i!samverkan!med!svenska!universitet!och!forskningsinstitut!fylla!en!funktion.!Ett!
nationellt!forum!inom!området!Citylogistik!kan!också!fylla!en!sådan!funktion!där!
aktörsövergripande!konstellationer!kan!bildas.!De!svenska!behoven!och!aktörerna!behöver!
fångas!upp!och!spelas!in!mot!blandande!av!konsortier.!En!viktig!del!är!att!få!insyn!i!arbetet!inom!
kommissionen!och!påverka!utlysningstexter.!För!detta!krävs!också!nationell!samverkan!men!
också!representation!i!Europeiska!nätverk!för!att!stärka!Sveriges!inflytande.!
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Färdplanens0genomförande0och0potential0
Denna!färdplan!inom!citylogistik!beskriver!aktiviteter!på!en!detaljerad!nivå!för!att!nå!de!
uppsatta!målen!(se!Kapitel!2:!Gemensamma!mål).!Detta!avsnitt!beskriver!en!genomförd!SWOTC
analys!kring!citylogistik!ur!ett!svenskt!perspektiv,!samt!presenterar!hur!färdplanens!
genomförande!kan!bidra!till!Forum!för!innovation!inom!transportsektorns!övergripande!mål.!

Svenska0styrkor0och0svagheter0(SWOT)0
Sverige!har!en!tradition!av!den!samverkan!mellan!aktörer!som!är!nödvändigt!för!att!nå!hållbara!
lösningar!på!lång!sikt.!Ett!första!steg!mot!utveckling!av!mer!effektiva!citylogistiklösningar!i!
storstadsmiljö!är!taget!genom!den!nationella!satsningen!på!citylogistik!i!de!tre!storstäderna.!
Sverige!har!en!stor!möjlighet!att!påvisa!vikten!av!att!jobba!med!gods!även!i!mindre!städer!samt!
möjligheter!med!och!former!för!samverkan!mellan!olika!kommuner..!Många!små!städer!kan!
samverka!i!regioner!för!att!hitta!gemensamma!lösningar!för!hur!godstransporterna!i!små!
stadskärnor!kan!fungera.!Det!skulle!ge!positiva!effekter!i!helheten.!Men!utvecklingen!är!i!sin!
linda!och!det!är!mycket!jobb!som!återstår!innan!vi!kan!uppvisa!en!citylogistik!i!linje!med!vad!
denna!färdplan!står!för.!Det!är!dessutom!ett!långsiktigt!arbete!som!kräver!tydliga!visioner!och!
stark!genomförandekraft.!!!

Styrkor000
• Det!borde!finnas!goda!möjligheter!att!utveckla!effektiva!lösningar!för!citylogistik!i!Sverige!då!vi!

ser!att!många!viktiga!förutsättningar!finns.!Vi!har!en!tradition!med!dialog!mellan!aktörer,!vilket!är!
en!förutsättning!eftersom!komplexiteten!är!hög!med!många!inblandade!intressenter.!!

• Sverige!har!en!stark!fordonsindustri,!vilket!är!viktigt!då!vissa!lösningar!kommer!att!kräva!nya!
typer!av!fordon.!!

• Vissa!lösningar!kommer!att!kräva!styrning/reglering!vilket!vi!har!ett!fungerande!regelverk!för.!
Dessutom!har!vi!svenskar!ofta!acceptans!till!regelverk.!!

Svagheter0
• En!svaghet!är!att!det!har!saknats!en!gemensam!problemC!och!målbild!samt!tydliga!definitioner.!

Problemet!negligeras!ofta!(”Men,!vi!har!ju!inget!problem”),!tillsammans!med!otydliga!resultat!av!
genomförda!försök.!!

• Vidare!kan!poängteras!att,!även!om!vi!ser!dialogen!som!en!styrka!har!den!hittills!haft!svårt!att!
leda!till!beslut!vilket!till!stor!del!beror!på!att!ingen!äger!helhetsansvaret.!Dessutom!kan!för!
mycket!dialog!i!vissa!fall!leda!till!svårigheter!att!fatta!ett!beslut!(om!man!förväntar!sig!konsensus).!
Vissa!lösningar!kommer!att!kräva!att!vissa!restriktioner!införs!vilket!kan!motverka!
transporteffektiviteten.!Det!finns!också!en!påtaglig!risk!att!marknadens!aktörer!kommer!att!ställa!
sig!på!tvären!om!deras!om!deras!affärer!påverkas!negativt!om!än!bara!i!det!korta!perspektivet.!!

• Samverkansformerna!har!än!så!länge!varit!på!lokal!projektnivå!och!man!saknar!regionalt!och!
nationellt!samverkansforum!(SKLs!tätortsforum!är!främst!ett!nätverk!för!att!föra!fram!olika!typer!
av!kunskap,!erfarenheter!samt!för!att!diskutera).!!

• Hos!många!aktörer!ser!man!för!mycket!till!sin!egen!”lilla!värld”!och!skapar!lösningar!som!inte!är!
optimala!ur!ett!helhetsperspektiv.!Det!görs!sällan!någon!systemanalys!som!omfattar!samtliga!
aktörer!eller!utvärdering!av!konsekvenserna!utanför!det!egna!systemet.!Vidare!saknas!
samordning!mellan!godsC!och!persontransporter!och!det!är!i!vissa!fall!täta!skott!mellan!dessa!
planeringsenheter!inom!myndigheter.!!

• Vissa!svagheter!såsom!att!det!kan!kännas!svårt!att!exportera!en!”svensk!modell”!för!att!de!
svenska!förhållandena!skiljer!sig!från!andra!städer,!eller!att!Sverige!är!glesbefolkat!och!inte!har!så!
stora!städer,!kan!vändas!till!möjligheter!då!något!som!fungerar!här!faktiskt!kan!vara!lätt!att!
implementera!i!andra!länder!där!problemen!är!större.!!

• Att!Sverige!inte!har!något!större!problem!lyfts!upp!i!diskussioner,!och!innebär!en!svaghet!då!det!
kan!innebära!att!det!är!svårt!att!motivera!insatser!–!det!saknas!helt!enkelt!en!probleminsikt!som!
är!långsiktig.!Det!beror!delvis!på!att!den!miljömedvetenhet!som!idag!finns!hos!
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!
citylogistiksystemets!olika!aktörer!är!begränsad!och!därmed!inte!styrande!för!affärsinitiativ!eller!
nya!strukturella!lösningar.!

Möjligheter0
• Det!finns!mycket!planeringsresurser!i!kommunerna,!som!innebär!att!det!finns!bra!möjligheter!att!

inkludera!godstransporter!i!planeringen.!Resurser!är!ingen!bristvara!(som!i!många!andra!länder).!!
• Arbete!med!citylogistik!kan!vara!en!ingång!till!mer!regionala!samarbeten!eftersom!blicken!måste!

lyftas!för!att!fånga!helheten.!Idag!skapar!varje!kommun!eget!regelverk!som!skapar!problem!för!
bl.a.!fordonstillverkare.!En!mer!enhetlig!utformning!av!regler!skulle!underlätta!stort.!En!bra!
dialog!och!samverkan!mellan!aktörer!kan!skapa!möjligheter!för!frivilliga!överenskommelser!
samtidigt!som!det!kan!vara!väsentligt!att!involvera!aktörer!som!traditionellt!inte!varit!inblandade!
i!citylogistik,!t.ex.!fastighetsägare,!där!nya!möjligheter!kan!skapas.!!

• Att!införa!ny!teknik!och!alternativa!bränsle!som!är!nödvändiga!för!en!miljömässigt!och!socialt!
hållbar!transportsystem!kommer!att!öka!kostnader!för!aktörerna.!Det!positiva!är!att!innovativa!
transporttjänster!och!regelverk!kan!förbättra!effektiviteten!av!transporter!och!därmed!finns!
utrymme!för!de!investeringarna!i!innovativ!teknik.!!

• Att!hitta!effektiva!nationella!lösningar!kan!ge!svensk!forskning/industri!ökad!konkurrenskraft!
även!internationellt.!Utvecklade!system!för!citylogistik!kan!vara!en!tjänst!som!kan!säljas!till!andra!
länder.!!

• Attraktiva!städer!medför!ökat!attraktionsvärde!för!besökare!från!andra!länder.!!
• En!annan!möjlighet!är!att!det!inte!finns!någon!direkt!konkurrenssituation!mellan!svenska!

kommuner!i!den!här!typen!av!frågor,!vilket!innebär!att!kommuner!på!ett!öppet!sätt!kan!lära!av!
varandras!erfarenheter.!!

Hot0
• Ett!genomförande!av!citylogistik!enligt!hur!den!beskrivs!i!den!här!Färdplanen!är!ett!långsiktigt!

arbete!som!kommer!att!kräva!både!nytänkande!och!mod!hos!citylogistiksystemets!olika!aktörer.!
Det!är!i!sig!ett!hot!eftersom!såväl!näringslivets!aktörer!som!kommunerna!är!relativt!kortsiktiga!i!
sitt!beslutsfattande.!!

• Avsaknad!av!en!tydlig!ägare!till!hela!citylogistikproblematiken!samt!att!problembilden!inte!är!
tillräckligt!tydlig!kan!dessutom!medföra!att!frågan!inte!drivs!tillräckligt!hårt.!!

• Den!som!har!störst!incitament!och!dessutom!den!aktör!som!har!störst!möjlighet!att!ta!de!initiativ!
till!strukturella!förändringar!och!konsolidering!av!volymer!som!krävs!för!att!täcka!kostnaderna!
för!investering!i!mer!miljövänliga!fordon!för!citydistribution,!är!oftast!den!lokala!kommunen!och!
där!blir!man!ofta!för!passiv.!!

• Avsaknad!av!kompetens!hos!framförallt!kommuners!aktörer!
• Kommunerna!uppvisar!också!en!”rädsla”!för!att!stöta!sig!med!näringslivets!aktörer,!vilket!kan!

hindra!nödvändiga!restriktioner!eller!strukturella!förändringar.!Om!restriktioner!som!införs!görs!
alltför!strikta!kan!det!påverka!näringsutövarna!negativt!(åtminstone!på!kort!sikt).!!

• En!stor!variation!kring!regler!och!styrmedel!i!olika!kommuner!kan!vara!problematiskt!för!
transportaktörer!att!tillgodose!utan!att!suboptimeringar!sker.!

• Komplexiteten!och!avsaknaden!av!systemperspektiv!gör!att!det!är!svårt!att!förutse!alla!
konsekvenser!och!nya!problemområden!kan!uppstå.!!

Hur0bidrar0Färdplanen0för0Citylogistik0till0Forums0övergripande0mål0
Forum!för!innovation!inom!transportsektorn!har!som!direkt!mål!att!stärka!den!svenska!
transportsektorns!position!inom!forskning!och!innovation!och!som!indirekt!mål!(för!att!uppnå!
det!direkta!målet)!att!dels!uppnå!ett!mer!hållbart!transportsystem!(specifikt!genom!att!bryta!
trenden!mellan!transporter!och!negativ!miljöpåverkan)!samt!att!öka!den!svenska!
konkurrenskraften.!Men,!förutom!detta!så!bidrar!färdplanen!dessutom!till!potentialen!att!
utveckla!de!svenska!städernas!attraktionskraft!och!utveckling,!vilket!i!sin!tur!kan!ha!stor!
påverkan!på!övriga!mål.!
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Potential0att0bryta0trenden0
Det!har!genomförts!ett!antal!projekt!i!svenska!kommuner!som!syftat!till!samlastning!av!
leveranser.!Många!visar!på!positiva!resultat.!Tyvärr!har!dock!flera!projekt!avslutats!utan!att!ha!
nått!några!större!effekter!och!det!finns!det!naturligtvis!olika!orsaker!till.!Det!kan!vara!brist!på!
långsiktighet,!nödvändiga!partners!har!inte!involverats!tillräckligt!tydligt!i!processen!eller!brist!
på!fungerande!affärsmodeller.!Ett!problem!i!många!av!de!demonstrationsprojekt!som!
genomförts!inom!citylogistik!har!varit!att!när!finansieringen!är!slut!tar!också!pilotprojektet!slut.!
!
Genom!en!nationell!strategi!inom!området!skulle!man!kunna!komma!bort!ifrån!kortsiktiga!och!
isolerade!pilotprojekt!som!initierats!till!följd!av!diverse!utlysningar.!Att!enbart!arbeta!i!lokala!
projekt!ger!inte!den!långsiktighet!som!krävs!för!att!nå!en!verklig!effektivisering!av!
godstransporterna!i!städer.!Att!istället!utgå!ifrån!utmaningarna,!samla!nödvändiga!aktörer!och!
initiera!större!nationella!demonstrationsprojekt!(som!en!följd!av!att!de!främsta!problemen!
identifierats!i!en!nationell!strategi)!kan!ge!betydligt!bättre!och!hållbarare!lösningar.!
!
Regeringen!logistikforum!menar!att!potentialen!i!förbättrad!citylogistik!är!betydande.!En!samlad!
bedömning!pekar!på!att!man!skulle!kunna!reducera!emissionerna!från!godstransporter!i!
stadskärnor!med!upp!till!70!procent!till!år!2030.!Det!är!dock!viktigt!att!ha!en!övergripande!syn!
på!godstransporter!i!städer!och!inte!bara!koppla!begreppet!citylogistik!till!transporter!i!
innerstadskärnan.!Det!finns!stor!potential!också!i!att!effektivisera!transporter!genom!
stadskärnor!och!till!externa!köpcentrum.!

Potential0att0utveckla0svensk0industri0och0konkurrenskraft0
Lösningar!för!citylogistik!efterfrågas!i!hela!världen.!Så!gott!som!alla!storstäder!runt!om!i!världen!
har!mycket!stora!trafikC!och!transportproblem!och!dessutom!ökar!problemet!i!takt!med!den!
kraftiga!och!snabba!urbaniseringen!som!sker!medan!det!i!Sverige!i!huvudsak!handlar!om!en!
förbättringspotential!i!dessa!frågor.!I!samverkan!mellan!akademi,!samhälle!och!näringsliv!kan!
mer!konkurrenskraftiga!lösningar!utvecklas!än!vad!som!tidigare!varit!möjligt.!Ur!detta!följer!
långsiktigt!hållbara!lösningar!som!på!sikt!kan!leda!till!grön!tillväxt!och!trevligare!städer!och!som!
också!kan!leda!till!exportmöjligheter!för!exempelvis!fordonsindustrin.!Från!ett!svenskt!
perspektiv!ligger!konkurrenskraften!i!angreppssätt,!dialog!och!samverkan,!samtidigt!som!vi!har!
stor!möjlighet!att!utveckla!lösningar!för!små!och!medelstora!städer!som!kan!vara!av!stort!
intresse!i!andra!länder.!

Potential0att0utveckla0offentlig0sektor0
Effektivisering!av!storstadsregionernas!varuförsörjning!lyfts!fram!i!Trafikverkets!
kapacitetsutredning.!Exempel!som!nämns!är!lokalisering!av!omlastningsnoder!samt!styrning!av!
transporterna!i!tid!och!rum.!Därmed!minskar!också!behovet!av!investeringar!i!ny!och!för!
samhället!mycket!dyr!infrastruktur.21!
!
Som!tidigare!beskrivits!utgör!transporter!av!gods!en!relativt!stor!negativ!påverkan!i!staden!och!
bör!därför!ha!en!likvärdig!roll!som!persontransporter!i!kommuners!transportC!och!
trafikplaneringsCprocesser.!Men!det!krävs!kartläggning,!nulägesanalyser!och!bättre!statistik!
(effektivitet,!miljöpåverkan!etc.)!som!kan!bidra!till!mer!effektivt!inriktade!insatser.!Inte!bara!
gällande!fordonsrörelser!utan!även!om!godsmängder.!Godstransporter!spelar!en!viktig!roll!för!
att!utveckla!och!bibehålla!en!levande!stadskärna!och!livskvalitet!för!såväl!boende!som!besökare.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21!Trafikverket,!2012.!Transportsystemets!behov!av!kapacitetshöjande!åtgärder!–!förslag!på!lösningar!till!år!2025!och!
utblick!mot!år!2050.!
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Appendix010V0Aktivitetsfärdplan0
En!sammanställning!av!milstolpar,!samt!tidsC!och!aktörssatta!aktiviteter!ges!i!tabellen.!
Aktiviteter!bör!inte!vara!för!specifika!för!att!ge!utrymme!för!nytänkande!och!kreativa!lösningar.!
Det!bör!även!finnas!en!frihetsgrad!i!vilken!aktör!som!rekommenderas,!därför!används!typ!av!
aktör!istället!för!specifik!organisation!i!tabellen!där!det!finns!flera!alternativ.!I!tabellen!används!
följande!beteckningar:!Trafikverket!(TRV),!Transportstyrelsen!(TS),!Sveriges!Kommuner!och!
Landsting!(SKL),!Energimyndigheten!(EM),!Ko!(kommun),!Akademi/forskningsinstitut!(Ak),!
Fordonsindustri!(Fo),!ITCföretag!(IT),!Varuägare!(Vä),!Transportaktörer!(Trp)!samt!
Aktörsövergripande!(AÖ).!!
!
Milstolpar!kategoriseras!i!sin!huvudsakliga!domän.!Flera!milstolpar!är!relevanta!i!mer!än!en!
domän.!I!dessa!fall!anges!kompletterande!domän!i!kolumn!”Ingår!även!i!domän”.!Flera!
milstolpar!handlar!om!att!öka!kunskap!och!utveckla!metodik!vilket!i!många!fall!består!i!
forskningsaktiviteter!vilket!gör!att!domänen!Indikatorer!för!forskning!finns!som!
kompletterande!domän!för!flera!milstolpar!inom!övriga!domäner.!
!
Angiven!tidplan!är!indikativ!och!det!bör!noteras!att!många!av!aktivisterna!kräver!tidig!start!i!
form!av!kunskapsuppbyggnad!och!forskningsaktiviteter!för!att!kunna!demonstreras!mycket!
senare.!Samtliga!aktiviteter!är!väsentliga!för!att!uppnå!de!långsiktiga!målen,!men!prioriteringar!
bör!ske!enligt!diskussion!tidigare!i!färdplanen.
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X§ID Milstolpar (MS) och Aktiviteter (A) Finansiär/ 

Utförare 
Ingår även 
i Domän 

Tidplan 
Start-Klar 

 Ansvar & Resurser (AR)    

     

MS-AR1 Nationell plattform för citylogistikfrågor: spridning av övergripande målsättning samt kunskap och erfarenheter som 
krävs för att leva upp till mål 

TRV, SKL/ AÖ  2015 

 A-AR1.1 Identifiera och etablera gruppen (baserat på förutsättningar beskrivna i färdplanen). TRV/ TRV, SKL, Ak IF 2014-2015 

A-AR1.2 Utveckla och fastställa en nationell strategi för att möta de utmaningar som EUs miljömål innebär. AÖ/AÖ  2015-kont. 

A-AR1.3 Metodikstöd för insamling av information för nulägesanalys samt utvärdering av citylogistikåtgärder med syfte att effektivisera 
erfarenhetsutbyte.  

TRV/ TRV, SKL, Ak   

A-AR1.4 Definiera aktörer, roller och gränssnitt för citylogistik i en svensk kontext för att stimulera ansvarstagande och skapa handlingskraft 
som ger förutsättningar för åtgärder som ger önskade effekter. 

AÖ/AÖ  2014-2015 

A-AR1.5 Förtydliga samordning mellan restriktioner, incitament och projekt mellan städer.  SKL/SKL, TS, Ak IF 2014-kont. 

     

MS-AR2 Ökad kunskap om godstransporter i staden som en viktig samhällsfunktion   2020 

A-AR2.1 Skapa kategorisering av stadsdelar och stadsutvecklingsprojekt, definiera problem och lösningar. Forum/SKL, Ak IF 2016-2020 

A-AR2.2 Ta fram ett utbildningsunderlag i ämnet (transport-)logistik för samhällsplanerare. SKL, Ak/SKL, Ak  2016-2020 

A-AR2.3 Ta fram ett utbildningsunderlag i ämnet fysisk planering för trafikingenjörer. SKL, Ak/SKL, Ak  2016-2020 

A-AR2.4 Ta fram informationsmaterial till allmänheten. SKL, Ko/SKL, Ko  2014-kont. 

     

 Infrastruktur & Policy (IP)    

     

MS-IP1 Användning av effektiva metoder och arbetssätt för nulägesanalys samt utvärdering av åtgärder som kan skapa 
förutsättningar för mer hållbara godstransporter 

  2020 

A-IP1.1 Utveckla effektiva metoder för datainsamling gällande godstransporter, t.ex. bygga vidare på befintliga mätmetoder, utnyttja ny 
teknik såsom GPS och mobiltelefoni.!

TRV, SKL, Vinnova, EM, 
EU/Ak 

FT, IF 2014-2020 
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!
A-IP1.2 Utveckla effektiva metoder för godsflödeskartläggning baserat på insamlad data, som inkluderar hänsyn till transportens 

karaktäristika, t.ex. m.a.p. godsslag, aktörer, krav såsom leveransprecision, frekvens, kyltransport etc. 
TRV, SKL, Vinnova, EM, 
EU/Ak 

FT, IF 2014-2020 

A-IP1.3 Utveckla effektiva metoder för utvärdering av åtgärder.! TRV, SKL, Vinnova, EM, 
EU/Ak 

FT, IF 2014-2020 

A-IP1.4 Definiera behov av och krav på modeller och verktyg som stödjer planeringsprocessen, t.ex. beslutsstöd för utformning och 
konsekvensanalys av infrastruktur- och policybeslut.!

TRV, TS, SKL, Vinnova, 
EU/Ak 

IF 2014-kont. 

A-IP1.5 Utveckla modeller och verktyg som stödjer planeringsprocessen, t.ex. analysverktyg för nuläges- och scenarioanalys med avseende 
på nyckeltal, simulering och visualiseringsverktyg, sammanställning regelverk, guide för policys, etc.!

Vinnova, EU, EM/Ak, IT IF 2015-2020 

A-IP1.6 Utveckla metoder för att ta fram beslutsunderlag gällande strategier för godsflöden in, ut, samt genom staden, t.ex. för prioritering 
och lokalisering av terminaler.!

Vinnova, EU, SKL/ TRV, 
Ak, Trp, Ko, SKL 

IF 2015-2020 

     

MS-IP2 Godstransporter integreras med trafikplanering och utgör en del av stadsplanering och stadsutveckling  IF 2030 

A-IP2.1 Utveckla strategier för hur transportsystemets funktionalitet och förutsättningar för godstransporter kan tydliggöras i 
stadsutvecklingsprojekt, vilket skapar politisk förankring och förutsättningar för en rimlig prioritering av godstransporter.!

TRV, SKL, Vinnova, 
EU/Ak 

IF 2014-2020 

A-IP2.2 Utveckla planeringsprocesser för godstransporter som en del av befintlig trafikplanering. TRV, SKL, Vinnova, 
EU/Ak 

IF 2014-2020 

A-IP2.3 Utredning av möjlig tillämpning av hållbara mobilitetsplaner (SUMP)22 i svenska städer, där hänsyn tas även tas till små och 
medelstora städer. 

Vinnova, SKL/AÖ IP 2015-2020 

A-IP2.4 Utveckling och implementering av hållbara mobilitetsplaner, där gods får en tydligare roll. EU/AÖ IP, IF 2015-2020 

A-IP2.5 Utvecklad resvaneundersökning för att kartlägga godstransporter med privat personbil. Vinnova, EM, TRV, EU/Ak IF 2015-2020 

A-IP2.6 Skapa förutsättningar för att minska de godstransporter som utförs som shoppingresor med personbil. Vinnova, EM, TRV, EU/Ak IF 2015-2020 

     

 Service & Funktion (SF)    

  
   

MS-SF1 Utveckla former för effektiva nätverk med aktörsövergripande dialog och utbyte.   2020 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22SUMP,!www.mobilityplans.eu!
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A-SF1.1 Utveckla citylogistikupplägg där samtliga involverade aktörer samverkar för att klara krav på hållbara transporter 

(pilotprojekt/demonstrationsprojekt). Myndigheter sätter spelplan men transportörer är experter när det gäller transporter.  
-/AÖ  2014-kont. 

A-SF1.2 Utforma effektiva system för olika typer av gods- och servicetransporter i staden, som möter krav som baseras på målbild.  Vinnova, EM, EU/AÖ, Ak IF 2014-2020 

A-SF1.3 Utveckla metoder och koncept för att minska stöld, svinn och skador på gods samt stöld av drivmedel ur fordon. Vinnova, EM, EU/Ak IF 2015-2020 

     

MS-SF2! Möjliggöra ökad samlastning på ett konkurrensneutralt sätt    

 A-SF2.1 Modeller för resurs-/riskfördelning mellan aktörerna i citylogistiksystem baserat på kvantifierade fördelar, såsom 
kortare körsträckor, transporttider och minskade kostnader för olika aktörer. 

Vinnova, EM/Ak IF 2014-2016 

A-SF2.2 Utveckla nya koncept som möjliggör konsolidering av gods och användning av anpassade fordonstyper. Vinnova, EM/Ak IF 2014-2016 

     

MS-SF3 Förbättra förutsättningar för handel i stadskärnor   2030 

A-SF3.1 Utveckla citylogistiksystem som maximerar nyttan för varuägare och butiker, som t.ex. inkluderar lagring och andra logistiktjänster 
som gör det billigare och enklare att driva citybutiker.  

Vinnova, EM, EU, Trp/Ak, 
Trp, Fo 

SF1 2014-kont. 

A-SF3.2 Utveckla logistiktjänster för hela dygnet Vinnova/Ko, Ak, Vä, Trp IF 2014-2020 

     

MS-SF4 E-handel och hemleveranser till konsumenter sker på ett hållbart sätt   2030 

A-SF4.1! Utreda konsekvenser av trenden mot kraftigt ökad e-handel och hemleveranser. EM, EU/Ak, Vä IF 2015-2020 

A-SF4.2! Utveckla logistiklösningar för ”sista milen” som uppfyller krav från samtliga aktörer såsom kund, transportör, myndigheter med 
avseende på service, kostnadseffektivitet, miljö etc.  

Vinnova, EM/AÖ IF 2015-2020 

A-SF4.3 Utreda utvecklingsmöjligheter av s.k. Service-centra (mikroterminaler för gods), genom t.ex. utökade ombudstjänster, ÅVC Vinnova, EM, Ko, Trp/Ko  IF 2015-2020 

     

MS-SF5 Minska negativa effekter av näringslivets transporter trots en kraftig ökning av handel, service och tjänster som genererar 
transporter 

  2025 

A-SF5.1! Kartlägga omfattning och karaktäristika på näringslivets transporter i stadsmiljö.  Vinnova, EM, TRV/Ko, 
SKL, Ak, Vä 

IF 2014 

A-SF5.2! Utveckla metod för att effektivt uppskatta omfattning av service-transporter baserat på stadens karaktäristika såsom stads-”BNP”, 
inkomstfördelning, etc. 

Vinnova, EM, TRV/Ak IF 2015-2017 
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!
A-SF5.3! Utveckla en strategi för att minimera negativa effekter utan att hämma utveckling inom service- och tjänsteområdet. Vinnova/Ak IF 2015-2020 

     

MS-SF6 Energieffektivisering av avfallstransporter samt bygg- och anläggningstransporter   2020 

A-SF6.1 Utreda möjligheter för att hantera bygg- och anläggningstransporter mer effektivt.    

A-SF6.2 Utreda möjligheter för att utnyttja tidiga och sena tider på dygnet för avfallshantering (off-peak) Vinnova, Ko/Ko SF, FT 2014 

A-SF6.3 Skapa underlag för utbildning av chaufförer (code of conduct) för att kunna arbeta med tysta transporter SKL, Trp/SKL, Trp FT 2015 

A-SF6.4 Skapa modeller för utformning och utvärdering av effektiva insamlingssystem Ko, EM/Ak IF 2014-2020 

     

 Fordon & ICT (FT)    

     

MS-FT1 Användning av fordonskoncept som är anpassade för godsdistribution i stadsmiljö   2020 

A-FT1.1 Definiera kravbild och ensa krav på fordonstyper för distribution i stadsmiljö. Vinnova/ Ak, Fo  2014 

A-FT1.2 Utveckla fordonsprototyper för demonstrationer som motsvarar kravbilden. Vinnova/ Ak, Fo IP 2016-2020 

A-FT1.3 Studera förutsättningar och möjligheter samt potential med att utnyttja alternativa transportupplägg t.ex. användandet av pråmar, 
godscyklar etc.  

Vinnova, TRV/Ak, Fo, Trp  2016-2020 

     

MS-FT2 Utnyttja tekniska innovationer i kontexten av ett logistiksystem    2025 

A-FT2.1 Modeller för att maximera effekten av nya tekniska innovationer i kontexten av ett logistiksystem Vinnova, EM, EU/Fo, Ak SF, IF 2015-2025 

A-FT2.2! Definiera IT-stöd för styrning av citylogistik som omfattar flera olika logistikoperatörer Vinnova, EM, EU/ Trp, Ak SF, IF 2015-2025 

A-FT2.3 Utveckla ITS-stöd för samordning och styrning. TRV, Vinnova, EM, EU/Vä, 
Trp, Fo, Ak, IT 

IP, SF, IF 2015-2020 

MS-FT3 Energieffektiv infrastruktur utnyttjas  FPEV23 2030 

A-FT3.1 Utreda hur godstransporter kan utnyttja elektrifierad infrastruktur samt testa densamma EM, Vinnova/Fo, Trp, Ko FT 2014-2020 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23!Samverkan!med!färdplan!för!elektrifierade!vägtransporter!
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A-FT3.2 Utreda hur laddstationsinfrastrukturen kan utnyttjas för godstransporter. EM, Vinnova/Fo, Trp, Ko FT 2014-2020 

A-FT3.3! Utreda hur ITS kan användas för samverkan mellan fordon för att bättre utnyttja infrastruktur (dynamiskt). Vinnova, EM, EU/Ak IF 2014-2015 

A-FT3.4! Metod för kommunikation och riktlinjer för att dirigera fordon har tagits fram. Vinnova, EM, EU/Ak  2014-2020 

A-FT3.5 Anpassa vägbanans filer för dynamiskt utnyttjande över dygnet för olika typer av fordon. TRV/IT  2015-2016 

     

MS-FT4 Riktlinjer för certifiering av fordon lämpliga för stadsdistribution   2025 

 A-FT4.1! Utveckla metoder för hur fordon kan certifieras baserat på krav och riktlinjer kring sociala och miljömässiga effekter. Vinnova, TRV/Ak, Fo, Ko IP 2020-2025 

     
!
!
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Appendix(2(–(Genomförande(av(arbetet(
!
Arbetsgruppsmöten-
Representanter!i!arbetsgruppen!har!varit.!Maria!Lindholm!(Processledare,!Closer),!Jenny!
Karlsson/Maud!GötheCLundgren/Tomas!Svensson!(VTI),!Mats!Abrahamsson/Maria!Björklund!
(LiU),!Sofia!Löfstrand!(Volvo),!Sönke!Behrends!(Chalmers),!Stefan!Källberg/Lisa!deWahl!
(Posten),!Anders!Ekmark/Tomas!Arvidsson!(TRV),!Cecilia!Mårtensson!(SKL)!samt!Stig!Lundgren!
(Umeå!kommun).!John!Hultén!från!Forum!för!innovation!inom!transportsektorn!har!också!varit!
inblandad!i!processen!med!framtagandet!av!färdplanen.!!
!
Arbetsgruppen!har!haft!åtta!fysiska!möten,!regelbundet!utspridda!under!det!gångna!året.!Under!
det!första!mötet!genomfördes!en!brainstormingCaktivitet!där!deltagarna!i!arbetsgruppen!fick!en!
uppsättning!postCitClappar!och!ombads!att!spåna!fritt!kring!tankar!om!problem!och!möjligheter!
för!området!citylogistik.!Utifrån!resultatet!av!detta!började!sedan!arbetet!med!färdplanen!att!
formaliseras.!ProblemC!och!målbild!har!varit!återkommande!under!möten!och!arbetsgruppen!
har!lagt!stor!energi!på!att!definiera!upp!dessa!för!att!skapa!en!nödvändig!gemensam!
utgångspunkt.!!
!
Arbetsgruppen!har!arbetat!för!att!täcka!in!alla!aktörsperspektiv!i!processen:!engagera!dem!för!
att!komma!med!på!workshops,!ringa!och!prata!med!dem,!intervjua!dem,!skicka!mail!och!
information!etc.!Att!förstå!olika!aktörers!perspektiv!har!varit,!och!är,!viktigt.!!
Dokumentationen!har!under!hela!processen!förmedlats!till!arbetsgruppen!via!”Google!docs”!
samt!genom!mailC!och!telefonkonversationer.!Hela!arbetsgruppen!har!hela!tiden!haft!full!insyn!i!
rapportskrivandet!och!varit!delaktiga!med!sina!respektive!kompetenser.!Färdplanen!har!på!så!
sätt!varit!ett!levande!dokument.!Under!slutprocessen!har!hela!referensgruppen!fått!tillgång!till!
dokumentet!i!olika!nivåer!för!att!kunna!komma!med!input!och!kommentarer.!En!stor!del!av!
arbetet!med!färdplanen!har!gjorts!med!egen!finansiering.!I!synnerhet!under!workshops!där!
inbjudna!intressenter!har!deltagit!på!sin!egen!tid.!Men,!detta!gäller!för!en!väsentlig!del!av!
arbetsgruppens!insatser.!Detta!tyder!dels!på!att!intresset!är!stort!för!området,!men!även!att!det!
finns!en!vilja!att!hitta!lösningar!och!angreppssätt!att!driva!vidare.!
-
Workshops-med-referensgrupp-
Tre!stycken!större!workshops!har!hållits!under!arbetets!gång.!Den!24!april!i!Stockholm,!29!maj!i!
Göteborg!samt!18!september!i!Stockholm.!En!bred!referensgrupp!har!bjudits!in!att!delta!(se!
nedan!för!namn!på!de!som!deltagit),!totalt!har!närmare!110!personer!stått!med!på!en!maillista!
som!fått!information!kring!färdplansprocessen!och!arbetet.!Detta!har!även!haft!syftet!att!sprida!
kunskap!och!information!om!citylogistik!i!allmänhet!och!för!att!öka!förståelsen!för!området!hos!
de!som!får!information!och!deltar!på!workshops.!Förutom!att!delta!på!workshops!har!denna!
referensgrupp!också!inbjudits!att!återkomma!med!kommentarer!och!synpunkter!på!det!material!
som!sammanställs!och!presenteras.!Givetvis!har!vi!genom!detta!inte!täckt!in!alla!perspektiv,!men!
stor!vikt!har!lagts!vid!att!försöka!få!med!så!många!perspektiv!som!möjligt!på!frågan.!
!
I!inbjudan!till!workshops!har!medlemmarna!i!referensgruppen!fått!underlagsmaterial!utskickat!
till!sig!några!dagar!innan!för!att!kunna!förbereda!sig!på!diskussionerna.!Samtliga!workshops!har!
inletts!med!en!sammanfattning!av!arbetet!så!långt!samt!presentation!av!upplägg!och!
förväntningar!på!dagen.!Det!goda!deltagarantalet!vittnar!om!intresse!för!området!och!har!sått!
frö!för!aktörsintegrering/samarbete/gemensamma!utgångspunkter.!
-
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!
Referensgruppen!
Referensgruppen!–!dvs.!de!personer!som!har!närvarat!vid!en!eller!flera!av!våra!workshops!inom!
arbetet!med!färdplanen!för!urbana!godstransporter!–!har!bestått!av:!
!

Anders!Linnarsson! Indiska!
Anders!Nilsson!!! Malmö!
Anders!Petersson! Volvo!
Annika!Palmgren! HML!
Björn!Södahl! !! Chalmers!
Boldi!Kisch! !! Jernhusen!
Carina!Nilsson! !! WSP!
Catharina!Norberg! Energimyndigheten!
Christina!Kvarnström! VINNOVA!
Daniel!Normark! Tekniksociolog,!Centrum!för!konsumtionsvetenskap!
Erik!Levander! !! Trafikkontoret!Stockholm!
Exjobbare!från!TK!Stlm! Stockholm!stad!
Gerd!Åström! !! Trafikverket!
Gunilla!Isgren! !! Botkyrka!Kommun!
Gustav!Sjöblom! Chalmers!
Helena!Sjöstrand! Trivector!
Håkan!Johansson! Trafikverket!
Jan!Bergstrand!!! Trafikverket!
Jan!Magnusson!!! Helsingborg!
Jannica!Schelin!!! Norrköping!
Jason!Palmer! !! ICA!
Jeppe!Larsen! !! MoveByBike!
Johan!Erlandsson! MoveByBike!
Johanna!Hedenskog! Jernhusen!
Kirsi!Dogan! !! Eskilstuna!
LarsCErk!Dahlin! Eskilstuna!
Lennart!Hammarbäck! Vectura!
Magnus!Bennish! Posten!
Malin!Andersson! Trafikverket!
Martin!Öberg! !! Handelshögskolan!Göteborg!
Mats!Åkerfeldt!!! Trafikverket!
Michael!Stjärnekull! Sweco!
Mona!Pettersson! WSP!
Niklas!Ward!! !! Schenker!Consulting!
Olle!Bernstaf! !! Transportsindustriförbundet!
Olof!Fredholm! !! Vectura!
Olof!Moen! !! Transportgeograf!
Per!Andersson!!! ICA!
Per!Wenner! !! Trafikverket!
Pernilla!Hyllenius! Trivector!
Sara!Ranäng! !! Schenker!Consulting!
Sofie!Vennersten! CLOSER!
Stig!Franzén! !! Chalmers!
Susanne!Rosendahl! Regionförbundet!Örebro!
Teodor!Koistinen! Transportgruppen!
Thomas!Sjöström! Sweco!
Torbjörn!Waldenby! Ramböll!
Ulf!Ceder! !! Scania!
Ulf!Hammarberg! DHL!
Ulf!Troeng! ! Sweco!

!



Dokumentdatum  
          

2014-02-17 
Sidan 

!

30 
 

 

!
Utformning!och!genomförande!av!workshops!
Varje!workshop!har!föregåtts!av!att!underlag!har!skickats!ut!till!hela!referensgruppen!för!påseende!innan!
workshopen.!Under!workshopen!har!detta!material!sedan!diskuterats!och!vid!varje!tillfälle!har!gruppen!
delats!in!i!mindre!grupperingar!för!att!diskutera!specifika!frågor.!Under!de!två!första!tillfällena!delades!
gruppen!in!baserat!på!aktörstillhörighet,!medan!det!vid!sista!tillfället!gjordes!en!indelning!baserat!på!
intresse.!Gruppdiskussioner!har!sedan!sammanställts!och!diskuterats!i!hela!gruppen.!Målet!för!respektive!
workshop!har!i!tur!och!ordning!varit!att:!

C Diskutera!problem!och!möjligheter!för!citylogistik!och!urbana!godstransporter!i!Sverige,!ur!ett!
aktörsperspektiv.!

C Diskutera!hur!problem!kan!hanteras!(lösningar)!av!olika!aktörsgrupper,!ur!ett!aktörsperspektiv.!
C Diskutera!specifika!lösningar!och!utarbeta!förslag!på!koncept!till!milstolpeC!och!aktivitetslistan.!

Kompletterande!intervjuer!&!samtal!
Utöver!arbetsgruppsmöten!och!workshops!med!den!bredare!referensgruppen!har!ett!par!
intervjuer!&!samtal!med!andra!aktörer!genomförts!för!att!säkerställa!färdplanens!innehåll!och!
relevans.!Fokus!på!dessa!har!varit!varuägare,!transportör!och!konsumentens!perspektiv.!Dessa!
har!skett!med:!

Henrik!Boding! PostNord!Logistics!AB!(Head!of!
Environment)!

Maria!Helmroth!&!Maria!Fransson! Lindex!(DistributionsC!resp.!
logistikutvecklare)!

Johan!Hagberg! Handelshögskolan!Göteborg!(Projektet!
”Consumer!logistics”)!

Magnus!Häggström! ! Åhléns!(Logistik)!
! !


