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Sammanfattning 
Varulogistik i städer är en utmaning för att få till en mer hållbar stadsutveckling. Å ena sidan är 
transporter nödvändiga för att förse både verksamheter och privatpersoner med gods. Å andra si-
dan bidrar de till utsläpp av växthusgaser, lokala luftföroreningar, buller, olyckor och trängsel. Ur-
baniseringen och ökad e-handel skapar därför utmaningar när hänsyn till hållbarhet, trängsel och 
buller samt en levande stadsmiljö ska matchas med boendes krav på leveranstjänster. 

IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av den statliga utredningen Samordning för bostads-
byggande (FI N 2017:08) analyserat hur kommuner kan planera och bygga områden som främjar 
lösningar för hållbar och klimateffektiv varulogistik i städer.  

Resultaten av analysen visar att kommunen har en avgörande roll för att skapa förutsättningar som 
främjar implementeringen av systemlösningar för hållbar varulogistik i städer som möter kunder-
nas krav samtidigt som det minskar fragmenteringen av varuflöden och antalet transporter. Höga 
ambitioner på varuleveransernas hållbarhet kan inte lösas om kommunen tar en passiv roll inom 
området. Kommunen kan vidta åtgärder som skapar behov och incitament för konsoliderade och 
intermodala leveranser. Beslut och åtgärder behövs i alla skeden av planprocessen; detaljplanering, 
bygglov och driftskedet. 

Resultaten i detta arbete baseras på översiktlig och teoretisk analys vilket gör att slutsatserna bör 
anses som indikativa. En fördjupad analys som inkluderar empirisk forskning med näringslivets 
aktörer bör genomföras. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Varulogistik i städer är en utmaning för att få till en mer hållbar stadsutveckling. Å ena sidan är 
transporter nödvändiga för att förse både verksamheter och privatpersoner med gods. Å andra si-
dan bidrar de till utsläpp av växthusgaser, lokala luftföroreningar, buller, olyckor och trängsel. Ur-
baniseringen och ökad e-handel skapar därför utmaningar när hänsyn till hållbarhet, trängsel och 
buller samt en levande stadsmiljö ska matchas med boendes krav på leveranstjänster. 

Kommunen har på grund av planmonopolet och möjligheterna att reglera trafiken en avgörande 
roll för att främja implementeringen av systemlösningar för hållbar varulogistik i städer. I planpro-
cessen skapas fysiska förutsättningar som påverkar möjligheten för att implementera en logistikin-
frastruktur i stadsdelen som hållbara varulogistiklösningar kräver. 

Den statliga utredningen ”Samordning för bostadsbyggande” (FI N 2017:08)1 har tillsatts med upp-
draget att underlätta planeringsprocesser för att få till stånd ett ökat och hållbart bostadsbyggande 
och bedriver sedan i januari 2018 ett utåtriktat arbete gentemot och i samverkan med ett flertal 
kommuner runt om i Sverige. Som en del av utredningens arbete har IVL Svenska Miljöinstitutet 
fått i uppdrag att genomföra studien ”Kartläggning av metoder, tekniker och tjänster för framti-
dens varulogistik i städer”. Detta uppdrag innebär att analysera hur kommuner kan planera och 
bygga områden som främjar lösningar för hållbar och klimateffektiv varulogistik i städer. Ana-
lysen har innefattat två delar: 

1. Kartläggning av möjliga lösningar för hållbar och klimateffektiv varulogistik i nya och be-
fintliga stadsdelar 

2. Diskussion om hur kommuner kan planera och bygga områden som främjar lösningar för 
hållbar och klimateffektiv varulogistik 

1.2 Genomförande 
Uppdragets arbete med del 1, kartläggning inleddes med en bred litteraturstudie som inkluderade 
forskningsartiklar och annan relevant litteratur (böcker och rapporter), samt hemsidor från forsk-
ningsprojekt, företag med mera För att fördjupa och komplettera kartläggningen har vi i anslut-
ning till litteraturstudien också fört dialog med ledande svenska och internationella forskare inom 
varulogistik i städer, samt andra nyckelaktörer från näringslivet.  

Del 2, diskussion började med en definition av systemlösningar som har störst potential för hållbar 
varulogistik i städer, baserat på resultaten från del 1. Därefter analyserades olika möjligheter om 
hur ansvaret bör fördelas mellan aktörerna. Detta resulterade i ett antal scenarier av kommunens 
roll och ansvar för att främja implementeringen av systemlösningarna. I det tredje steget har de 
olika scenarierna kopplats till kommunens planprocess. I en iterativ process med workshops med 
experter inom kommunal trafikplanering och planprocess analyserades kommunens roll och 

 

1 http://www.sou.gov.se/bostadsbyggande/ 
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möjligheter i de olika scenarierna, till exempel vilka åtgärder som måste vidtas och hur dessa kan 
integreras i kommunens övergripande beslutsprocesser. 

Del 2 har genomförts via en fallstudie av de planerade, nya, sydöstra stadsdelarna i Uppsala. Som 
en del av fallstudien har WSP fått i uppdrag att analysera de affärsmässiga utmaningarna för nä-
ringslivet i förhållande till den kommunala planeringen. Vi har därtill inhämtat synpunkter från 
Samordning för bostadsbyggande, Uppsala kommun och WSP genom ett antal möten under ar-
betsprocessen.  

1.3 Avgränsningar 
I del 1 inkluderas samtliga delar av varulogistik i städer, dvs. både transport av bygg- och anlägg-
ningsmaterial i den framväxande staden och de yrkesmässiga godstransporter som den färdiga sta-
den kräver. Del 2 innefattar systemlösningar för varudistribution till och urbana tjänster i den fär-
diga staden, men på grund av begränsade resurser inkluderas inte de andra yrkesmässiga trans-
porter såsom bygg- och anläggningstransporter eller transporter av avfall och återvinnings-
material. 

1.4 Rapportens struktur 
Denna rapport fokuserar på del 2 av uppdraget. Resultatet av del 1 sammanfattas i bilaga 1. WSP:s 
del redovisas i rapporten Framtidens varulogistik i städer: Utmaningar ur ett näringslivsperspektiv – en 
diskussion (Pettersson & Moback, 2020). 

Denna rapport består av följande delar. Först skapas en förståelse kring varulogistik i städer och 
dess koppling till hållbar stadsutveckling. Kapitlet avslutas med en definition av systemvillkor för 
hållbar varulogistik i städer som ligger till grund till utvecklingen av systemlösningar i nästa kapi-
tel (kapitel 2). I kapitel 3 utvecklas dessa systemlösningar för de olika transporttyper som inklude-
ras i varulogistik i städer. Detta görs genom en analys av dagens lösningars hållbarhet – baserat på 
systemvillkoren från kapitel 2, som sedan leder till förslag på möjliga hållbara systemlösningar för 
framtiden. I följande del (kapitel 4) utvecklas möjliga scenarier för kommunens roll och ansvar för 
att främja implementeringen av dessa systemlösningar. Därefter (kapitel 5) illustreras scenariernas 
möjliga effekter på transportaktörerna med hjälp av en fallstudie som utgörs av de nya stadsdelar 
som Uppsala kommun planerar i södra delen av staden. Rapporten avslutas med en sammanfat-
tande diskussion och presentation av möjligheter för fortsatt arbete (kapitel 6). 

1.5 Begrepp och definitioner 
Inom varulogistik i städer används begrepp som saknar en tydlig och accepterad definition och 
som kan ha olika betydelser för olika aktörer. I detta avsnitt samlas och definieras de begrepp som 
används i denna rapport. 
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Allmän plats 
Allmän plats är enligt Boverket en plats som är avsedd för ett gemensamt behov och som inte får, 
mer än tillfälligtvis, upplåtas för en enskild verksamhet. En allmän plats kan till exempel vara en 
gata, ett torg eller en park.2 

Angöringstal 
Angöringstal syftar till att reglera hur många angöringsplatser som måste byggas vid exploatering. 
Behrends (2019) definierar angöringstal som antal och utformning av angöringsplatser för fastig-
heten. Dessa ska möjliggöra lastning och lossning vid fastigheten och kan utformas på olika sätt, 
t.ex. som lastzon eller som lastkaj. 

Bomkörning 
Körning på en leveranstur där slutleveransen inte kan genomföras eftersom mottagaren inte är 
hemma, vilket leder till en extra transport. 

LEFV 
LEFV, Light (Electric) Freight Vehicle, är ett mindre (eldrivet) fordon för varuleveranser, t.ex. elekt-
riska mikrovans eller lastcyklar (med elassistans). 

Leverans med/utan kvittens 
Det finns flera metoder för e-handelsleveranser, som skiljer sig åt vad gäller leveransplatsen och 
överlämning till konsumenten. Leveranser med kvittens överlämnas direkt till konsumenten, dvs. 
konsumenten måste vara hemma när leveransen kommer. Leveransen utan kvittens överlämnas 
till ett ombud, paketbox eller konsumentens brevlåda. 

Kvartersmark 
Kvartersmark är enligt Boverket mark som inte är allmän plats utan främst är avsedd för bebyg-
gelse för enskilt eller allmänt ändamål.3 

Mottagningstal 
Mottagningstal syftar till att reglera hur många mottagningsplatser som måste byggas vid exploa-
tering. Behrends (2019) definierar mottagningstal som antal och utformning av mottagningsplatser, 
t.ex. skåp för paket och för stora och skrymmande leveranser. 

Mikroterminal 
En terminal i centrala stadsdelar för omlastning av gods från större godsfordon (t.ex. lastbil) till 
mindre distributionsfordon (exempelvis lastcykel) för vidaretransport till mottagarna i stadsdelen. 

Paketskåp 
Automatiska skåp, boxar eller lådor för förvaring av paket som möjliggör leverans utan att trans-
portör och mottagaren måste träffas. 

Samlastningsterminal  
En terminal i stadens förorter för samlastning av flera leveranser från olika avsändare för vidare-
transport till centrala stadsdelar. Leveranserna kombineras i samma fordon för att möjliggöra att 
färre fordon kan användas vilket ökar transporteffektiviteten.   

 

2 https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestammelser/anvandning-av-allman-plats/ 
3 https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestammelser/anvandning-av-kvartersmark/ 
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Transporteffektivitet 
Transporteffektivitet är kvoten mellan transportarbete och trafikarbete och utgör ett mått hur effek-
tivt transportresurserna utnyttjas. Transportarbete anges i tonkilometer och utgör antalet gods 
multiplicerat med den sträcka i kilometer varje ton förflyttas. En fullastad lastbil utför därför dub-
belt så mycket transportarbete som en halvfull lastbil. Trafikarbete anges i fordonskilometer och 
utgör antalet fordon multiplicerat med den sträcka i kilometer varje fordon förflyttas.  En halvfull 
lastbil utför därför samma trafikarbete som en fullastad lastbil.  

Varulogistik i städer 
Varulogistik i städer omfattar yrkesmässiga transporter i urbana områden. Det används olika be-
grepp för dessa transporter, exempelvis citylogistik och urbana godstransporter och begreppen an-
vänds i olika sammanhang och med olika innehåll med avseende på aktiviteter och aktörer som 
ingår. Enligt Lindholm et al (2014) syftar begreppen på godstransporter och hantering i städer och 
tätbebyggda områden som svarar mot övergripande miljömässiga, sociala och ekonomiska mål. 

Yteffektivitet 
Ett mått på hur effektivt transporttjänsterna använder yta för t.ex. parkering, angöring och termi-
nalerna.  
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2 Hållbar varulogistik i städer 
I detta kapitel definieras systemvillkoren som ligger till grund till utvecklingen av systemlösningar 
för hållbar varulogistik i städer som presenteras i kapitel 3. Först ges en förståelse kring varulo-
gistik i städer och hur den påverkar hållbar stadsutveckling. Sedan beskrivs stadens och logisti-
kens förutsättningar som hållbar varulogistik måste förhålla sig till.  

2.1 Logistik och hållbar stadsutveckling 

2.1.1 Varulogistik i städer 
Varulogistik spelar en viktig roll för ekonomin i städerna. Den förser butiker med varor, restau-
ranger och caféer med livsmedel, kontor med dokument och förbrukningsmaterial, lägenheter med 
e-handels leveranser osv. Å andra sidan utmanar urbana godstransporter den hållbara stadsut-
vecklingen genom utsläpp av växthusgaser och lokala luftföroreningar, buller, olyckor och träng-
sel. 

Det används olika begrepp för varulogistik i städer, exempelvis citylogistik och urbana godstrans-
porter och begreppen används i olika sammanhang och med olika innehåll med avseende på akti-
viteter och aktörer som ingår. Generellt syftar begreppen på godshantering i städer och tätbe-
byggda områden som svarar mot övergripande miljömässiga, sociala och ekonomiska mål (Lind-
holm et al, 2014). Det är vanligt att följande yrkesmässiga godstransporter inbegripas i begreppen 
(MDS Transmodal, 2012):  

 Distribution av gods i stadsmiljö, dvs. varuleveranser till butiker och kontor 
 E-handelsleveranser 
 Livsmedel till hotell, restauranger, caféer (HORECA) 
 Bygg- och anläggningstransporter 
 Transporter av avfall och återvinningsmaterial  

Varorna transporteras i olika mängder och på olika lastbärare (pall, bur, paket) och levereras i olika 
fordon (lastbil, van, skåpbil) till olika mottagare (kedjebutiker, oberoende butiker, livsmedelsbuti-
ker, kontor, lägenhet osv.) i olika urbana områden (stadskärnor, köpcentrum, bostadsområden 
m.m.).  Urbana godstransporter är därför en mycket heterogen aktivitet som varierar beroende på 
bl.a. fordon, lastbärare, mottagare och geografi (Trafikanalys, 2016). 

De stora kedjebutikerna generar de största godsflödena till städerna (mätt som godsmängd). Det 
antas därför ofta att det är dessa butiker som står för den största andelen av den observerade gods-
trafiken. Dessa typer av verksamheter brukas dock försörjas via centraliserade distributionssystem 
som ofta använder stora lastbilar för konsoliderade leveranser med hög fyllnadsgrad på schema-
lagd basis (Figur 1). På detta sätt begränsas antalet leveranser som krävs och därmed även trafiken 
i städerna. Istället visar flera undersökningar att det är mindre mottagare (specialbutiker, caféer, 
restauranger, kontor samt hemleveranser av e-handel) som inte är kopplat till en centraliserad dis-
tributionssystem, som är ansvariga för betydande delar av godstrafiken i städer. Dessa mottagare 
får flera små leveranser, ofta i vans och mindre skåpbilar, från olika transportföretag eller leveran-
törer som använder egna fordon. En undersökning i Storbritannien visar att en kedjebutik får 2 till 
4 leveranser per vecka, medan en oberoende specialbutik får 10 till 14 leveranser per vecka 
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(Cherrett, et al 2012). En undersökning av leveranstrafiken till köpcentret Nordstan i Göteborg vi-
sar att 10 procent av leveranserna står för hela två tredjedelar av godsvolymen, den resterande 
tredjedelen genererar 90 procent av leveranserna (Widegren, 2018).  

 

Figur 1: Tre typer av urbana försörjningskedjor 

En aktivitet som genererar mycket trafik i urbana områden men vanligtvis inte inkluderas i ana-
lyser och studier inom citylogistik är urbana tjänster, till exempel hantverkare och fastighetstjäns-
ter. Utvärderingen som gjordes i projektet DenCity visar att urbana tjänster genererar mer än hälf-
ten av logistikens totala samhällsekonomiska kostnader. Resterande andelar står paketleveranser 
med vans för, med ungefär en tredjedel, och palleveranser med lastbil för en sjättedel. Dessutom är 
urbana tjänster den aktiviteten som främst tar stadens parkeringsytor i anspråk (ca. 75%), jämfört 
med paketleveranser (20%) och palleveranser (5%) (Olsson et al, 2018).  Detta beror på att urbana 
tjänster kräver mycket mer tid per besök än varuleveransernas lastning eller lossning, och därmed 
upptar utrymmet under en längre tid. 

2.1.2 Trender inom varulogistik i städer 
Många städer i Sverige befinner sig just nu i en brytpunkt. Trenden med urbanisering förväntas 
öka och ett vanligt perspektiv i stadsplanering är att hållbara städer kräver en hög bebyggelsetät-
het eftersom det minskar bilberoendet och ger bättre möjligheter för cykel- och kollektivtrafik (Ols-
son et al, 2018). Städerna planerar därför för täta stadsdelar med höga krav på attraktivitet och 
hållbarhet. Visionen är en stad med mer plats för människor och mer attraktiva miljöer. I Sverige 
ser vi ett flertal pågående förtätningsprojekt såsom Frihamnen i Göteborg, Norra Djurgårdsstaden i 
Stockholm, Västra Hamnen i Malmö, Brunnshög i Lund, Bergsbrunna i Uppsala och H+ i Helsing-
borg. 

Samtidigt har e-handeln under de senaste åren haft stark tillväxt och nu börjat ta försäljningsande-
lar från butikerna som leder till en mer splittrad distribution av varor till bostadsområden (Post-
Nord, 2019). Dessutom ställer konsumenterna allt högre krav på snabba leveranser. Kortare ledti-
der och krav på hemleveranser minskar transportörens möjligheter för samlastning och ruttopti-
mering (Boyer et al, 2009), som i sin tur medför högre kostnader för transportörer, högre samhälls-
ekonomiska kostnader (ökad trängsel, buller, risk for olyckor samt högre utsläpp av 
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luftföroreningar och växthusgaser) och mer konflikter i täta stadsdelar med begränsat antal parke-
ringsplatser. Urbaniseringen och ökad e-handel skapar därför utmaningar när hänsyn till hållbar-
het, trängsel och buller samt en levande stadsmiljö ska matchas med boendes krav på leverans-
tjänster. 

Det sker en snabb teknisk utveckling på transportsektorn som kan bidra till att lösa dessa utma-
ningar. Elektrifiering sker på bred front som på sikt medför fossil- och emissionsfria transport-
tjänster. Dessutom satsar fordonsindustrin på automatiseringen som kan förbättra transporttjäns-
ternas effektivitet och säkerhet. Det satsas också på överflyttning till energieffektivare trafikslag 
(t.ex. urbana vattenvägar och lastcyklar), nya lösningar för godsmottagning (t.ex. paketskåp) och 
innovativa last-mile lösningar (t.ex. leveransrobotrar och drönare). Tillsammans med digitali-
sering skapar dessa tekniska innovationer helt nya förutsättningar som kan leda till en omfattande 
transformation av logistikbranschen.  

2.1.3 Varulogistikens negativa effekter 
Den ökade distributionstrafiken leder till ökade utsläpp av växthusgaser som bidrar till klimatför-
ändringar, och luftföroreningar (till exempel partiklar och kväveoxider), med negativa effekter på 
människors hälsa, samt till ökad trängsel på infartsleder som begränsar stadens tillgänglighet och 
medför stora samhällsekonomiska kostnader. Trenden med ökad e-handel kommer att flytta över 
en del av konsumenternas shoppingresor med bil till mer effektiva professionella godstransporter. 
E-handel kan därför vara en viktig möjlighet för invånare att lösa livspusslet utan att äga en bil. Å 
andra sidan leder e-handel till mer splittrade varuflöden. Leveranserna sker därför främst med 
mindre vägfordon vilka uppvisar en sämre energi- och transporteffektivitet, jämfört med leveran-
ser till butiker som sker med större lastbilar. 

En annan effekt av trenden mot ökad e-handel är en förändring av distributionstrafikens kör-
sträcka. På grund av människornas krav på hemleveranser sker en växande del av godstrafik i bo-
stadsområden, där godsfordonens negativa effekter är mycket större än i industri- eller shopping-
områden där det ofta finns en dedikerad infrastruktur för leveranser. I bostadsområden påverkas 
många människor av trafikbuller, som kommer både från fordonen och från lasthantering, som 
har en negativ inverkan på hälsa och välbefinnande. Dessutom ökar risken för olyckor när gods-
fordon måste dela samma yta med många andra (bussar, bilar, cyklister och fotgängare) och där 
t.ex. fotgängare och cyklister är helt oskyddade. På grund av brist på parkering och lastzoner 
måste godsfordon ofta parkera på körfält, cykelbanor eller trottoaren, vilken ökar risken för 
olyckor samt medför trafikstörningar för andra trafikanter.  

Godstransporter anses därför som en störande faktor i arbetet med hållbara stadsdelar med hög 
livskvalitet för boende och besökare. Som respons inför städerna ofta restriktioner för godstrans-
porter i dessa områden i form av tidsfönster, miljözoner eller begränsningar på fordonens vikt och 
längd. För transportföretagen innebär dessa restriktioner högre leveranskostnader. Brist på parke-
ring ökar tiden som behövs för leveranser och restriktionerna begränsar transportörens möjligheter 
att genomföra transporterna på ett optimerat sätt. Transporterna måste göras på en kortare tid eller 
med ett större antal mindre fordon än vad som skulle vara möjligt utan begräsningar. I ett exempel 
på ett paketleveransföretag behövdes åtta fordon för att leverera sina leveranser i ett stadsområde 
där tillgängligheten var begränsad till 4,5 timmars per dag, jämfört med endast tre fordon om det 
fanns obegränsat tillträde (MDS Transmodal, 2012). 

En väsentlig faktor som påverkar transporteffektiviteten är stadens bebyggelsetäthet. Vid en hög 
bebyggelsetäthet råder större konkurrens om en begränsad yta. För godstransporter med 
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vägfordon är en hög bebyggelsetäthet därför associerad med en minskad transporteffektivitet som 
skapar konflikter mellan gods och boende samt kan ge ökade utsläpp av luftföroreningar, buller 
och risk för olyckor. Dessutom kan ökad trängseln och brist på parkering leda till ökad energiför-
brukningen och transporttid. Alla dessa effekter är förknippade med högre leveranskostnader och 
miljö- och hälsoeffekter (Figur 2). 

 

Figur 2: Samband mellan bebyggelsetäthet och transporteffektivitet (Behrends and Rodrigue, 2018) 

 
I DenCity projektet (Olsson et al., 2018) analyserades några trafikscenarier för den framtida, täta 
stadsdelen Frihamnen i Göteborg. Studien visar att trängsel, buller och parkering är de stora utma-
ningarna när städerna förtätas, medan luftföroreningar, olyckor och klimatförändringar spelar en 
mindre roll (baserat på beräkningar av effekternas externa kostnader). Studien visar dessutom att 
den allra största andelen av varuleveransernas externa effekter generas på stadens huvudvägar och 
infartsleder, medan effekterna i stadsdelen, där lösningarna implementeras, är relativt små jämfört 
med de totala effekterna av hela urbana transportkedjan. Slutligen visar studien att tekniska inno-
vationer har en begränsad potential för hållbar varulogistik. Elektrifiering kan bidra till mindre 
miljöpåverkan i form av minskade emissioner av växthusgaser och luftföroreningar, men har ingen 
effekt på trängselnivåer, olyckor och behov av yta för parkering, lastning och lossning. Istället är 
det mycket som pekar på att tekniska innovationer medför en ökning av trafiken. Digitaliseringen 
har banat väg för en mängd nya aktörer på marknaden som erbjuder innovativa transport- och le-
veranstjänster som uppfyller kundernas krav på snabba hemleveranser. Detta bidrar till mer frag-
menterade varuflöden som i sin tur leder till konflikter mellan godsfordon och människor i täta 
stadsmiljöer. Studiens slutsats är därför att hållbar varulogistik kräver integrerade transporttjäns-
ter som konsoliderar de fragmenterade flödena och kombinerar olika fordon och trafikslag som är 
anpassade till stadens och infrastrukturens förutsättningar. Transporter till och från stadsdelar bör 
konsolideras för att uppnå transportvolymer som är tillräckligt stora för yt- och energieffektiva 
transporter med t.ex. lastbilar på stadens infartsleder eller pråm på vattenvägar, medan småskaliga 
fordon som elektriska mikrovans och lastcyklar (Light electric freight vehicles, LEFV) används för 
distribution i den täta stadsdelen.  



 Rapport U 6230  Framtidens varulogistik i städer  
 

14 

2.2 Förutsättningar för hållbar varulogistik i 
städer 

I detta avsnitt beskrivs förutsättningarna för att utveckla integrerade systemlösningar för hållbar 
varulogistik i städer. Den första utgångspunkten är att lösningarna måste ta hänsyn till infrastruk-
turens och stadens förutsättningar (Avsnitt 2.2.1). Den andra utgångpunkten är att systemlösning-
arna måste integrera olika logistikaktiviteter som i sin tur behöver en urban infrastruktur där dessa 
aktiviteter kan äga rum (Avsnitt 2.2.2). 

2.2.1 Stadens förutsättningar 
En vanlig leveranstur består huvudsakligen av tre aktiviteter: lastning av varorna på terminalen, 
körning från terminalen till målområdet, och lossning av varorna hos mottagarna samt överläm-
ning. Varulogistikens transportkedja innefattar hela urbana transportsystemet, dvs. från avsända-
rens terminal eller lager i stadens utkanter till mottagarens lokal eller lägenhet i stadens centrum. 
Varulogistik i städer sker därför vanligtvis på tre olika gatutyper: huvudgator, primärgator och 
lokalgator (Figur 3). Gatutyperna indikerar en viss hierarki i gatustrukturen där varje gatutyp har 
en viss funktion och krav. 

 

Figur 3: Trafikstruktur i en ny stadsdel i Uppsala (Sweco, 2016) 

Huvudgator 
Huvudgator kopplar staden till det övergripande vägnätet (t.ex. motorvägar) samt fungerar som 
stråk genom staden som förbinder olika stadsdelar. Den allra största delen av citylogistikens trafik 
äger rum på huvudgatorna eftersom transportsträckan från terminal, lager eller depå till stadsde-
larna är betydligt längre än transportsträckan i stadsdelarna på primär- respektive lokalgatorna. 
Den största delen av citylogistikens utsläpp av växthusgaser och luftföroreningarna sker därför på 
huvudgatorna. Dessutom sammanfaller leveranserna ofta med rusningstiderna som innebär att ci-
tylogistik bidrar till trängseln (ökade samhällsekonomiska kostnaderna för resenärer och gods). 
Samtidigt ökar trängseln transporttiden för leveranserna vilket minskar transporteffektiviteten.  
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Primär- och sekundärgator 
Primär- och sekundärgator fungerar som stråk genom stadsdelen. Här blandas citylogistik med bil, 
cykel- och gångtrafiken. Dessutom lokaliseras butiker och restauranger m.m. på dessa gator som 
genererar de allra flesta leveranser med tunga fordon (såsom pall och rullvagnar). Samtidigt kräver 
dessa verksamheter tysta, säkra och attraktiva miljöer. Logistikens platsbehov för omlastningar, 
upphov till buller och säkerhetsrisk är därför de största konflikterna på dessa gator.  

Lokalgator  
Lokalgator är små gator mellan kvarteren som framförallt fungerar som aktivitetsyta för männi-
skor, t.ex. gående, cyklister eller lekande barn. Varje fordonsrörelse innebär därför en konflikt med 
människor och ska därför undvikas så mycket som möjlig. 

2.2.2 Logistikens förutsättningar 
Utgångspunkten för detta arbete är att logistiklösningar som både möter kundernas krav på 
snabba hemleveranser samt minskar fragmenteringen av varuflöden och antalet transporter måste 
integrera olika logistikaktiviteter i ett system. I rapporten Urbana godstransporter i detaljplanering 
(Behrends, 2019), som ligger till grund för detta arbete, definieras följande aktiviteter (Figur 4):  

 Samlastning: en större samlastningsterminal dit de fragmenterade varuleveranserna kom-
mer och sedan samlastas för vidare transport i stora och energieffektiva fordon till stadsde-
larna 

 Feeder-transport: konsoliderad samlastad transport med stora fordon genom staden (gods 
till flera stadsdelar) 

 Omlastning: en stadsdelsnära mikroterminal där godset lastas om till mindre och tystare 
fordon för vidare transport till närområdet 

 Last-mile transport: transport i stadsdelen (gods till mottagarens närområde)  
 Angöring: parkering av fordonet nära mottagaren och lastning/lossning av gods  
 Last-meter transport: transport från fordonet till mottagningsplats (gods till mottagaren) 
 Mottagning: överlämning av leveransen från transportör till mottagare 

 

Figur 4: Logistikaktiviteter i integrerade systemlösningar för varulogistik i städer (Behrends, 2019)  

Samlastning 
Samlastning är en förutsättning för att kunna konsolidera de fragmenterade godsflödena i ett sy-
stem. Varorna från olika operatörer konsolideras till större flöden så att de är tillräckligt stora för 
att kunna transportera dem i större fordon för att nå ekonomiska skalfördelar, t.ex. i stora lastbilar, 
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spårvagnar eller på urbana vattenvägar. För detta krävs större samlastningsterminaler dit godset 
kommer och sedan samlastas för vidare transport till stadsdelsnära omlastningscentraler. För att 
kunna göra detta kräver samlastningsterminaler utrymme för omlastningar och för lagring (för att 
matcha olika ankomst- och avgångstider). Terminalerna måste hantera inkommande och utgående 
trafik via väginfrastruktur, spårvägar och/eller vattenvägar. Lokaliseringen av dessa samlastnings-
centren måste därför möjliggöra god tillgänglighet via väg, järnväg och/eller vatten såväl som rela-
tiv närhet till de viktigaste avsändarna av godsleveranser, d.v.s. logistikföretagens distributionster-
minaler. Det kan därför behövas flera samlastningscentraler som försörjer hela staden. För att und-
vika omvägar och att säkerställa närhet till de viktigaste avsändarna av godsleveranser som möjlig-
gör korta och snabba transporter kan det vara lämplig med flera samlastningsterminaler, t.ex. norr 
och söder (och öster och väster) om stadens centrum. 

Samlistningsterminalerna kommer att vara strategiska noder i systemet för urbana godstranspor-
ter. Lokaliseringskriterier är: strategisk placering i förhållande till leveransernas avsändare, god 
tillgänglighet för tunga godsfordon (eventuellt även tillgång till kaj eller järnväg), att verksamheten 
tillåts bullra och att det finns stora ytor. 

Feeder-transport 
Feeder-transport avser transporten av stora godsmängder, i stora fordon som kör genom staden 
från avsändaren till mottagningsområde, utan stopp för leveranser. Denna aktivitet utgör den allra 
största delen av citylogistikens transport- och trafikarbete, och därmed också den största delen av 
citylogistikens utsläpp av växthusgaser och luftföroreningarna. Feeder-transport med vägfordon 
äger främst rum på huvudgatorna. Beroende på var mikroterminalerna lokaliseras kan en liten del 
av feeder-transporterna också äga rum på primärgator.  

Omlastning 
Omlastningen äger rum på stadsdelsnära mikroterminaler där godset till samtliga mottagare i 
stadsdelen lastas om från feeder-fordonet till flera mindre och tystare fordon (dekonsolidering) för 
vidare transport till mottagarna i stadsdelen. Här överförs godset från lastbil, pråm eller tåg spår-
vagn till LEFV, t.ex. lastcyklar eller mikrovans. För att matcha olika ankomst- och avgångstider för 
ingående (feeder) och utgående fordon (last-mile) krävs en yta för lagring av godset. Mikrotermi-
nalerna behöver lokaliseras i närheten av både mottagarna i stadsdelen för att möjliggöra kort dis-
tributionsavstånd, samt nära huvudgatorna, spår- eller vattenvägar för att möjliggöra lätt tillgång 
för feeder-fordon. Eftersom mikroterminaler genererar mycket trafik bör de inte ligger i områden 
där många människor rör sig. 

Mikroterminalerna är stadsdelens ”logistiknod” där också andra funktioner än omlastning mellan 
feeder och last-mile kan lokaliseras, till exempel parkeringsplatser för service vans (urbana tjäns-
ter). 

Last-mile transport 
Last-mile transporten avser transporten inom stadsdelen till mottagarna. Jämfört med feeder-trans-
porten utgör last-mile transporten en liten del av den urbana transportkedjan. Å andra sidan är 
last-mile den mest relevanta delen vad gäller konflikterna med andra trafikanter och boenden, ef-
tersom den äger rum på primär- och lokalgatorna, där last-mile fordonen delar gatuutrymmet med 
bil, kollektivtrafik, cykel och gångtrafiken. 

Angöring 
Angöring avser parkering av last-mile fordonet nära mottagaren och lossning av gods för vidare 
transport till mottagaren. Det behövs tillräcklig yta inom stadsdelarna för att lastfordonen ska 
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kunna stanna och lasta av och på gods nära mottagaren utan att blockera för trafiken eller skapa 
konflikter med andra funktioner. Härifrån sker last-meter transporten av leveransen.  

Last-meter transport och mottagning 
Last-meter transporten avser transporten av en enskild leverans från angöringsplatsen till motta-
garen, som kan vara verksamhetens lokal, ett ombud eller boendes lägenhet. Last-meter transpor-
ten äger rum på trottoaren samt på kvartersmark och i fastigheten. Mottagning avser aktiviteten 
där mottagaren tar över leveransen från transportören. Ofta inkluderar denna aktivitet en kvittens 
från mottagaren att leveransen har tagits emot.  

Last-meter transporten och mottagning är problematiska aktiviteter för e-handelshemleveranser. 
De är tidskrävande (hitta/vänta på mottagaren) och kräver att leveranser sker när mottagarna är 
hemma, vilket minskar möjligheter till samlastning och ruttoptimering, som i sin tur resulterar i 
högre transportkostnader. De allra flesta e-handelsleveranser i Sverige sker därför via utlämnings-
ställen där konsumenterna måste hämta ut sina varor själva (PostNord et al, 2019). Dessa utläm-
ningsställen kan vara bemannade ombud och fysiska butiker eller automatiserade paketskåp. Jäm-
fört med hemleveranser flyttas på detta sätt ansvaret för last-meter transporten från transportören 
till mottagarna. Detta medför en högre transporteffektivitet från transportörens perspektiv som 
slipper köra från dörr till dörr utan kan lämna samtliga leveranser till ett område på en central 
plats. Ombuden förväntas dock inte kunna hantera de ökade volymer som förväntas inom bara ett 
par år. För år 2022 spås antalet paket att fördubblas jämfört med 2018. Dessutom ställer konsumen-
terna allt högre krav när det kommer till service och valfrihet vad gäller leveranserna och efterfrå-
gan på hemleveranser ökar. Ungefär 50% av konsumenterna vill helst få sin vara levererad på detta 
sätt (PostNord et al, 2019). Hemleveranser kommer därför att bli allt vanligare, vilket medför flera 
utmaningar, speciellt när de måste ske med kvittens. 

2.3 Systemvillkor för hållbar varulogistik i 
städer 

Baserat på stadens och logistikens förutsättningar som beskrivs ovan kan hållbar varulogistik i stä-
der definieras som ett system som förser verksamheter och boende med varor på ett sätt som till-
fredsställer både transportörens och mottagarnas behov, utan att undergräva stadens sociala funkt-
ion samt den ekologiska balansen. Utvecklingen av systemlösningar för hållbar varulogistik i stä-
der kan vägledas av följande fem systemvillkor: 

1. Hög transporteffektivitet 
2. Hög leveransservice 
3. Låg konfliktnivå 
4. Låg miljö och hälsopåverkan 
5. Kostnadseffektivitet 

För att uppnå hållbar varulogistik i städer är det nödvändigt att samtliga villkor uppfylls. Detta in-
nebär att logistiksystemen måste göra avvägningar mellan olika villkor. En högre leveransservice 
leder ofta till en lägre transporteffektivitet och en låg miljöpåverkan kan leda till högre kostnader. 
Därför är det viktigt att bedöma lösningarnas effekt på samtliga villkor för att inte suboptimera lo-
gistiken.   
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Hög transporteffektivitet 
Hållbar varulogistik i städer använder trafikresurser på ett effektivt sätt. En hög transporteffektivi-
tet kräver att de fragmenterade godsflöden sammanförs i ett system som möjliggör transporter 
med större men färre fordon och därmed ett bättre utnyttjande av vägnätets kapacitet. Dessutom 
krävs det en konsoliderad mottagning av leveranser, dvs en samlad leveranspunkt, som flyttar an-
svaret för last-meter transporten (den mest ineffektiva delen av den urbana transportkedjan) från 
transportören till mottagaren. Denna leveranspunkt måste finnas nära mottagaren så att en viss le-
veransservice säkerställs (se nästa villkor) samt att last-meter transporten kan ske med hållbara 
färdsätt (gång, cykel, kollektivtrafik m.m.) och inte sker med bil. 

Hög leveransservice 
En hög leveransservice innebär att mottagarnas behov och servicekrav tillfredsställs. Leveransser-
vice är ett övergripande begrepp för mottagarens uppfattning av kvaliteten på transporttjänsten, 
och kan beskrivas av flera olika serviceelement, där bland annat ledtid, leveranspålitlighet och flex-
ibilitet ingår (Björklund, 2012). För hållbar varulogistik i städer innebär detta en effektiv mottag-
ning och last-meter transport för mottagarna. Detta innebär leveranser utan kvittens, dvs. att mot-
tagaren och transportör inte behöver mötas vid leveransen. En hög leveranskvalitet kräver därför 
mottagningsplatser där leveranserna kan lagras (t.ex. vid ett bemannat ombud eller i paketskåp), 
och att dessa mottagningsplatser är lättillgängliga och lätta att använda för mottagarna (kort av-
stånd, bara en mottagningsplats för alla leveranser). 

Låg konfliktnivå  
Hållbar varulogistik i städer undergräver inte stadens attraktivitet och trygghet. Detta innebär 
tysta, säkra och yteffektiva godstransporter i områden där logistiken delar ytan med andra urbana 
funktioner, till exempel oskyddade trafikanter och andra urbana aktiviteter. En låg konfliktnivå 
kräver att fordonen är anpassade till stadsmiljön eller äger rum på tider när där det inte finns 
många människor på gatorna. 

Låg miljöpåverkan 
Hållbar varulogistik i städer har en låg påverkan på människornas hälsa samt den lokala, regionala 
och globala miljön. Detta kräver energieffektiva fordon och fossilfria bränslen, som från ett livscy-
kelperspektiv har noll eller lågt utsläpp av luftföroreningar och växthusgaser. 

Kostnadseffektivitet för aktörerna 
Hållbar varulogistik i städer använder resurser på ett produktivt, effektivt och rättvist sätt. En hög 
kostnadseffektivitet kräver en rättvis fördelning mellan aktörerna av kostnader för investering i 
infrastruktur, drift och upprätthållande/övervakning av regleringar.  
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3 Systemlösningar för hållbar 
varulogistik i städer 

Som nämnt ovan är urbana godstransporter en mycket heterogen aktivitet, som inkluderar varule-
veranser, bygglogistik, hämtning av avfall och urbana tjänster (t.ex. hantverkare och städtjänster). 
Varorna transporteras i olika mängder och på olika lastbärare (pall, bur, paket) och levereras i olika 
fordon (lastbil, van, skåpbil) till olika mottagare (kedjebutiker, oberoende butiker, livsmedelsbuti-
ker, kontor, lägenhet osv.) i olika urbana områden (stadskärnor, köpcentrum, bostadsområden 
osv.). En faktor som är avgörande för hur varuleveranser transporteras är sändningens storlek 
(Lumsden, 2006). Stora sändningar som väger mer än 100 kg (styckegods har en sändningsvikt 
mellan 100 kg och en ton, partigods upp till 5 ton, och hellast mer än 5 ton) transporteras vanligtvis 
med lastbil. Lättare sändningar benämnas paket- och lättgods och transporteras vanligtvis med 
vans eller skåpbil. För beskrivningen av systemlösningar för hållbar varulogistik i städer definieras 
därför följande typtransporter för detta arbete: 

1. Stora leveranser (styckegods, partigods, hellast) 
2. Lätta leveranser (paket- och lättgods) 
3. Urbana tjänster  

Stora leveranser transporteras vanligtvis med lastbilar på väg. Lätta leveranser och urbana tjänster 
utförs vanligtvis med vans. Enligt en analys av logistiktrafiken i en tät och central stadsdel i Göte-
borg (Vasastan) står urbana tjänster med vans för den största andelen av logistiktrafiken i täta 
stadsdelar (ca. 60%), följt av paketleveranser med vans (ca. 30%) och stora leveranser med lastbilar 
(ca. 10%) (Olsson et al., 2018). Alternativa trafikslag till leveranser med lastbil och vans som testas 
eller demonstreras är pråm på urbana vattenvägar och spårvagnar. För lätta leveranser och urbana 
tjänster används lastcyklar och elektriska mikrofordon, men även leveransrobotrar och drönare 
testas eller demonstreras. 

I detta kapitel beskrivs systemlösningar för dessa typer av transporter. Beskrivningen inkluderar 
en definition av dagens lösningar (konventionella leveranser), en analys av dessa lösningarnas 
hållbarhet baserat på systemvillkoren som definierades i kapitel 2.3, samt en definition av möjliga 
hållbara lösningar för framtiden (framtidens leveranser). 

3.1 Stora leveranser  
Stora leveranser inkluderar följande transporter:  

1. Stora leveranser utan service (pall, bur) till verksamheter (butiker, restauranger, hotell, 
mm) eller bostäder (”skrymmande gods”, dvs. varor eller gods som har stor volym el-
ler stora mått, t.ex. möbler, vitvaror, mm). 

2. Stora Leveranser med service (skrymmande gods, t.ex. montering av möbler, installe-
ring av vitvaror, hämtning av gamla möbler, osv.). 
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3.1.1 Stora leveranser utan service 
Stora leveranser utan service avser framförallt leveranser till verksamheter (butiker, restauranger, 
hotell, mm).  Dagens leveranser (Figur 5A) sker vanligtvis på dagtid med diesellastbilar. Dessa le-
veranser är relativ effektiva jämfört med lätta leveranser med avseende på utsläpp och kostna-
derna per levererat produkt. De stora tunga fordon genererar dock betydande negativa lokala ef-
fekter (t.ex. buller, otrygghet) på både primär- och lokalgatorna där godsfordon delar samma yta 
med bussar, bilar, cyklister och fotgängare. Eftersom leveranserna vanligtvis sammanfaller med 
rusningstrafiken påverkas transporterna av trängsel på huvudgatorna. Dessutom saknas ofta last-
zoner i närheten av mottagarna. Leveransen sker med kvittens vilket innebär att mottagaren måste 
vara på plats vid leveransen, vilken i sin tur ökar risken för att leveransen inte kan utföras i fall 
mottagaren inte är på plats vid leverans, vilket genererar extra transporter. Från transportörens 
perspektiv är dessa leveranser därför tidskrävande vilket minskar transporteffektiviteten och där-
med transportörens lönsamhet. Från mottagarens perspektiv innebär kravet att vara på plats när 
leveransen kommer en låg leveranskvalité. 

 

 

Figur 5: Stora leveranser med tunga fordon (A: konventionella leveranser, B: framtidens leveranser) 

Figur 5B visar en systemlösning för möjliga hållbara leveranser med tunga fordon. Leveranserna 
sker off-peak när antalet människor i området är lågt, dvs. på nattetid, tidig morgon eller sen kväll. 
Leveranserna utförs med eldrivna lastbilar och anpassad utrustning för godshantering som möjlig-
gör tyst lastning och lossning. Mottagning sker i utrymmen med digitala lås. Detta ökar transport-
effektiviteten genom att undvika trängsel på huvudgator, det finns tillgänglig lastzon nära motta-
garen och ingen väntetid att möta mottagaren. Det minskar konflikter med boenden genom en 
minskad risk för olyckor och mindre buller, samt ökar leveranskvalitet genom att erbjuda leverans 
utan kvittens. 
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3.1.2 Stora leveranser med service 
Stora leveranser till bostadsområden kräver ofta en service på plats t.ex. montering av möbler och 
hämtning av gamla vitvaror. Dagens transporter för dessa leveranser (Figur 6A) sker på samma 
sätt som leveranser utan service, dvs. på dagtid med diesellastbilar, som leder till konflikter med 
andra trafikanter, speciellt på lokalgatorna där lastbilarna har ännu större negativa effekter än på 
primärgatorna, samt till trängsel på huvudgatorna. Lastbilen behöver parkeras nära mottagaren 
under tiden då services utförs. På grund av brist på parkeringsplatser parkeras lastbilen ofta på 
olämpliga ställen (t.ex. cykelbanor) eller blockerar en lastzon över en längre tid. Leveransen sker 
med kvittens vilket innebär att mottagaren måste vara på plats vid leveransen, vilken i sin tur ökar 
risken för att leveransen inte kan utföras i fall mottagaren inte är hemma vid leverans. Från trans-
portörens perspektiv är dessa leveranser därför tidskrävande vilket minskar transporteffektiviteten 
och därmed transportörens lönsamhet. Från mottagarens perspektiv innebär kravet att vara på 
plats när leveransen kommer en låg leveranskvalité. 

 

 

Figur 6: Leveranser med service (A: konventionella leveranser, B: Framtidens leveranser) 

Leveranser med service kan inte ske off-peak utan måste äga rum på dagtid när montören kan få 
tillgång till lägenheten. Figur 6B visar en lösning för hållbara leveranser som kräver service på 
plats: leveransen sker på dagtid, lastbilen parkeras på en dedikerad parkeringsplats på primärga-
tan nära mottagaren. På detta sätt undviks lastbilstrafik på lokalgatorna där tunga fordon har en 
stor konfliktnivå med boenden (buller och säkerhetsrisk). Detta kräver dock att godset måste trans-
porteras en relativ lång sträcka av chauffören på lokalgatan till lägenheten. 
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3.2 Lätta leveranser 
Lätta leveranser inkluderar små leveranser till verksamheter (B2B4, t.ex. dokument och paket), och 
e-handelsleveranser till konsumenter (B2C5, t.ex. paket och matkassar). Dagens leveranser sker 
vanligtvis med vans eller skåpbil under dagtid, antingen via ombud (t.ex. paket, Figur 7A) eller till 
konsumentens hem (t.ex. matkasse, Figur 7B). 

 

 

 

Figur 7: Lätta leveranser (A: konventionella leveranser via ombud, B: konventionella hemleveranser, C: 
framtidens leveranser) 

 

 

4 Business-to-business, dvs. försäljning mellan företag. 
5 Business-to-consumer, dvs. försäljning till privatpersoner. 



 Rapport U 6230  Framtidens varulogistik i städer  
 

23 

Leveranserna via ombud är den vanligaste leveransform för e-handelsleveranser (Figur 7A). Dessa 
är relativt effektiva från transportörens perspektiv för att samtliga leveranser till ett område kan 
lämnas till ett ombud. Mottagarna ansvarar sedan för last-meter transporten från ombudet till mot-
tagarens hem. De största utmaningarna för denna leveransform är brist på kapacitet på ombuden. 
Leveranserna måsta lagras till de hämtas ut av mottagarna vilket kräver mycket plats. Från motta-
garens perspektiv innebär ombudsleveranser både för och nackdelar jämfört med hemleveranser. 
Nackdelen är att man måste lösa last-meter transporten själv. Dessutom har varje transportör egna 
ombud vilket innebär att mottagarna måste hämta ut leveranserna från olika ställen. Fördelen är 
att man kan vara mer flexibel när man hämtar upp leveransen. 

På grund av den låga leveranskvalitén blir hemleveranserna allt vanligare (Figur 7B). Dessutom 
sker leveranser av matvaror och matkassar till hemmen för att dessa i dagsläget inte kan lagras på 
ett ombud. Denna leveransform innebär dock mer tidskrävande transporter för transportören 
(istället för en samlad leverans till ombud blir det många små leveranser till de enskilda motta-
garna). Dessutom ökar risken för bomkörningar, dvs. körningar där slutleveransen inte kan ge-
nomföras i fall mottagaren inte är hemma.  Denna leveransform innebär därför högre kostnader 
och mer trafik på både huvudgator (flera små vans istället för en större lastbil) och mer trafik i bo-
stadsområden (trafik till lägenheter på lokalgatorna istället för leverans till ett bättre lokaliserat 
ombud). 

En systemlösning för hållbara leveranser visas i (Figur 7C). Istället för att varje transportör använ-
der egna vans, samlastas leveranser utanför innerstaden och transporteras med stora fordon (tung 
lastbil, spårvagn, pråm) till den lokala mikroterminalen. Där lastas leveranserna om till LEFV:s för 
last-mile transporten till mottagarna. Leveransen sker inte hela vägen till mottagarens hem utan till 
fastighetsnära paketskåp, där transportören kan lämna av flera leveranser till olika mottagare sam-
tidigt.  På detta sätt minskas trängsel på huvudgator (många vans ersätts med färre men större for-
don), minskas konflikter i stadsmiljön (vans på lokalgatorna ersätts med LEFV:s) och transportef-
fektiviteten ökas (bra transportekonomi för feeder transporten, last-meter transporten flyttas till 
mottagarna). Dessutom ökas leveranskvaliteten jämfört med hemleveranser (leveranserna kan tas 
emot under hela dagen eftersom LEFV:s inte påverkas av tillgångsrestriktioner) eller hämtas från 
fastighetsnära paketskåp istället för hämtning från flera ombud. 

3.3 Urbana tjänster 
Den sista transporttypen är urbana tjänster, som inkluderar hantverkare och andra tjänster (t.ex. 
städning, underhåll och service). Dessa transporter utförs vanligtvis med vans samt inkluderar all 
kommersiell trafik som inte har leverans av varor som kärnaktivitet och vanligtvis kräver någon 
form av aktivitet i lokalerna (Figur 8A). Den största utmaningen kopplat till dessa transporter är 
platsbehov för parkering. Medan parkeringen för leveransfordon vanligtvis bara kräver några få 
minuter så måste dessa fordon parkeras under en betydlig längre tid så att tjänsten kan utföras i 
lokalerna. Fordonen måste också parkeras i närheten av lokalerna där tjänsterna utförs eftersom 
fordonet ofta används som ett lager för material och reservdelar eller som verkstad.  

Hållbara transporter för urbana tjänster kan uppnås på tre sätt. Den första lösningen innebär ett 
fordonsbyte. Istället för vans används LEFV. Fördelen är att dessa fordon får tillgång till lokalga-
torna och får parkeras i gaturummet medan tjänsterna utförs. Nackdelen är att dessa fordon har en 
begränsad kapacitet och räckvidd och är därför inte lämpliga för längre transportsträckor eller för 
tjänster som kräver mycket lastkapacitet.  
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Den andra lösningen är dedikerat parkeringen i närområdet (Figur 8B). Hantverkare/serviceföretag 
bokar en parkeringsplats där de kan parkera fordonen under tiden tjänsten utförs. Fördelen med 
denna lösning är att hantverkare/serviceföretag inte måste byta fordon till en LEFV. Nackdelen är 
att last-meter transporten måste göras på fot som kan vara krångligt i fall mycket material eller 
verktyg behövs för att kunna utföra tjänsten.  

 

 

 

Figur 8: Urbana tjänster (A: konventionella transporter, B: dedikerad parkering, C: frikopplad transport) 

Den tredje lösningen bygger på en frikoppling av tjänsten från transporten som bygger på att hant-
verkare/serviceföretag använder små containrar istället för vans för att transportera och lagra deras 
material och verktyg (Figur 8C). Dessa containrar kan transporteras med samma transporttjänst 
som föreslås för lätta leveranser till verksamheter och konsumenter, dvs. containern hämtas från 
hantverkarens depå/verkstad och transporteras med lastbil och LEFV till mottagaren där contai-
nern lossas och lagras nära fastigheten. Hantverkarens resa till platsen är en ren persontransport 
som kan utföras med samtliga persontransporttjänster, t.ex. med cykel eller kollektivtrafik. 
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3.4 Sammanfattning  
Hållbar varulogistik i städer kräver mer än bara innovativa transporter och fordonsteknik. De tek-
niska innovationerna måste samverka i systemlösningar som integrerar tekniska innovationer, 
stadsplanering och infrastruktur.  

Tekniska innovationer 
En förutsättning för hållbar varulogistik är emissionsfria och tysta fordon samt utrustning för 
godshantering som möjliggör emissionsfri och tyst lastning och lossning. Dessutom ska fordonen 
vara anpassad till stadsmiljön för att förbättra trivseln och säkerhet för invånarna.  

Stadsplanering 
För att undvika tung trafik på lokalgatorna, under dagtid, ska fastigheter med verksamheter som 
genererar leveranser med tunga fordon bara lokaliseras på primärgatorna. Inga av dessa verksam-
heter bör lokaliseras på lokalgatorna. Dessutom måste stadsplaneringen se till att det finns tillräck-
lig yta för en logistikinfrastruktur (se nästa punkt). 

Logistikinfrastruktur 
Det behövs plats för terminaler som möjliggör samlastning (samlastningsterminal(er) vid stadens 
utkanter) och omlastning (mikroterminal i eller nära stadsdelen). I terminalerna behövs plats för 
omlastning mellan fordon samt mellanlagring av godset, t.ex. lagring mellan lossning från feeder-
lastbilen till last-mile transporten med LEFV. 

Det behövs tillräcklig plats för angöring i stadsdelen för att lastfordonen ska kunna stanna och 
lasta av och på gods nära mottagaren utan att blockera för trafiken eller skapa konflikter med 
andra funktioner. På primärgatorna där det finns verksamheter som förväntas att ta emot stora le-
veranser behövs angöringsplatser för lastbilar. För att minska konflikter med andra urbana verk-
samheter bör det finnas lastzoner eller lastkajer på kvartersmark. Dessutom behövs lastzoner för 
lastbilar nära lokalgatorna så att de kan parkera nära fastigheter belägna på lokalgatorna. På lokal-
gatorna behövs tillräcklig plats för parkering av LEFV som utför hemleveranser. Här behövs även 
plats för lagring av containrar och utrustning medan tjänsterna utförs. Både parkeringen av LEFV 
och lagringen kan antingen ske på kvartersmark eller på allmän plats. 

För att kunna ta emot leveranser på ett smidigt sätt krävs mottagningsutrymmen där leveranserna 
kan lagras, så att mottagning kan ske dygnet runt utan att transportör och mottagaren måste mö-
tas, dvs. leverans utan kvittens. Lägenheter bör därför ha fastighetsnära paketskåp och fastigheter 
med verksamheter som får stora leveranser bör ha leveransutrymmen i fastigheten. Dessa utrym-
men behöver digitala låssystem så att både transportörer och mottagarna lätt kan få tillgång. För 
att nå yteffektivitet är det viktigt att dessa utrymmen är konkurrensneutrala så att de kan samut-
nyttjas av samtliga transportörer. Mottagningsutrymmen kan lokaliseras på allmän plats eller på 
kvartersmark vid fastigheten. 

Det behövs plats för parkering av godsfordon i eller nära stadsdelen för både urbana tjänster och 
stora leveranser med service där de kan parkera fordonen under tiden som tjänsten utförs. Dessa 
parkeringsplatser bör vara bokningsbara för att garantera att platsen är tillgänglig när tjänsten ska 
utföras. 
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4 Kommunens roll och ansvar för 
framtidens varulogistik 

I detta kapitel utvecklas möjliga scenarier för kommunens roll och ansvar för att främja implemen-
teringen av systemlösningarna för hållbar varulogistik i städer som utvecklades i förra kapitlet. 
Fyra scenarier definieras: 

1. Konventionell: kommunen tar en passiv roll vad gäller planering och reglering av gods-
transporter. 

2. Planering och reglering:  Kommunen planerar för logistik och inför omfattande regleringar. 
3. Infrastruktur: Utöver de omfattande regleringar från scenario 2 äger kommunen i detta sce-

nario logistikinfrastruktur som hyrs ut till transportföretag. 
4. Transporter: Utöver åtgärderna från scenario 2 och scenario 3 tillhandahåller kommunen i 

detta scenario även transporttjänsterna. 

Scenario 1 är en representation av dagens transportsystem där lätta leveranser transporteras på ett 
fragmenterad sätt med vans från transportörernas terminal direkt till slutmottagarna. Kommunen 
tar en passiv roll och marknadskrafter dominerar som leder till allt mer fragmenterade leveranser. 
I scenario 2, 3 och 4 tar kommunen en aktiv roll för att uppnå konsoliderade och hållbara leveran-
ser, och skapar både behov och incitament för samlastningslösningar. Dessa scenarier ska inte för-
stås som konkreta förslag eller exempel av existerande lösningar utan som illustrerande exempel 
för att renodla olika aktivitetsnivåer vad gäller kommunens roll och ansvar inom varulogistik. 

Kapitlet inleds med en beskrivning av utgångspunkter för utvecklingen av scenarierna. Därefter 
beskrivs analysen av ovan nämnda scenarierna. Analysen av näringslivets utmaningar i de olika 
scenarierna är inhämtat från WSP:s rapport Framtidens varulogistik i städer: Utmaningar ur ett nä-
ringslivsperspektiv – en diskussion (Pettersson & Moback, 2020). 

4.1 Teoretiska utgångspunkter  
Scenarierna beskrivs med ARA-modellen, som är ett teoretiskt ramverk för att beskriva och analy-
sera ett industriellt nätverk med hjälp av tre samspelande variabler: Aktörer, Resurser och Aktivi-
teter (ARA). Aktiviteter utförs av aktörer, och för att kunna genomföra dessa aktiviteter använder 
aktörerna resurser (Håkansson och Johanson, 1992). Med hjälp av modellen kan man analysera hur 
aktörer i ett industriellt nätverk kan påverka verksamheten genom det sätt aktiviteterna utförs och 
resurserna används.  

Scenariobeskrivningen med ARA-modellen görs med hjälp av en matris som utgörs av aktörer (ra-
der) och aktiviteter (kolumner). Resurserna som används för en viss aktivitet av en viss aktör står i 
respektive cell. Scenarierna definieras med fokus på lätta leveranser och inkluderar logistikaktivi-
teterna som beskrivs i avsnitt 2.2.2 (Logistikens förutsättningar): samlastning, feeder-transport, 
omlastning, last-mile, angöring, last-meter och mottagning. Tabell 1 visar ett exempel för logistik-
aktiviteten last-mile transport. För att genomföra last-mile transport, dvs. transporten i stadsdelen 
till mottagarens närområde, behövs det flera resurser: en van, en chaufför som kör fordonet, och en 
gata som fordonet kan köra på. En ytterligare resurs är de lokala trafikföreskrifterna som gäller på 
gatan. Följande aktörer är inblandade: en transportör som äger fordonet och chauffören, 
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kommunens stadsplaneringskontor som avsätter yta för gatorna i detaljplaneringen, samt kommu-
nens trafikkontor som har rådighet över trafikföreskrifterna.  

Tabell 1: Matrix för ARA analysen – exempel 
Aktör/Aktivitet Samlast-

ning 
Feeder 
transport 

Omlast-
ning 

Last-mile 
transport 

Angöring Last-meter 
transport 

Mottagning 

Transportör    Van, chauf-
för    

Stadsplane-
ringskontor    Primärgata    

Trafikkontor    
Lokala tra-
fikföre-
skrifter 

   

Fastighetsägare        

Mottagare        

 
Scenarierna utvecklas för systemlösningar för varulogistik i en ny tät stadsdel som inkluderar bo-
städer och verksamheter med höga krav på attraktivitet, tillgänglighet och hållbarhet. Scenarierna 
är relevanta för samtliga transporttyper, dvs. stora leveranser, lätta leveranser och urbana tjänster, 
men här beskrivs bara scenarier för lätta leveranser (effekten av scenarierna på samtliga transport-
typer illustreras i fallstudien i kapitel 5).  

4.2 Scenario 1 – Konventionell 
I detta scenario tar kommunen en passiv roll vad gäller planering och reglering av godstranspor-
terna. Kommunen låter aktörerna själva komma på lösningar och överlåter åt dem att implementera 
transporttjänster. Detta scenario kan anses att beskriva dagens situation i många städer där gods-
transporter sällan finns på kommunernas agenda i samband med stadsplaneringen (Lindholm et al., 
2014). Även om medvetenheten för problemet har ökat de senaste åren, och det finns goda exempel 
på projekt där kommunen samverkar med näringslivet och akademi som visar bra resultat, tar stads-
planeringen i de flesta fall fortfarande ingen specifik hänsyn till godstransporter. Det saknas ofta 
resurser, kompetens och beslutsunderlag for en strategisk integreringen av godstransporter i stads-
planeringen (Boverket, 2019, Behrends, 2019).  

Detta scenario används för att beskriva den sannolika utvecklingen med e-handelsleveranser när 
marknadskrafter dominerar i avsaknad av effektiva styrmedel. Digitaliseringen har banat väg för en 
mängd nya aktörer på marknaden som erbjuder innovativa transporttjänster för snabba hemleve-
ranser. Denna utveckling leder till mer splittrade varuflöden som medför att leveranserna sker 
främst med mindre vägfordon vilka uppvisar en sämre energi- och transporteffektivitet (Figur 9). 
Detta scenario beskriver därför en ohållbar utveckling där den ökande leveranstrafiken leder till en 
låg transporteffektivitet (bidrag till trängsel och tidskrävande hemleveranser), hög miljöpåverkan 
och en hög konfliktnivå med andra trafikanter på lokalgatorna.  
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Figur 9: Den urbana transportkedjan för lätta leveranser i scenario 1 – Konventionell 

Tabell 2 visar ARA-analysen för dessa leveranser. För transporten används en van för både feeder 
och för last-mile transporten. Feeder transport äger rum på både huvud- och primärgator och last-
mile transporten äger rum på både primär och lokalgator. Det finns inga särskilda trafikföreskrifter 
för godsfordon på huvud-, primär- eller lokalgatorna. För angöring parkeras fordonet nära motta-
garens adress. Det finns inga trafikföreskrifter för dedikerade lastzoner så att angöring måste ske 
på vanliga parkeringsplatser. Last-meter transporten till mottagaren sker på trottoaren och utförs 
av chauffören. Mottagning sker med kvittens, dvs. chauffören möter mottagaren i mottagarens 
hem.  

Tabell 2: ARA matrix för Scenario 1 – Konventionell  
Aktör/Aktivitet Samlast-

ning 
Feeder 
transport 

Omlast-
ning 

Last-mile 
transport 

Angöring Last-meter 
transport 

Mottagning 

Transportör  Van, chauf-
för  Van, chauf-

för 
Van, chauf-
för Chaufför Chaufför 

Stadsplane-
ringskontor  Huvudgata, 

primärgata  Primärgata, 
lokalgata P-plats Lokalgata Kvarters-

mark 

Trafikkontor  
Lokala tra-
fikföre-
skrifter 

 
Lokala tra-
fikföre-
skrifter 

Lokala tra-
fikföre-
skrifter 

Lokala tra-
fikföre-
skrifter 

 

Fastighetsägare       Bostadshus 

Mottagare       Mottagare 

4.3 Scenario 2 – Planering och reglering 

4.3.1 Scenariobeskrivning 
I detta scenario tar kommunen en aktiv roll vad gäller planering och reglering av godstransporter. 
Genom att införa riktlinjer för godstransporter i detaljplan och bygglov sätter kommunen förutsätt-
ningarna för logistikinfrastrukturen för en ökad transporteffektivitet. Genom trafikföreskrifter un-
derlättar staden ett bättre utnyttjande av infrastrukturen samt stödjer innovativ fordonsteknik med 
bättre miljöprestanda. 
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ARA beskrivningen av detta scenario visas i Tabell 3. Den första nyckeln i detta scenario, för att 
uppnå konsoliderade och intermodala leveranser, är omfattande tillgångsbegränsningar. Genom 
att inte tillåta godsfordon (lastbilar och vans) på lokalgatorna under dagtid, kan leveranserna bara 
utföras av LEFV. Eftersom LEFV har en begränsad räckvidd skapar dessa regleringar ett behov av 
omlastning, vilket möjliggör att feeder-transporten in till området sker med lastbilar. Detta trans-
portupplägg kräver en omlastningspunkt i området. Därför är den andra nyckeln i detta scenario 
att kommunen skaffar förutsättningar för logistikinfrastrukturen genom att reservera yta och 
bygga fastigheter för en stadsdelnära mikroterminal där omlastningen mellan lastbil och LEFV kan 
äga rum. Den tredje nyckeln är att kommunen även reserverar yta och bygger fastigheter för fastig-
hetsnära paketskåp. Dessa mottagningsanläggningar möjliggör att ansvaret för last-meter transpor-
ten flyttas från transportören till mottagaren som hämtar leveransen från paketskåp och transpor-
terar den själv till fastigheten. Den fjärde nyckeln är att kommunen inför logistiktal för fastigheter 
som definierar lämpligt utrymme för angöring (till exempel lastzoner) och mottagning (t.ex. paket-
skåp) på samma sätt som kommunen ställer krav på antal parkeringsplatser (parkeringstal). På 
detta sätt kan fastighetsägarna bidra till kostnaderna för logistikinfrastrukturen. Nedan beskrivs 
kommunens åtgärder i mer detalj.  

Tabell 3: ARA matrix Scenario 2 - Planering och reglering 
Aktör/Aktivitet Feeder trans-

port 
Omlastning Last-mile trans-

port 
Angöring Mottagning Last-meter 

transport 

Transportör Lastbil, chaufför 
Mikroterminal: 
utrustning, per-
sonal 

LEFV, chaufför LEFV, chaufför 
Chaufför 

Paketskåp 
 

Stadsplanerings-
kontor 

Huvudgata 
Yta för terminal 

Angöringstal 
Primärgata Lokalgata 

Yta för mottag-
ningsanlägg-
ning 

Mottagningstal 

Lokalgata 

Trafikkontor 
Lokala trafikfö-
reskrifter 

Byggnad för 
mikroterminal 

Villkorlig an-
vändning  

Förbud för last-
bilar och vans 
dagtid 

Lastzon 
Byggnad för 
mottagningsan-
läggning  

Trottoar 

Fastighetsägare  
Köp av angö-
ringsplatser   

Köp av mottag-
ningsplatser  

Mottagare     Mottagare Mottagare 

 

Detaljplanering och bygglovsprocessen 
I detaljplanen säkerställs ytbehov för mikroterminalen och för mottagningsanläggningar på strate-
giska platser. Mikroterminaler bör lokaliseras i anslutning till huvudgatan som kopplar området 
till den övriga staden för att undvika att ingående lastbilar måste köra in i området. Mottagnings-
anläggningar bör lokaliseras i anslutning till en primärgata för att undvika att ingående fordon 
måste köra på lokalgatorna. I dessa fastigheter upplåter staden plats till transportörerna, som an-
vänder egna resurser och egen personal för att utföra transporttjänsterna, dvs. transportörerna an-
vänder egna fordon, egen personal och egna paketskåp.  

Dessutom inför kommunen logistiktal för fastigheter som definierar lämpligt utrymme för angö-
ring (t.ex. lastzoner) och mottagning (t.ex. paketskåp).  För bostäder ska angöring och mottagning 
ske på samma sätt som bilparkering i gemensamma anläggningar. Därför ska byggherren genom-
föra friköp av angörings- och mottagningsplatser i stadsdelens gemensamma anläggningar. På 
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detta sätt bidrar fastighetsägarna till kostnaderna för mikroterminalen (med köp av angöringsplat-
ser) och mottagningsanläggningarna (via köp av mottagningsplatser).  

För byggnader med verksamheter som förväntas ta emot större leveranser (pall, rullbur med mera) 
ska angöringsplatser ske på kvartersmark och mottagning ska möjliggöra nattleveranser (mottag-
ningsrum med digitala lås). 

Lokala trafikföreskrifter 
Lokala trafikföreskrifter reglerar var och när vilka fordon får köra och parkeras. Primärgatorna 
öppnas upp för lastbilstrafik på nattetid, men bara för tysta fordon, dvs. elektrifierade fordon som 
också har tyst hanteringsutrustning.  

Lokalgatorna blir gångfartsområden vilket innebär att inom området gäller gånghastighet för mo-
torfordon (ungefär 6 km/h). Dessutom införs förbud för lastbilar och vans på lokalgator på dagtid. 
Genom detta skapar kommunen incitament för transportörer att använda mikroterminalen, och 
därifrån levererar med LEFV som inte är berörda av förbudet. 

Parkering/lastzoner 
För urbana tjänster (hantverkare med mera) samt för leveranser med service skapas bokningsbara 
parkeringsplatser på primärgatorna inom området. Dessutom lokaliseras bokningsbara parke-
ringsplatser även vid mikroterminalen och mottagningsanläggningar, där det finns möjligheten för 
utlåningsbara vagnar/kärror för att underlätta transporten av material, verktyg med mera till plat-
sen där tjänsten ska utföras.  

Regleringar för mikroterminalen 
Kommunen upplåter plats på mikroterminalen för transportörerna som de kan använda för om-
lastningar samt som depå för deras LEFV. Det är dock troligtvis inte möjligt för samtliga transpor-
törer att ha egna LEFV i området. I praktiken innebär detta sannolikt att bara de stora speditörerna 
(PostNord, Schenker, DHL med flera) kommer att implementera omlastningspunkter med egna 
LEFV. De mindre transportörerna kommer däremot inte att ha möjlighet med egna LEFV i områ-
det. För att säkerställa att detta inte leder till problem för dessa transportörer inför kommunen re-
geln att transportörerna som vill använda mikroterminalen som omlastningspunkt och depå, för-
binder sig att ta emot leveranser från tredje part och inkludera dessa i sina egna leveransturer. Ett 
liknande system finns i Utrecht (Degenkamp, 2013).  

4.3.2 Effekter på transporternas hållbarhet 
Scenariots potentiella effekter på lätta leveranser visas i Figur 10. Kommunens åtgärder för logisti-
kens infrastruktur och regleringar som gynnar LEFV leder till att de stora transportörerna inför in-
termodala transporter som kombinerar lastbilar (feeder-transport till mikroterminalen) och LEFV 
(last-mile till paketskåp i stadsdelen). Transportörerna delar samma yta i mikroterminalen och i 
mottagningsanläggningar men de använder egna resurser (egna lastbilar, LEFV och paketskåp). 
Även om detta leder till flera parallella transportsystem möjliggör detta upplägg en samlastning av 
de mest ineffektiva flöden genom att ”tvinga” de små aktörerna som inte har möjlighet att ha egna 
LEFV i området att lämna över sina leveranser till mikroterminalen.  

Gemensamma mottagningsanläggningar resulterar i ett visst gångavstånd till paketskåp och mins-
kar därmed leveranskvalitén för mottagarna jämfört med hemleveranser. Å andra sidan kan mot-
tagning nu ske utan kvittens, dvs. mottagaren måste inte vara på plats ner leveransen sker, vilket 
ökar leveranskvaliteten jämfört med hemleveranser. En annan faktor som kan minska 
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leveranskvaliteten är att transportörerna använder egna paketskåp som kan innebära att dessa inte 
ställs upp i varje mottagningsanläggning, så att mottagarna måste hämta ut sina leveranser från 
flera olika anläggningar i stadsdelen. Det är därför sannolikt att det blir en blandning av både hem-
leveranser och leveranser till paketskåp.  

En positiv effekt är att det undviks trafik av motorfordon på lokalgatorna vilket minskar konflikter 
med andra trafikanter, minskar emissioner och ökar områdets attraktivitet. Leveranserna till mot-
tagningsanläggningarna resulterar dessutom i konsoliderade leveranser, vilket minskar antal stopp 
som i sin tur leder till effektivare transporter. För dessa leveranser utförs last-meter transporten till 
mottagarens dörr, vilket är den mest tidskrävande aktiviteten, inte längre av transportören utan 
denna aktivitet flyttas nu till mottagaren. 

 

Figur 10: Den urbana transportkedjan för e-handelsleveranser i scenario 2 

4.3.3 Utmaningar  

Näringslivets utmaningar 
Scenariot bedöms innebära viss påverkan på de stora logistikföretag då kravet på LEFV innebär att 
fler fordon krävs för att utföra distributionsarbetet. Inköpet av dessa nya fordon innebär en stor 
investeringskostnad. Dessutom kan den lägre lastkapaciteten på LEFV innebära att fler fordon 
måste användas för att utföra distributionsarbetet, vilket kan innebära ökade personalkostnader. Å 
andra sidan möjliggör dedikerade lastzoner för LEFV effektiva leveranser och således tidsbespa-
ringar, vilket är fördelaktigt ur ett kostnadsperspektiv. Den nödvändiga omlastningen vid mikro-
terminalen innebär förlängd ledtid och ökade risker för skador på godset. Den förlängda ledtiden 
innebär extra utmaningar om det handlar om livsmedel med kylkrav. Detta kan resultera i behov 
av en ytkrävande och dyrbar utrustning. 

För varuägare med egen distribution innebär regleringarna att leveranserna måste ske via mikro-
terminalen. Den extra omlastningen påverkar logistiken, framförallt i form av förlängd ledtid. 
Dessutom innebär upplägget att nya avtal mellan varuägare och last-mile transportören behöver 
utarbetas. En vidare utmaning är att för vissa aktörer innebär den uteblivna kundkontakten (vid 
leverans) en missad chans för försäljning och för att säkerställa service. Om varuägaren väljer att 
hantera last-mile i egen regi tillkommer kostnad för personal och nya fordon. Om företaget istället 
väljer att handla upp denna transport av annan transportör tillkommer kostnader för detta, men 
denna kan också vara lägre än kostnader för egen personal och fordon. Detsamma gäller för dedi-
kerade e-handelstransportörer, men för dessa aktörer som har hemleveranser som affärsidé kan 
restriktioner mot hemleveranser leda till att marknadsförutsättningarna för detta förändras så 
drastiskt att affärsidén blir omöjlig. 
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För verksamheter i stadsdelen kan nyttjandet av LEFV (p.g.a. lägre lastkapacitet) innebära mer fre-
kventa och volymmässigt mindre leveranser. Detta kan (i fallet butik, kontor o.s.v.) påverka hur 
mottagaren måste bemanna sin mottagning vilket i sin tur kan få effekter på personalkostnaderna. 

För fastighetsägarna innebär införandet av logistiktal ökade kostnader. Å andra sidan kan etable-
ringen av leveransboxar innebära ökad servicegrad (enklare att ta emot paket) och därigenom ökad 
attraktivitet för fastighetsägaren.  

Kommunens utmaningar 
För kommunen innebär byggandet av mikroterminaler och mottagningsanläggningar ökade kost-
nader. En mikroterminal kan vara mer ytkrävande än väntat. Om det är många lastbilar som ska 
angöra terminalen kommer många angöringsytor/lastportar att krävas. Vidare kommer stora ytor 
för omlastning, materialhantering och eventuell korttidslagring att krävas. Detta kan innebära 
stora utmaningar om det rör sig om ett tätbebyggt område. 

Dessutom finns det risker att kommunens regleringar inte leder till den önskade beteendeföränd-
ring hos transportaktörerna. Åtgärderna ovan möjliggör för speditörerna att införa nattleveranser 
för stora sändningar till verksamheter och kombinerade transporter (lastbil och LEFV) för lätta le-
veranser till bostäder. Det finns däremot fortfarande möjligheten att leverera på konventionellt 
sätt, dvs. med diesellastbilar till verksamheter på dagtid samt med vans till bostäder. Även om 
vans inte får köra in i lokalgatorna kan leveranserna utföras från primärgatorna, där dessa fordon 
fortfarande får köras och parkeras. Det är inte möjligt att förbjuda godsfordon även på dessa gator 
för att tillgång behövs för stora leveranser med lastbil till verksamheterna eller till bostäder. Dessu-
tom finns det risk för att vans kör in i lokalgatorna trots förbud. Till exempel har regelefterlevna-
den för miljözoner varit varierande under åren. Vid den senaste mätningen i Stockholm, som gjor-
des 2017, uppfyllde omkring 84 procent av de tunga fordonen miljökraven (Transportstyrelsen, 
2019). 

För att hantera och minimera risken med låg regelefterlevnad är det avgörande att kommunen har 
en tidig dialog och kommunikation med de berörda aktörerna såsom exempelvis transportörer, 
fastighetsägare och köpmannaförening. Detta kan ske i ett godsnätverk där kommunen bjuder in 
de lokala aktörerna ett par gånger per år för att diskutera aktuella frågor rörande godstransporter. 
Genom detta kan acceptansen för regeländringar och fysiska åtgärder höjas som i sin tur kan leda 
till en bättre regelefterlevnad och fri. 

En teknisk lösning för att säkerställa regelefterlevnad på sikt är geofencing som är ett samlingsbe-
grepp som omfattar tillämpningen av tekniska lösningar i kombination med lämpliga digitala och 
organisatoriska processer för att säkerställa att fordon följer bestämda egenskaper inom vissa geo-
grafiska områden.  

4.4 Scenario 3 – Infrastruktur 

4.4.1 Scenariobeskrivning 
Detta scenario är en vidareutveckling av det första scenariot. Utöver de omfattande planerings- och 
regleringsåtgärderna som beskrivs ovan, tar kommunen i detta scenario även över ansvaret för lo-
gistikinfrastrukturen. Detta innebär att kommunen inte bara ansvarar för att bygga mikrotermina-
len och mottagningsanläggningen, utan även är ansvarig för driften av dessa anläggningarna. 
Transporttjänsterna utförs däremot fortfarande av transportörerna med egna resurser. 
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ARA beskrivningen av detta scenario visas i Tabell 4. Staden ansvarar för driften av mikrotermina-
len och mottagningsanläggningen, men driften överlåtas till specialiserade aktörer som handlas 
upp på marknaden. I upphandlingsprocessen kan kommunen ställa krav med fokus på miljö och 
effektiva lösningar. Driften av mikroterminalen handlas upp lämpligen av en transportör som har 
erfarenhet med terminalverksamhet. Vad gäller driften av mottagningsanläggningen så är det vik-
tigt att det skaffas ett neutralt mottagningssystem, t.ex. paketskåp som kan användas av samtliga 
transportörer. Driften för detta handlas därför upp av en aktör som erbjuder transportörsneutrala 
lösningar.  

  Tabell 4: ARA matrix Scenario 3 – Infrastruktur 
Aktör/Aktivitet Feeder trans-

port 
Omlastning Last-mile trans-

port 
Angöring Mottagning Last-meter 

transport 

Transportör Lastbil, chaufför Lastbil, chaufför LEFV, chaufför LEFV, chaufför Chaufför  

Stadsplanerings-
kontor 

Huvudgata 
Yta för terminal 

Angöringstal 
Primärgata Lokalgata 

Yta för mottag-
ningsanlägg-
ning 

Mottagningstal 

Lokalgata 

Trafikkontor 
Lokala trafikfö-
reskrifter 

Byggnad för 
mikroterminal 

Upphandling: 
Drift av termi-
nalen 

Förbud för last-
bilar och vans 
dagtid 

Lastzon 

Byggnad för 
mottagningsan-
läggning  

Upphandling: 
Drift av paket-
skåp 

Trottoar 

Terminaloperatör 
(upphandlat) 

 
Utrustning, per-
sonal     

Paketskåpsopera-
tör (upphandlat) 

    
Transportörs-
neutrala paket-
skåp 

 

Fastighetsägare  
Köp av angö-
ringsplatser   

Köp av mottag-
ningsplatser  

Mottagare     Mottagare Mottagare 

4.4.2 Effekter på transporternas hållbarhet 
Scenariots potentiella effekter på lätta leveranser visas i Figur 11. Jämfört med scenario 1 har detta 
scenario två ytterligare effekter. Den första effekten är förbättrad transporteffektivitet. När 
transportörerna delar på infrastrukturen, både mikroterminalen och mottagningsanläggningarna 
(inkl. paketskåp), minskas kostnaderna för utrustning, personal m.m. Dessutom behövs mindre yta 
när aktörerna delar på resurserna.  Den andra effekten är en bättre leveranskvalitet för mottagarna 
som tack vare neutrala paketsåp kan hämta samtliga leveranser från samma mottagnings-
anläggning. Från miljöperspektivet finns det inga skillnader jämfört med scenario 1, eftersom detta 
scenario inte har någon extra effekt på transportaktiviteterna (feeder och last-mile transport) 
jämfört med  scenario 1.  
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Figur 11: Den urbana transportkedjan för e-handelsleveranser i scenario 3 

4.4.3 Utmaningar 

Näringslivets utmaningar 
Transportörsneutrala paketskåp innebär en utmaning för logistikföretag då leverans till slutmotta-
gare hanteras av annan aktör (fler aktörer är ”inne i min affär”). Att leveranserna kommer fram till 
mottagaren i rätt tid är en nyckelfaktor för logistikföretagens kunderbjudande. Det kan därför vara 
ett problem när logistikföretagen inte längre har kontroll över hur och när leveransen överlämnas 
till mottagaren. Paketskåp har en begränsad kapacitet och i fall kapaciteten inte räcker för alla 
transportörer (t.ex. på dagar med extremt många leveranser, såsom jul och Black Friday) behöver 
ansvarig operatör ta beslut om hur den lediga kapaciteten ska fördelas. För att undvika problemet 
att leveranser inte kan överlämnas i tid till mottagaren på grund av kapacitetsbrist i skåpen, kan 
transportörerna välja att skaffa egna skåp. Det är därför viktigt att komma överens i ansvarsfrågan 
i dessa situationer och möjliga alternativa leveransmöjligheter i avtalen mellan paketskåpoperatör 
och logistikföretagen. Scenariot innebär även en förändring avseende affärsmöjligheterna beroende 
på hur övriga aktörer agerar. Scenariot kan därmed anses som kurrenspåverkande, då en del av 
dagens verksamhet överlämnas till annan aktör som mycket väl kan vara en konkurrent.  

Kommunens utmaningar 
Från kommunens perspektiv kan detta scenario innebära högre kostnaderna eftersom det nu är 
kommunen som ansvarar för infrastrukturen. Det är inte säkert att hela kostnaderna kan täckas av 
aktörerna som upphandlas för driften av infrastrukturen. 

4.5 Scenario 4 – Transporter 

4.5.1 Scenariobeskrivning 
Detta scenario är en ytterligare vidareutveckling av scenarierna 1 och 2. Utöver de omfattande pla-
nerings- och regleringsåtgärderna som beskrivs i scenario 1 och kommunens ansvar över infra-
strukturen som beskrivs i scenario 2, tar kommunen i detta scenario även över ansvaret för feeder 
och last-mile transporterna. Detta innebär att kommunen tillhandahåller hela transportkedjan som 
kan karakteriseras som ”kollektivtrafik för gods”. 

ARA beskrivningen av detta scenario visas i Tabell 5. Utöver stadsdelsnära mikroterminaler och 
mottagningsanläggningar i stadsdelarna bygger kommunen även samlastningsterminaler i stadens 
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utkanter. Kommunen äger både samlastningsterminalen, mikroterminalen och mottagningsanlägg-
ningarna, och driften av terminaler samt transporterna (feeder och last-mile transport) handlas 
upp. Jämfört med de andra scenarier är det i detta scenario bara de upphandlade transportörerna 
som får använda mikroterminalerna. Dessutom kan kommunen nu införa hårdare regleringar och 
ställa högre krav på fordonens prestanda och miljöpåverkan eftersom kommunen i detta fall inte 
behöver ta hänsyn till transportörerna som inte klarar av de hårdare kraven. Dessa kan hänvisas 
till kommunens kollektiva transportsystem istället. Följande ytterligare regleringar införs: 

 Nollemissionszon och nollbullerzon i hela området, både på primär- och lokalgator 
 Förbud för vans på primärgatorna 

Dessa regleringar kompletteras med en last-mile leveranstjänst på mikroterminalen även för stora 
leveranser (pall, möbler med mera). Transportörerna som inte klarar nollemissions- och nollbuller-
kraven och därför inte få åka in i området, kan lämna över leveranserna på mikroterminalen. Där 
lastas dem på mindre elektrifierande och tysta godsfordon (till exempel självkörande shuttles) som 
transporterar godset till mottagaren (och möjligtvis även montören i fall en tjänst ska utföras).  

  Tabell 5: ARA matrix Scenario 4 – Transporter 
 Samlastning Feeder trans-

port 
Omlastning Last-mile 

transport 
Angöring Mottagning Last-meter 

transport 

Transportör 
Lastbil, chauf-
för 

      

Stadsplane-
ringskontor 

Yta för termi-
nal Huvudgata 

Yta för termi-
nal 

Angöringstal 
Primärgata Lokalgata 

Yta för mot-
tagnings-an-
läggning 

Mottagning-
stal 

Lokalgata 

Trafikkontor 

Byggnad för 
samlastnings-
terminal 

Upphandling: 
Drift av termi-
nalen 

Upphandling: 
Feeder trans-
port 

Byggnad för 
mikrotermi-
nal 

Upphandling: 
Drift av termi-
nalen 

Förbud för 
lastbilar och 
vans dagtid 

Upphandling: 
last-mile 
transport 

Lastzon 

Byggnad för 
mottagnings-
anläggning  

Upphandling: 
Drift av pa-
ketskåp 

Trottoar 

Terminal ope-
ratör (upp-
handlat) 

Utrustning, 
personal  

Utrustning, 
personal     

Mobilitets-ope-
ratör (upp-
handlat) 

     
Transportörs-
neutrala pa-
ketskåp 

 

Transportör 
(upphandlat) 

Lastbil, chauf-
för 

Lastbil, chauf-
för 

Lastbil, chauf-
för 

LEFV, chauf-
för 

LEFV, chauf-
för 

LEFV, chauf-
för 

 

Fastighetsägare   Köp av angö-
ringsplatser 

  
Köp av mot-
tagningsplat-
ser 

 

Mottagare      Mottagare Mottagare 

4.5.2 Effekter på transporternas hållbarhet 
Scenariots potentiella effekter på lätta leveranser visas i Figur 12. I detta scenario ersätts de större 
transportörernas parallella system med ett kollektivt system. De hårdare restriktionerna för 
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individuella lösningar (både vad gäller tillgänglig yta för godshantering samt tillgänglighet för 
godsfordon) förbättrar det kollektiva systemets konkurrenskraft. Detta möjliggör en mycket högre 
samlastningsnivå, både på feeder-transport och på last-mile, vilket i sin tur leder till bättre trans-
porteffektivitet, minskade miljöeffekter och en lägre konfliktnivå jämfört med scenario 3. Kund-
upplevelsen för mottagaren ändras inte jämfört med scenario 3. Däremot innebär kommunens hel-
hetsansvar större ekonomiska risker och även kompetensrisk om kommuner ej är vana att upp-
handla dessa typer av transporter (se avsnitt nedan). 

  

 
Figur 12: Den urbana transportkedjan för e-handelsleveranser i scenario 4 

4.5.3 Utmaningar 

Näringslivets utmaningar 
I detta scenario får logistikföretagen inte använda stadsdelens mikroterminal vilket innebär att de 
tvingas att lämna över leveranserna till kommunens upphandlade aktör. Scenariot påverkar därför 
logistikföretagens affärsmöjligheter då last-mile hanteras av annan aktör. Ansvarsförhållanden 
gentemot logistikföretagens kunder förändras som innebär att nya avtal kommer att behöva utar-
betas. Effekten på kostnaderna beror på skillnaden i kostnad för att leverera last-mile i egen regi 
och avgift för den offentliga transporten. 

Kommunens utmaningar 
I detta scenario äger kommunen infrastruktur och tillhandahåller transporttjänster, dvs. kommu-
nen tar över ansvaret över hela transportkedjan från samlastning till mottagning. Detta innebär 
stora kostnader för kommunen och det är oklart vilken andel av kostnaderna kan läggas på bygg-
herrar (investeringskostnader) och transportörer (kostnader för driften). Om samtliga kostnader 
läggs på byggherrar och transportörer kan detta innebära stora ekonomiska belastningar för nä-
ringslivets aktörer. Det finns därför risken att det behövs subventioner för att täcka alla kostnader 
på samma sätt som för behövs subventioner för kollektivtrafik för persontransporter. Vidare be-
hövs en utveckling av kompetens för att genomföra upphandlingar för godstransporttjänster. 

Dessutom är det sannolikt att det uppstå en debatt kring acceptans om kommunen får i egen regi 
bedriva verksamhet som skulle kunna drivas i privat regi. Detta kan tolkas som att kommunen 
konkurrerar med det privata näringslivet. 
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5 Möjliga effekter på 
transportaktörer - Fallstudie 
Uppsala 

Detta kapitel illustrerar scenariernas möjliga effekter på transportaktörerna med hjälp av en fallstu-
die i de nya stadsdelar som Uppsala kommun planerar i Bergsbrunna i södra delen av staden. Ka-
pitlet inleds med en beskrivning av fallstudien. Därefter beskrivs illustrationen av ovan nämnda 
scenarierna. 

5.1 Beskrivning av fallstudien  

5.1.1 Beskrivning av studieobjektet 
Uppsala kommun planerar nya stadsdelar i södra delen av staden. Tyngdpunkten kommer att 
ligga i den sydöstra delen, kring den framtida planerade nya tågstationen som ligger nära det be-
fintliga området Bergsbrunna (Figur 13). För närvarande tas en fördjupad översiktsplan fram för 
de nya sydöstra stadsdelarna, med mycket höga klimat- och hållbarhetsambitioner. Det planeras 
där för ungefär 21 500 nya bostäder samt service, arbetsplatser, offentliga ytor, infrastruktur och 
övriga kringfunktioner som en ny hållbar stadsdel kräver. Förutsättningarna för kommunikation 
till och från den nya stadsdelen blir mycket goda, med direkt tågförbindelse in till Uppsala, Stock-
holm och Arlanda och även med närhet till E4. 

 

Figur 13: schematiskt karta över fallstudieområdet i Uppsala (vänster: Översikt över södra delen av staden. 
höger: detaljbild över stadsdelens möjliga infrastruktur) 
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Motorfordonstrafiken inom de nya stadsdelarna ska begränsas kraftigt, personresorna ska ske 
främst med gång-, cykel- och kollektivtrafik. För att uppnå detta inkluderas specifika mobilitetsåt-
gärder i detaljplanen. Ett exempel för detta är stadsdelen Ulleråker i Uppsala, där följande åtgärder 
planeras (Uppsala kommun, 2018):  

 Områdets struktur grundas på gångfartsgator och låga hastigheter där fotgängarna har fö-
reträde. Motorfordon får använda gatorna för angöring men inte för parkering.  

 All bilparkering ska friköpas och byggherren ska genomföra friköp (parkeringsköp) i kom-
munens parkeringsanläggning (mobilitetshus). Samlade parkeringsanläggningar resulterar 
i ett visst gångavstånd till bilparkering och minskar därmed tillgängligheten, vilket dels 
påverkar dess relativa attraktivitet gentemot andra mer hållbara färdsätt, dels kan minska 
det slentrianmässiga användandet av bilen. 

 Ett mobilitetshus är en anläggning i stadsdelen dit boende, verksamma och besökare vän-
der sig för att ta del av olika mobilitetstjänster. Utöver bilparkering finns här tillgång till 
bilpool, hyrbil, cykelparkering och cykelpool.  

 Kommunen ansvarar för att bygga mobilitetshuset och för drift av anläggningen. Driften 
av mobilitetstjänster överlåtas till en mobilitetsoperatör. 

 En bred mix av mobilitetstjänster (Mobility-as-a-Service, MaaS) ska erbjudas i stadsdelen 
som underlättar bilfritt boende och minskat bilanvändningen. Samordning och standardi-
sering av dessa tjänster på stadsdelsnivå möjliggör ett bättre utbud till en lägre kostnad. 
Kommunen ansvarar för att samordna mobilitetstjänster på stadsdelsnivå. Arbetet utförs 
tillsammans med byggherrar. Drift av mobilitetstjänster kan överlåtas till en mobilitetsope-
ratör. 

5.1.2 Definition av användningsfallen 
För att illustrera hur scenarierna påverkar olika typer av transportörer, definieras fem använd-
ningsfall som motspeglar transporttyperna som definierades i kapitel 3: 

1. Stor leverans till verksamheter 
2. Stor leverans till konsument med service 
3. Lätta leveranser (stort transportföretag) 
4. Lätta leveranser (varuägare med egen distribution) 
5. Urbana tjänster 

Stor leverans till verksamheter 
Detta användningsfall beskriver ett stort logistikföretags leveranstur för att transportera livsmedel 
från ett lager norr om Stockholm till två livsmedelsbutiker i Uppsala, en butik i innerstaden och en 
i de nya stadsdelarna. I dagens scenario utförs transporten med en diesellastbil och leveransen sker 
på morgonen så att produkterna kan säljas under dagen. Mottagningen i butiken sker med kvit-
tens, dvs. butikspersonalen tar emot leveransen. 

Stor leverans till konsument med service 
Det andra användningsfallet avser en möbelbutik med egna fordon och beskriver en leverans av 
möbler från ett lager norr om Stockholm till en lägenhet i de nya stadsdelarna i Uppsala. Leveran-
sen inkluderar montering av möblerna i lägenheten. Leveransen utförs med en diesellastbil och 
sker på tidig kväll så att mottagaren kan ta emot leveransen och vara hemma under monteringen.  
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Lätta leveranser (stort transportörföretag) 
Detta användningsfall illustrerar e-handelsleveranser till två olika mottagare som bor i samma 
stadsdel i Uppsala och som utförs av två olika transportörer. Båda transportörer har sina termina-
ler i ett industriområde norr om Stockholm varifrån båda transportörerna levererar stora volymer 
av paket till många konsumenter i hela Uppsala.  

Lätta leveranser (varuägare med egen distribution) 
Detta användningsfall beskriver ett litet bryggeri som levererar små mängder av öl till flera restau-
ranger i Uppsalaregionen, både i de nya stadsdelarna och i centrala Uppsala. Bryggeriet använder 
ett eget fordon (skåpbil) för leveranserna. Leveranser sker direkt till restaurangerna under dagtid.  

Urbana tjänster 
Det sista användningsfallet beskriver en urban tjänst. Fallet handlar om en städfirma som utför 
städningstjänster i bostadsbyggnader i de nya stadsdelarna. För detta används en dieseldriven van 
för att transportera städutrustningen och personal. 

5.2 Scenario 1 – Konventionell 
Detta avsnitt beskriver det första scenariots möjliga effekter på användningsfallen. Scenariot avser 
att kommunen tar en passiv roll vad gäller planering och reglering av godstransporter. Transport-
upplägget i detta scenario visas i Figur 14.    

Vid konventionell planering och reglering leder aktörernas transportupplägg till mycket trafik 
både på infartsleder och i stadsdelen. Aktörerna bidrar därmed till utsläpp, buller och otrygghet i 
stadsdelen samt till trängsel på infartsleder. För samtliga aktörer (användningsfall 1-5) innebär 
detta upplägg ekonomiska utmaningar. Trängseln förlänger transporttiden och bristen på parke-
ringsplatser samt lastzoner för godsfordon, nära mottagarna, förlängrar tiden ytterligare.  

Närmare finns det i detta scenario följande utmaningar för användningsfallen: 

På grund av kundens krav på leveranser på morgonen äger den stora leveransen till verksamheter 
(fall 1) rum i rusningstiden då trängseln på infartsleder och brist på lastzoner är som störst. Även 
för stora leveranser till konsumenter (fall 2) är brist på lastzoner den största utmaningen. Eftersom 
leveransen kräver en service hos mottagaren måste lastbilen parkeras en längre period på lokalga-
tan under perioden där tjänsten utförs i lägenheten. Detsamma gäller för städfirman (urbana tjäns-
ter, fall 5). För det stora transportföretagets lätta leveranser (fall 3) är transporteffektivitet en utma-
ning. På grund av mottagarens krav på hemleveranser utför transportörerna flera leveransturer 
med ett flertal vans i olika delar av Uppsala, till exempel till innerstaden, till de norra stadsdelar 
och till de nya stadsdelar söder om staden. För bryggeriet (fall 4) är utmaningen att leveranserna 
innebär en relativ hög transportkostnad eftersom bryggeriet inte har tillräckligt stora volymer för 
att kunna fylla skåpbilen på ett effektivt sätt.  
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Figur 14: Transportupplägg i Scenario 1 – Konventionell  

5.3 Scenario 2 – Planering och reglering 
Detta avsnitt beskriver det andra scenariots möjliga effekter på användningsfallen. Scenariot avser 
att kommunen planerar för logistik och inför följande omfattande regleringar: 

 Reserverad yta för mikroterminalen i detaljplanen 
 Inför logistiktal för fastigheter 
 Byggherrar för bostadshus genomför friköp av angöringsplatser och mottagningsplatser 
 Verksamheter som förväntas ta emot större leveranser lokaliseras vid primärgatorna och 

det byggs angöringsplatser på kvartersmark med digitala lås som möjliggöra nattleveran-
ser 

 Byggnation av mikroterminalen 
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 Integration av logistik i stadsdelens mobilitetshus 
o Yta för mottagningsanläggning (t.ex. paketskåp) 
o Bokningsbara parkeringsplatser för hantverkare och leveranser med service 
o Utlåningsbara vagnar/kärror för att underlätta transporten av material, verktyg 

mm till platsen där tjänsten ska utföras 
 Primärgatorna öppnas upp för lastbilstrafik på nattetid för tysta fordon, dvs. elektrifierade 

fordon som också har tyst hanteringsutrustning  
 Bokningsbara parkeringsplatser på primärgatorna 
 Lokalgatorna blir gångfartsområden och det införs förbud för lastbilar och vans på dagtid  
 Godsnätverk skapas mellan lokala myndigheter, transportörer, mottagare och fastighetsä-

gare 

 

 

Figur 15: Transportupplägg i Scenario 2 – Planering och reglering 
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Dessa planeringsåtgärder och regleringar leder till väsentligt minskade trafikvolymer i stadsdelen 
(Figur 15). Leveranser till verksamheter (fall 1) sker nu på nattetid med elektriska fordon med tyst 
hanteringsutrustning. Detta ökar transporteffektiviteten för transportören som slipper trängsel på 
infartsleden och som kan få tillgång till en lastzon på kvartersmark och en angöringsplats med di-
gitalt lås. Detta minskar buller och ökar trygghet i området. Dessutom innebär den lugnare trafik-
nivån en bättre arbetsmiljö för chauffören och leveranskvalitet för mottagaren.  

Leveranser med tunga fordon i bostadsområden (fall 2) behöver i detta scenario inte åka på lokal-
gatorna utan lastbilen parkeras istället på en förbokad parkeringsplats på primärgatan. På detta 
sätt måste leveransen transporteras med en palldragare en viss sträcka. Å andra sidan slipper 
chauffören söka efter en ledig parkeringsplats eller olaglig parkering på en trottoar eller cykelbana. 
Detsamma gäller för städfirman (fall 5) som kan parkera fordonet på en förbokat parkeringsplats i 
mobilitetshuset, där det också finns utrustning att låna för att transporterar materialet till platsen 
där det ska städas. För invånarna på lokalgatorna förbättras säkerhet och trivsel samt reducering 
av buller och emissioner till luft. 

För transportörens lätta leveranser (fall 3) innebär detta scenario stora förändringar. Eftersom vans 
inte får köra in i lokalgatorna byter transportörerna från flera direkta leveransturer med flera vans 
till transporttjänster som kombinerar lastbil och LEFV. På transportörens terminal lastas en lastbil 
med förpackade containrar, som sedan transporteras till de olika mikroterminalerna i Uppsala. Här 
hyr transportörerna var sin yta från staden, som de använder som omlastningspunkt. Från mikro-
terminalerna utför transportörerna last-mile distribution med egna LEFV till mobilitetshusen där 
dem har ställt upp egna paketskåp. Leveranserna hämtas sedan ut från mottagarna. På detta sätt 
ersätts flera vans på infartslederna med en lastbil, vilket minskar trängseln, samt med LEFV i 
stadsdelen minskar buller och luftföroreningar, samt att trivseln och tryggheten ökar. En konse-
kvens av dessa parallella transportsystem som minskar leveranskvaliteten för mottagaren är att 
transportörerna ställer upp egna paketskåp bara i ett av de tillgängliga mobilitetshusen i stadsde-
len. Detta innebär att mottagaren måste hämta ut leveranserna från två olika mobilitetshus.  

Bryggeriet (fall 4) lämnar av leveransen på mikroterminalen till en transportör som har egna LEFV 
där. Denna transportör tar med bryggeriets leverans på leveransturen i stadsdelen och levererar för 
bryggeriets räkning till restaurangen. På detta sätt ökar samlastningsgraden på transportörens le-
veranstur, vilket bidrar till transportörens transporteffektivitet och ekonomi. För bryggeriet inne-
bär detta en kostnad för att köpa in last-mile transporten men även en tidsbesparing. 

5.4 Scenario 3 – Infrastruktur 
Detta avsnitt beskriver det tredje scenariots möjliga effekter på användningsfallen. Scenariot avser 
att kommunen utöver de omfattande regleringar från scenario 2 även äger logistikinfrastruktur 
som hyrs ut till transportföretag. Jämfört med scenario 2 innebär transportupplägget i detta scena-
rio, som visas i Figur 16, bara en förändring jämfört för fall 3. Transportörerna behöver inte längre 
ha egen utrustning och personal på mikroterminalen utan köper omlastningstjänster från mikroter-
minalens operatör som kommunen handlar upp. Transportörerna ställer inte heller upp paketskåp 
i stadsdelen utan använder de transportörsneutrala boxar som kommunen ställer upp i mobilitets-
husen. Effekten är en bättre leveranskvalitet för mottagarna som tack vare neutrala paketskåp kan 
hämta samtliga leveranser från samma mottagningsanläggning. 

För de andra användningsfallen finns det inga skillnader i transportupplägget jämfört med 
scenario 2. 
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Figur 16: Transportupplägg i Scenario 3 – Infrastruktur 

5.5 Scenario 4 – Transporter  
Detta avsnitt beskriver det fjärde scenariots möjliga effekter på användningsfallen. Scenariot avser 
att kommunen utöver åtgärderna från scenario 2 och scenario 3 även tillhandahåller transporttjäns-
terna. Dessutom inför kommunen fler åtgärder såsom: 

 Byggnation av samlastningsterminal vid den nya trafikplatsen nära Uppsala södra 
 Feeder och last-mile transport handlas upp 
 Bara de upphandlade transportörerna får använda mikroterminalerna.  
 Nollemissionszon och nollbullerzon införs i hela området, både på primär- och lokalga-

torna 
 Förbud införs för vans på primärgatorna 



 Rapport U 6230  Framtidens varulogistik i städer  
 

44 

 Last-mile leveranstjänst på mikroterminalen för stora leveranser (pall, möbler med mera) 
handlas upp 

Dessa åtgärder leder till en ytterligare, väsentlig, reducering av trafikvolymerna på både infartsle-
der och i stadsdelen jämfört med scenario 2 och 3 (Figur 17). Eftersom transportörerna (fall 3) inte 
få använda stadsdelens mikroterminal lämnar de över leveranserna redan på samlastningstermina-
len till kommunens upphandlade aktör för feeder-transporten. Detta innebär att i detta scenario 
samlastas även feeder-transporterna, vilket leder till mindre trafik på infartslederna. Detsamma 
gäller för last-mile transporten från mikroterminalen till mottagarna som i detta scenario utförs av 
den upphandlade aktören för last-mile, så att samlastningsgraden ökas även här.  

 

 

Figur 17: Transportupplägg i scenario 3 – Transporter 

 



 Rapport U 6230  Framtidens varulogistik i städer  
 

45 

För möbelleveransen med service (fall 2) och för städfirman (fall 5) innebär detta scenario en för-
ändring. Eftersom dessa aktörer inte klarar nollemissions- och nollbullerkraven och därför inte får 
åka in i området, måste de använda det kollektiva systemet. Möbelleverantören (Fall 2) parkera i 
detta fall lastbilen på en förbokat parkeringsplats vid mikroterminalen och möblerna lämnas över 
till last-mile operatören. Möblerna lastas på en självkörande shuttle som transporterar möblerna 
samt montören till mottagaren, där montören kan utföra tjänsten. Städfirman lämnar över en city-
container packad med städutrustningen till samlastningsterminalen, därifrån transporteras contai-
nern med lastbil till mikroterminalen och därifrån med LEFV till platsen där städning ska utföras. 
Städpersonalen tar sig dit med kollektivtrafiken.  

Detta scenario visar även vikten av rätt lokalisering av både samlastnings- och mikroterminalerna. 
Placeras dessa nära den nya spårvägen som kopplar de nya stadsdelarna med stadens centrum kan 
feeder-transporten även äga rum med spårvagnen, som skulle leda till ytterligare effektivitetsvins-
ter. Samtidigt visar detta även på vikten av att ta hänsyn till både person- och godstransporter vid 
planeringen av spårvägen, så att en vidare dragning från Uppsala södra till en eventuell samlast-
ningsterminal möjliggörs. 
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6 Slutsatser 
Varulogistik i städer är en utmaning för att få en mer hållbar stadsutveckling. Å ena sidan är trans-
porter nödvändiga för att förse både verksamheter och privatpersoner med gods. Å andra sidan 
bidrar de till utsläpp av växthusgaser och lokala luftföroreningar, buller, olyckor och trängsel. Ur-
baniseringen och ökad e-handel skapar därför utmaningar när hänsyn till hållbarhet, trängsel och 
buller samt en levande stadsmiljö ska matchas med boendes krav på leveranstjänster. 

Det sker en snabb teknisk utveckling inom transportsektorn som kan bidra till att lösa dessa utma-
ningar. Dock är det mycket som pekar på att den även kan medföra en ökning av trafiken. Digitali-
seringen har banat väg för en mängd nya aktörer på marknaden som erbjuder innovativa trans-
port- och leveranstjänster som uppfyller kundernas krav på snabba hemleveranser. Om kommu-
nen låter aktörerna själva komma på lösningar så kan marknadskrafterna leda till allt mer frag-
menterade leveranser, vilket är något vi ser redan idag. Höga ambitioner på varuleveransernas 
hållbarhet kan därför inte lösas om kommunen tar en passiv roll inom området. Kommunen har på 
grund av planmonopolet och möjligheterna att reglera trafiken en avgörande roll för att skapa för-
utsättningar som främjar implementeringen av systemlösningar för hållbar varulogistik i städer 
som både möter kundernas krav samt minskar fragmenteringen av varuflöden och antalet trans-
porter.  

6.1 Kommunens roll och ansvar för 
framtidens varulogistik 

Nedan följer en sammanfattning av vilka steg och åtgärder som behövs från ett kommunalt per-
spektiv för att lyckas planera och bygga områden för hållbar och klimateffektiv logistik, samt en 
diskussion om deras utmaningar och potential. 

6.1.1 Vilka åtgärder kan kommunen vidta? 
Analysen i detta arbete leder till slutsatsen att kommunen kan vidta åtgärder som både skapar be-
hov och incitament för konsoliderade och intermodala leveranser som kombinerar olika fordon och 
trafikslag som är anpassade till stadens och infrastrukturens förutsättningar. Beslut och åtgärder 
behövs i alla skeden av planprocessen; detaljplanering, bygglov och driftskedet. 

Detaljplan, markanvisning m.m. 
Detaljplanen föreskriver hur mark får användas. I detaljplanprocessen skapas därför fysiska förut-
sättningar som påverkar möjligheten för att implementera hållbara varulogistiklösningar som krä-
ver en logistikinfrastruktur i stadsdelen. Här kan kommunen reservera yta för en stadsdelnära 
mikroterminal samt fastighetsnära mottagningsanläggningar och möjliggöra för en strategisk loka-
lisering. Dessutom skulle kommunen kunna arbeta för att införa logistiktal för fastigheter som defi-
nierar lämpligt utrymme för angöring (till exempel lastzoner) och mottagning (till exempel paket-
skåp) på samma sätt som kommunen ställer krav på antal parkeringsplatser (parkeringstal). Därut-
över kan kommunen ställa krav på dessa angörings- och mottagningsplatser vad gäller utrymmes-
behov samt reglera ansvar och tillgänglighet via att till exempel skaffa samfälligheter. I till exempel 
exploateringsavtal kan kommunen ställa ytterligare krav på byggherren/markägaren avseende ge-
nomförande av detaljplanen och medfinansiering avseende mark som inte ägs av kommunen. 
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Dessa åtgärder är nödvändiga för att möjliggöra en logistikinfrastruktur som är avgörande för håll-
bara transportlösningar men som transportaktörerna inte kan skapa själva.  

Driftskede 
Medan åtgärder i planeringsfasen syftar till att skapa förutsättningar för transportörerna att imple-
mentera hållbara systemlösningar för varulogistik kan driftskedet användas för att skapa behov. 
Nyckeln till att uppnå konsoliderade och intermodala leveranser är omfattande tillgångsbegräns-
ningar i stadsdelar. Genom att inte tillåta motorfordon för godsleveranser på lokalgatorna skapas 
ett behov för transportörerna att kombinera LEFV för last-mile leveranser med till exempel lastbi-
lar eller pråm på vattenvägar för feeder-transporten. Möjligheten för detta ges genom att kommu-
nen upplåter plats för omlastningar mellan dessa fordon på mikroterminaler.   

En annan åtgärd i driftskedet är att föra en regelbunden dialog med aktörerna genom ett lokalt 
godsnätverk. Dialogen syftar till att öka aktörernas kunskap och medvetenhet om nödvändiga åt-
gärder för att åstadkomma hållbara leveranstjänster, till exempel att implementera samlastnings-
lösningar och off-peak leveranser. Godsnätverket bör startas tidigt i planeringen. Ju tidigare dialo-
gen startar desto större är chanserna att aktörerna implementerar hållbara lösningar. Samtidigt kan 
aktörerna på detta sätt ge input till planprocessen så att aktörernas tankar på möjliga lösningar kan 
fångas upp. På detta sätt kan godsåtgärderna arbetas in i planeringen på ett bra och effektivt sätt.  

6.1.2 Ska kommunen äga infrastruktur och 
tillhandahålla transporter? 

Förutom genom kommunens traditionella verktyg har vi i detta arbete också analyserat nya mo-
deller vad gäller kommunens ansvar inom varulogistik i städer. Möjliga fördelar med att kommu-
nen äger mikroterminaler och mottagningsanläggningar, men överlåter driften till specialiserade 
aktörer, är att transportörerna inte behöva bygga upp egna resurser, till exempel utrustning i 
mikroterminalen eller egna paketskåp. Dessutom behövs mindre yta när aktörerna delar på 
resurserna istället för att bygga upp parallella system.  Den andra effekten är en bättre 
leveranskvalitet för mottagarna som tack vare neutrala paketskåp kan hämta samtliga leveranser 
från samma mottagningsanläggning. 

En annan roll som utmanar de traditionella metoderna för varulogistik är att kommunen även till-
handahåller transporttjänsterna. Fördelen med detta system, som liknar kommunens roll inom kol-
lektivtrafiken, är att det möjliggör ett införande av hårdare restriktioner på fordonens miljöpåver-
kan utan att tillgängligheten minskas. Detta eftersom transportörerna som inte klarar av de hår-
dare kraven kan hänvisas till kommunens kollektiva transportsystem. Genom detta säkerställs 
godsets tillgänglighet. Detta skulle leda till en mycket högre samlastningsnivå vilket i sin tur leder 
till bättre transporteffektivitet, minskade miljöeffekter och en lägre konfliktnivå. Ett sådant system 
möjliggör även en integrering av logistiktransporttjänster med de andra transporter som kommu-
nen har rådighet över, till exempel med avfallshämtning och transporter till kommunens anlägg-
ningar (skolor, förskolor, vård- och omsorgsboenden m.m.) 

6.1.3 Vilka utmaningar finns för näringslivet? 
Med åtgärderna som beskrivs ovan tar kommunen en aktiv roll inom varulogistiken i städerna vil-
ket utmanar de traditionella metoderna inom området. Detta innebär flera utmaningar för närings-
livets aktörer. Till exempel tvingas transportörerna att ändra sina produktionsprocesser och inför-
skaffandet av nya resurser. För fastighetsägarna innebär införandet av logistiktal ökade kostnader.  
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För dedikerade e-handelstransportörer som har snabba hemleveranser som affärsidé kan restrikt-
ioner mot hemleveranser leda till att marknadsförutsättningarna för detta förändras så drastiskt att 
affärsidén blir omöjlig. 

Dessutom kan det finnas konkurrenspåverkande effekter då en del av dagens verksamhet över-
lämnas till en annan aktör, som mycket väl kan vara en konkurrent. Om kommunen står för utfö-
randet påverkar det dock inte konkurrensen, då alla privata aktörer har samma förutsättningar. 
Däremot är det tveksamt om det är både effektivt och tillåtet för kommunen att i egen regi bedriva 
verksamhet som skulle kunna drivas i privat regi. Detta kan tolkas som att kommunen konkurre-
rar med det privata näringslivet. 

6.1.4 Vilka möjligheter har kommunen i den befintliga 
staden? 

Utgångspunkt för detta arbete var hur kommunen kan planera och bygga nya områden för att 
främja hållbara logistikslösningar. Generellt gäller resultaten som beskrivs ovan även för befintliga 
stadsdelar, men i dessa stadsdelar är möjligheterna för att skapa de fysiska förutsättningar som 
krävs för dessa hållbara transportlösningar begränsade. Ofta finns det inte tillgänglig mark som 
kommunen äger som kan användas för mikroterminaler och mottagningsanläggningar. I många 
fall finns det dock tillgänglig yta hos fastighetsägarna som kan vara lämplig för dessa anlägg-
ningar. Kommunen kan i dessa fall förhandla med fastighetsägarna och hänvisa till win-win situat-
ioner som uppstå ifall fastighetsägarna upplåter plats för logistikinfrastruktur. En möjlighet för 
detta är gröna transportplaner, som är ett verktyg som används för att uppnå hållbara persontrans-
porter genom en integrerad trafikplanering och stadsplanering. Det innebär att kommunen, fastig-
hetsägare, hyresgäster, och andra aktörer tar ett helhetsgrepp för mobilitet i området (SOU 
2019:17). 

6.2 Behov för fortsatt utredning  
Resultaten i detta arbete baseras på översiktlig och teoretisk analys vilket gör att slutsatserna bör 
anses som indikativa. En fördjupad analys som inkluderar empirisk forskning med näringslivets 
aktörer och kommuner bör genomföras. En möjlighet skulle vara ett aktionsforskningsprojekt som 
är kopplat till Uppsala kommuns planprocess för de nya stadsdelarna och som inkluderar samtliga 
berörda aktörer såsom exempelvis transportföretag, fastighetsägare och mottagare. Nedan följer en 
beskrivning av områden som rekommenderas att prioritera i fortsatt forsknings- och utvecklingsar-
bete. 

6.2.1 I vilka stadsdelar bör kommunen ta mer ansvar? 
I detta arbete har vi tagit fram fyra scenarier på kommunens roll och ansvar inom varulogistik i 
städer. Analysen har lett till slutsatsen att ju mer ansvar kommunen tar inom varulogistikens orga-
nisation, desto större är den potentiella trafikreduktionen. Samtidigt ökar kommunens ekonomiska 
risker och påverkan på näringslivets aktörer. I stadsdelar med en hög bebyggelsetäthet där det rå-
der stora konflikter mellan logistik och boende kan det vara nödvändigt att kommunen tar en aktiv 
roll för att uppnå hållbara leveranser. I dessa fall kan det vara oundvikligt att detta innebär utma-
ningar för näringslivets aktörer. I områden med låg bebyggelsetäthet, å andra sidan, där konfliktni-
vån är lägre, är den möjliga förbättringspotentialen av samlastningslösningar begränsad. I dessa 



 Rapport U 6230  Framtidens varulogistik i städer  
 

49 

fall bör kommunen ta en passiv roll för att undvika onödiga konsekvenser för näringslivets aktö-
rer. Det är därför viktigt att identifiera var gränsen mellan dessa områden ligger, dvs. i vilka typer 
av stadsdelar en aktiv roll av kommunen är nödvändigt för att uppnå hållbara leveranser och i 
vilka stadsdelar kommunen låter aktörerna själva komma på lösningar och överlåter åt dem att im-
plementera transporttjänster. 

6.2.2 Hur ska logistikinfrastrukturen utformas? 
En förutsättning för hållbar varulogistik i städer är att leveranstjänsterna integrerar flera logistikak-
tiviteter, som kräver en infrastruktur där aktiviteterna kan äga rum. Det behövs terminaler som 
möjliggör samlastning (samlastningsterminal(er) vid stadens utkanter), omlastning (mikroterminal 
i eller nära stadsdelen) och mottagning (nära fastigheterna). Det finns behov att vidare utreda hur 
dessa terminaler skulle kunna utformas. Det saknas till exempel kunskap om hur stor yta som 
krävs, vilka anslutningsvägar som behövs, hur man kan utforma dessa terminaler trafiksäkert sam-
tidigt som bullernivåer inte får vara för höga.  

Vidare konstateras i detta arbete att det behövs plats för angöring för stora leveranser samt plats 
för parkering av godsfordon för både urbana tjänster och stora leveranser med service där de kan 
parkera fordonen under tiden som tjänsten utförs. Här saknas kunskap och indikator om hur 
många dylika platser som behövs för en viss typ av bebyggelse.  

6.2.3 Behövs det en förändrad lagstiftning? 
En slutsats av detta arbete är att regleringar är ett nyckelverktyg för kommunerna för att uppnå 
konsoliderade och intermodala leveranser. Regleringarna kan exempelvis handla om att begränsa 
tillgängligheten till ett område för konventionella godsfordon såsom lastbilar och vans. Målet är att 
ge starka incitament för aktörerna att byta från leveranser med vans till LEFV, t.ex. elektriska mik-
rofordon eller lastcyklar. Ett sätt för kommunerna är att utestänga konventionella fordon (person-
bil, lastbil och buss) från ett visst område och endast tillåta cyklar, mopeder, motorcyklar och mo-
torredskap. 

I dagsläget registreras de flesta elektriska mikrofordon som lätt lastbil, motorcykel eller motorred-
skap. Fordonen som kör för Stadsleveransen i Göteborg är till exempel registrerade som lätta last-
bilar. För att utestänga konventionella fordon har man förbjudit lätta lastbilar, och sedan givit dis-
pens från de gällande trafikföreskrifter för att få in LEFV-fordonen som används i Stadsleveransen. 
Detta exempel visar att det är osäkert om nuvarande regler för fordonskategorier som motorcyklar 
eller motorredskap fungerar tillräckligt väl för de olika typer av motordrivna mikrofordon som 
finns på marknaden. Det behöver utredas om dagens regelverk med olika fordonskategorier är 
ändamålsenligt, eller om det behövs förändringar i befintliga kategorier eller tillägg med ytterli-
gare någon fordonskategori, för att underlätta för kommuner att införa regler som styr mot effek-
tiva och miljöanpassade mikroleveranser när flera nya typer av leveransfordon introduceras på 
marknaden.  

Det kommer också att finnas ett bredare spektrum av godsfordon såsom leveransrobotar, självkö-
rande minibussar för gods, drönare med mera Det kan därför också behöva utredas om det finns 
ett behov av att införa fordonskategorier som omfattar denna typen av fordon för att underlätta en 
effektivare reglering av godstrafiken och introducera nya självkörande leveranstekniker. 

Vidare behövs det undersökas om trafikförordningen kan kompletteras med bestämmelser angå-
ende miljözoner. Med miljözoner kan kommuner idag stänga ute personbilar, lastbilar och bussar 
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från särskilt miljökänsliga områden inom städer, baserat på fordonens utsläppsklass. Kommunerna 
kan idag däremot inte stänga ute fordon baserat på deras bullernivåer. Om det vore möjligt, skulle 
det underlätta implementeringen av off-peak leveranser, som har en stor potential att minska 
trängsel i staden och öka transporteffektiviteten. En förutsättning för att tillåta exempelvis nattle-
veranser är dock att människor som bor i området inte störs. Vissa kommuner har därför förbjudit 
trafik med lastbil i innerstaden nattetid. En miljözon som inkluderar bullernivåer som bara gäller 
under vissa tider på dygnet skulle möjliggöra att tillåta trafik med t.ex. elektriska lastbilar och tys-
tare lastbärare och lastningsutrustning på nattetid och därmed underlätta implementeringen av 
off-peak leveranser. 

6.2.4 Hur påverkas näringslivets aktörer och hur ser 
affärsmodellen ut? 

I detta arbete diskuteras hur näringslivets aktörer skulle kunna påverkas när kommunen tar en 
mer aktiv roll inom varulogistiken i städer. Exempel som nämns är högre kostnader för transportö-
rerna som är tvungna att köpa in nya fordon och att lägga om produktionen av transporttjänster. 
För fastighetsägarna innebär införandet av logistiktal en högre kostnad och för specialiserade e-
handelstransportörer som har snabba hemleveranser som affärsidé kan marknadsförutsättningarna 
förändras så drastiskt att deras affärsidé blir omöjlig. Det behövs därför mer kunskap hur aktörer-
nas affärsmodeller förändras, speciellt ifall kommunen tar över ansvaret för infrastruktur och 
transporter. Möjliga frågeställningar för fortsatt forskning inom affärsmodeller är: 

 Kostnad för friköp av mottagnings- och omlastningsplatser för fastighetsägare 
 Kostnad för omlastning och paketskåpplatser för transportörer 
 Regler för fördelning av kapacitet i paketskåp vid eventuell kapacitetsbrist 
 Konkurrenspåverkan vid införandet av delning av resurser och affärer 
 Ansvarsfrågan mellan aktörerna om leveranser körs av kommunens anlitade transportör 
 Ägandet och drift av terminaler och mottagningsanläggningar 
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Bilaga 1 – Metoder och tekniker för 
framtidens varulogistik i städer 

I denna bilaga redovisas resultatet för del 1 av uppdraget, som har innefattat en kartläggning av 
möjliga lösningar för hållbar och klimateffektiv varulogistik i nya och befintliga stadsdelar. Ut-
gångspunkten för detta arbete var att logistiklösningar som både möter kundernas krav på snabba 
hemleveranser samt minskar fragmenteringen av varuflöden och antalet transporter måste inte-
grera olika logistikaktiviteter i ett system (Figur 18): 

 

Figur 18: Logistikaktiviteter i integrerade systemlösningar för varulogistik i städer 

 Samlastning: en större samlastningsterminal dit de fragmenterade varuleveranserna kom-
mer och sedan samlastas för vidare transport i stora och energieffektiva fordon till stadsde-
larna 

 Feeder-transport: konsoliderad samlastad transport med stora fordon genom staden (gods 
till flera stadsdelar) 

 Omlastning: en stadsdelsnära mikroterminal där godset lastas om till mindre och tystare 
fordon för vidare transport till närområdet 

 Last-mile transport: transport i stadsdelen (gods till mottagarens närområde)  
 Angöring: parkering av fordonet nära mottagaren och lastning/lossning av gods  
 Last-meter transport: transport från fordonet till mottagningsplats (gods till mottagaren) 
 Mottagning: överlämning av leveransen från transportör till mottagare 

Kartläggningen sammanställer exempel på metoder och tekniker för varje logistikaktivitet, samt 
exempel på systemlösningar och forskningsprojekt.  
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Metoder och tekniker 

Feeder-transport 
Feeder-transport avser transporten av gods genom staden från avsändaren till mottagningsom-
råde, utan stopp för leveranser.  

Namn Beskrivning Företag Land 

Tunga lastbilar 
Volvo FE Electric En eldriven lastbil som har utvecklats för distribution, 

avfallshantering och andra urbana transportapplikat-
ioner. Lastbilen har kapacitet för totalvikt på 27 ton 

Volvo Sverige 

https://www.volvogroup.com/en-en/news/2018/apr/news-2879838.html 

Scania Plug-in hybrid Hybridlastbil för stadsnära transporter som distribut-
ion och anläggning. Kan köra upp till 10 km utan av-
gasutsläpp. 

Scania Sverige 

https://www.scania.com/se/sv/home/experience-scania/news-and-events/News/archive/2018/11/scanias-nya-tysta-hybrider.html 

T-Pod En autonom, fjärrstyrd och hyttlös eldriven lastbil. 
Har kapacitet för 15 pall och för totalvikt på 27 ton. 
Kan köra upp till 200 km. 

Einride Sverige 

https://www.einride.tech/ 

Pråm 

Fludis hybrid-powered ship operating on the River Seine in 
Paris. 

Fludis Frankrike 

https://fludis.eu/?lang=en 

DenCity pråm Pram med bogserbåt Pråmkompaniet Sverige 

https://www.sspa.se/how/research/dencity 

Drönare 
Matternet Drone and 
station 

Drönare med kapacitet för 2 kg och 4 liter, räckvidd 20 
km.  

Matternet USA 

https://mttr.net/product 

Wing Drönare med låg vikt och ett navigationssystem som 
kan leverera små paket – som mat, medicin och hus-
hållsvaror, med en vikt på upp till ungefär 1,5 kg 

X-Company USA 

https://x.company/projects/wing/ 
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Omlastning 
Omlastningen äger rum på stadsdelsnära mikroterminaler där godset till samtliga mottagare i 
stadsdelen lastas om från feeder-fordonet till flera mindre och tystare fordon (dekonsolidering) för 
vidare transport till mottagarna i stadsdelen.  

Namn Beskrivning Företag Land 
CityHub Nordstan Cityhub för omlastning mellan lastbil och lastcyklar, 

öppen för alla transportörer. Med säkra ytor för parke-
ring, omklädningsrum, trafikledning, omlastning samt 
underhåll. 

Nordstan samfäl-
lighet 

Sverige 

https://www.mynewsdesk.com/se/nordstan/pressreleases/nordstan-tar-ytterligare-ett-steg-foer-haallbara-leveranser-och-vaelkomnar-
pling-transport-2893009 
CityHub Oslo DB Schenker opens its first low-carbon city distribu-

tion center in Oslo, the new Oslo City Hub. The cen-
trally-located new terminal will reduce CO2 emissions 
of city goods distribution by 80%, using electric cars 
and e-bikes. Oslo City Hub is part of Electric City, the 
Oslo district's focus on activities associated with its 
status as European Green Capital 2019 

DB Schenker Norge 

https://www.dbschenker.com/de-en/about/press/corporate-news/sustainable-logistics--db-schenker-opens-first-low-carbon-distribut-
ion-terminal-in-norway-594248 

 

Last-mile transport 
Last-mile transporten avser transporten inom stadsdelen till mottagarna. För denna aktivitet finns 
både lätta lastbilar och LEFV (light electric freight vehicles). LEFV inkluderar elektriska mikrovans, 
lastmoped och lastcyklar. 

 
Namn Beskrivning Företag Land 

Lätta lastbilar 
ACE Cargo lastkapacitet på 500 kg och totalvikt på 900 kg med en 

räckvidd på 150-250 km beroende på last och terräng. 
ACE Australien 

https://www.ace-ev.com.au/ 

Streetscooter Fordonen är utrustade med ett batteri på aningen 20 
eller 40 kWh och har en lastkapacitet på 720kg.  

Streetscooter Tyskland 

https://www.streetscooter.com/en/ 

Mikrovans 

Alke fordon Mikrovan för paketleveranser och andra typer av 
verksamheter 

Alke Italien 

https://www.alke.com/electric-vehicles-logistics 

Inzile PRO4 flexibla mikrofordon för staden; både arbetsmaskiner 
och för transportservice. Lastkapaciteten är 1000 kg. 

Inzile Sverige 

https://inzile.com/pro4/ 

Goupil box van Mikrovan för paketleveranser och andra verksamheter Goupil Nederlän-
derna 

http://www.goupil-industrie.com/goupil-gem/g4/goupil-g4-fourgon.html 

CubeE Självkörande leveransfordon Continental Germany 

https://www.continental.com/en/press/press-releases/cube-technologies-74492 
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Namn Beskrivning Företag Land 
Boxbot Integrerat leveransfordon och paketskåp Boxbot USA 

https://www.roboticsbusinessreview.com/supply-chain/boxbot-launches-last-mile-self-driving-parcel-delivery-system/ 

Nuro Självkörande fördon för leveranser av paket och mat Nuro USA 

https://nuro.ai/ 

Toyota e-pallet Självkörande leveransfordon för bl.a. pall-leveranser Toyota Japan 

https://global.toyota/en/newsroom/corporate/20546438.html?_ga=2.181506851.545377001.1571819071-1163829342.1571819071 

Lastmoped 
Zbee Cargo Leveransfordon för gods med lastkapacitet på 170 kg 

och en räckvidd på 80 km 
Clean Motion Sverige 

https://cleanmotion.se/zbee/specification/ 

CargoBee Leveransfordon för gods med lastkapacitet på 600 liter CargoBee Holland 

https://www.cargobee.nl/ 

Lastcykel 

Armadillo en fyrhjulig el-lastcykel med city-container ovanpå 
hjulen. På det viset ryms ekipaget på vägar och cykel-
banor utan att störa andra cyklister. 

Velove Sverige 

https://www.velove.se/electric-cargo-bike 

Urban Arrow Tender Trehjulig lastcykel Urban Arrow Nederlän-
derna 

https://www.urbanarrow.com/en/tender 

Centaur Cargo Trike XL Trehjulig lastcykel Centaur Cargo Nederlän-
derna 

https://www.centaurcargo.com/en/cargo-bikes/ 

Cyclofret Lastcykel med container  Cyclofret Frankrike 

https://cyclofret.eu/specifications-techniques/?lang=en 

EAV Fyrhjuling med lastkapaciteten på upp till 175 kg EAV Storbritt-
aninen 

https://www.eavcargo.com/ 

VW cargo e-Bike 
 

Trehjulig lastcykel med kapacitet på 210 kg inklusive 
chaufför. Packbox som rymmer en halv kubikmeter. 

VW Tyskland 

https://www.volkswagen-transportbilar.se/sv/innovationer-och-teknik/elbilar/modeller/cargo-e-bike.html 

Loadster Fyrhjuling med container. Lastkapacitet på 663 liter. Citcar Tyskland 

https://loadster.org/ 

Angöring  
Angöring avser parkering av last-mile fordonet nära mottagaren och lossning av gods för vidare 
transport till mottagaren.  

Namn Beskrivning Företag Land 

Lastzon management  
ParkUnload digital platform to regulate, control and monitor load-

ing zones and other restricted parking areas, based on 
IoT devices and mobile applications. 

ParkUnload Spain 
 

https://www.parkunload.com/en/ 
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Last-meter transport 
Angöring avser parkering av last-mile fordonet nära mottagaren och lossning av gods för vidare 
transport till mottagaren. Last-meter transporten avser transporten av en enskild leverans från an-
göringsplatsen till mottagaren, som kan vara verksamhetens lokal, ett ombud eller boendes lägen-
het. Här redovisas flera exempel på leveransrobotrar (autonomous ground vehicle, AGV). 

Namn Beskrivning Företag Land 
HUGO  ett uppstartsprojekt för utveckling av en AGV för pa-

ketleveranser. 
HUGO Delivery 
AB 

Sverige 

https://www.drivesweden.net/nyheter/hugo-hallbara-och-autonoma-paketleveranser 

Starship AGV för leveranser av paket och mat med en räckvidd 
på 6 km.  

Starship USA 

https://www.starship.xyz 

Digit en människoliknande AGV som levererar paket på 
ben. 

Agility Robotics USA 

https://media.ford.com/content/fordmedia/fna/us/en/news/2019/05/22/meet-digit-robot-self-driving-delivery.html 

Marble AGV för leveranser för paket och företagsleveranser.  Marble USA 

https://www.marble.io/ 

Loomo delivery AGV för leveranser i kontorsmiljöer.  Segway Robotics Kina 

http://delivery.segwayrobotics.com/en 

Kiwibot AGV för leveranser av paket och mat. Kiwibot Kolum-
bien 

https://www.kiwicampus.com/ 

FedEx Roxo AGV för leveranser av paket. FedEx USA 

https://thefuturefedex.com/ 

Serve AGV med en räckvidd på 40 km och kapacitet på 20 
kg. 

Postmates USA 

https://serve.postmates.com/ 

Amazon Scout AGV för leveranser av paket. Amazon USA 

https://blog.aboutamazon.com/transportation/meet-scout 

Anymal C AGV I form av robothundar för leveranser av paket. Anybotics Svhweiz 

https://www.anybotics.com/anymal-legged-robot/ 
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Mottagning 
Mottagning avser aktiviteten där mottagaren tar över leveransen från transportören. Ofta inklude-
rar denna aktivitet en kvittens från mottagaren att leveransen har tagits emot. En hög leveranskva-
litet kräver därför mottagningsplatser där leveranserna kan lagras och att dessa mottagningsplat-
ser är lättillgängliga och lätta att använda för mottagarna. Paketskåp och digitala lås är tekniska 
lösningar för detta. 

Namn Beskrivning Företag Land 

Paketskåp 
Instabox Frakttjänst som finns i utvalda nätbutiker. Instabox 

fraktar paket till egna paketskåp. 
Instabox Sverige 

https://instabox.se/ 

Qlocs Transportörsneutralt system som används för paketle-
veranser, ett kylt leveransskåp för matleveranser eller 
leveranscontainer på byggarbetsplatser.  

Qlocs Sverige 

https://www.qlocx.com/ 

MyRenzBox Transportörsneutralt paketskåp  Renz Sverige 

https://www.renzgroup.se/paketboxar/myrenzbox/ 

E-drop Paketskåp med kombinerad brevlåda, paketfack och 
kyldel. Skåpet, som än så länge är en prototyp under 
utveckling, har plats för upp till sex matkassar. 

Steerlink Sverige 

https://intelligentlogistik.com/nyhetsflode/e-handel/coop-forst-med-nowastes-e-drop/ 

Infinity Uppkopplat paketskåp SwipBox Danmark 

https://www.swipbox.com/products_infinity.html 

Amazon Hub apartment 
locker 

Amazons skåp för paketleveranser Amazon USA 

https://www.amazon.com/b?ie=UTF8&node=17337379011 

Parcel Pending Transportörsneutrala paketskåp Parcel Pending USA 

https://www.parcelpending.com/ 

App-lösningar 
Parcelly App för privatpersoner för att ändra leveransadress 

till en närliggande butik eller verksamhet, som funge-
rar som ett ombud för leveranserna.   

Parcelly Tyskland 

https://parcelly.com/ 

Digitala lås 
Glue Home GlueHome möjliggör gör att du kan använda mobilen 

som nyckel till att låsa upp dörren när du inte är 
hemma. Du kan också få leveranser av paket innanför 
dörren och mat till kylskåpet.  

GlueHome Sverige 

https://www.gluehome.com/ 

Volvo in-car delivery en tjänst som möjliggör leveranser direkt till bilens ba-
gageutrymme. 

Volvo Sverige 

https://incardelivery.volvocars.com/ 
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Systemlösningar och forskningsprojekt 

Samlastningsprojekt 
Namn Beskrivning Projektledare 
ÄlskadeStad Lösningen kombinerar leveranser av paket med hämtning av 

återvinningsmaterial i små eldrivna fordon 
Ragnsells 

https://www.ragnsells.se/inspireras/alskadestad/ 

Stadsleveransen Samlastningsprojekt i Göteborg. Konceptet innebär att varor som 
anländer med tyngre fordon lastas om på lätta elektriska bilar för 
leverans till butiker och företag i centrala Göteborg. 

Göteborg Stad 

https://innerstadengbg.se/om-oss/ 

Lindholmsleveransen Stadsdelsnära samlastning på Campus Lindholmen i Göteborg, 
för både gods och avfall, som startades 2008 för att minimera de 
tunga transporterna. Idén bygger på att allt gods lämnas på en lo-
kal mikroterminal för att därefter samlastas på en eldriven mini-
lastbil. 

Älvstranden Ut-
veckling 

http://alvstranden.com/hallbara-transporter-ger-smartare-och-attraktivare-stader/ 

SamCity Malmö Samlastningsprojekt i Malmö. Malmö stad 

https://www.vinnova.se/p/samcity---hallbart-forsorjningssystem-for-attraktiv-stad/ 

Samordnad varudistri-
bution Södertörn 

Södertörnskommunerna har ett gemensamt samarbete kring sam-
ordnade varutransporter. Färre varutransporter trafikerar skolor 
och förskolor och de styrs till tider som passar. 

Upphandling Söder-
törn 

https://sodertornskommunerna.se/verksamhet/fasta-samarbeten-pa-sodertorn/samordnad-varudistribution.html 

SMOOTh Projektet utveckla och implementera en digital tjänst för dyna-
miskt beslutsfattande om konsolidering och omlastning i hubbar 
baserat på en komplex mängd data. För att testa och demonstrera 
etableras ett living lab i Göteborg centrum. 

AB Volvo 

https://www.volvogroup.com/en-en/news/2019/nov/volvo-reduces-transports-using-a-digitalized-system.html 

 

Off-peak leveranser 
Namn Beskrivning Projektledare 

 
EECENTRIC Framtagande och drift i verkliga transportuppdrag av Plugin-

elektrisk lastbil för emissionsfria Off-Peak leveranser med tung 
lastbil i Stockholm City  

Stockholm stad 

https://www.stockholm.se/eccentric 

Off-peak citydistribution, 
Forsknings etapp 1 

Projektet demonstrerade vilka effekter man kan uppnå genom att 
flytta transporter till den del av dygnet då trafikintensiteten gene-
rellt är låg (kväll, natt, tidig morgon) och då godstransporter nor-
malt är förbjudna i Stockholms innerstad. 

KTH 

https://www.kth.se/en/forskning/artiklar/switching-to-off-peak-delivery-times-reduced-city-congestion-1.730783 
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Mottagning 
Namn Beskrivning Projektledare 
BRF Viva Brf Viva är ett resultat av många års forskning kring hur vi kan 

bygga, bo och leva så hållbart som möjligt. Som boende här har 
du alla ingredienser du behöver för att leva utan att äga egen bil. 
Projektet inkluderar paketskåp i fastigheten, även för större leve-
ranser. 

Riksbyggen 

https://www.mynewsdesk.com/se/riksbyggen/pressreleases/riksbyggens-brf-viva-foerst-ut-med-laetta-elfordonet-zbee-i-sin-fordons-
pool-2859964 
Customer Values in Par-
cel Lockers 

Projektet studerar värdet av paketskåp från kundens perspektiv. Lunds tekniska hög-
skola 

http://www.relog.lth.se/projekt/customer-values-in-parcel-lockers/ 

SESAM II Projektet har som syfte att fastställa en hållbar affärsmodell och 
kvalitetssäkra den teknisk plattformen för digitala lås som ut-
vecklades inom första SESAM-projektet. En standard för digitala 
lås skapar förutsättningar för godsmottagaren att ge tillgång till 
transportören att öppna låsta utrymmen och leverera varorna 
även om mottagaren inte är på plats. 

CLOSER 

https://closer.lindholmen.se/projekt-closer/sesam-ii 

DenCity steg 3 - Fullser-
vicefastighet 

Målet med Fullservicefastighets leverans- och delningstjänster är 
att etablera och skapa projekteringsunderlag genom projektets 
handbok för Fullservicefastigheter 

CLOSER 

https://closer.lindholmen.se/projekt-closer/dencity-steg-3 

Leveriet Ett koncept för paketutlämning i butiker med syfte att integrera 
den växande e-handeln i de fysiska miljöerna, öka servicen och 
säkra köpupplevelsen hela vägen från nätköp till upphämtning 
av paket. 

Atrium Ljungberg 

https://www.ehandel.se/Leveriets-nya-satsning-Vill-bli-utskjutet-lager-at-e-handlarna,14218.html 

Paketautomat i stad och 
glesbygd på företag och 
myndigheter 

Projektet bidrar till att skapa kunskap kring hur paketautomaten 
kan integreras i stads/samhällsutveckling kopplat till tillgänglig-
het och skapa kunskap kring konsumenteffekter. 

Lunds tekniska hög-
skola 

http://www.relog.lth.se/projekt/paketautomat-i-stad-och-glesbygd-paa-foeretag-och-myndigheter/ 

Obevakade hemleveran-
ser 

Ett test av obevakade hemleveranser med garanterat intakt kyl- 
och fryskedja utan att kunden behöver ge tillträde till sitt hem.  

Steerlink Partners 

https://www.e-drop.se/ 

 

  



 Rapport U 6230  Framtidens varulogistik i städer  
 

9 

Bygg- och anläggningstransporter 
Namn Beskrivning Projektledare 
CIVIC CIVIC-projektet syftar till att underlätta och stödja transporter till, 

från och runt stadsbyggarbetsplatser, minimera störningar i det 
omgivande samhället och optimera energieffektiviteten i bygg-
transporterna. 

CLOSER 

https://www.civic-project.eu/en/about-civic 

MIMIC Målet med MIMIC-projektet är att demonstrera hur konceptet 
SMART Governance kan användas som en hjälp vid bygg-och 
stadsplanering.  

CLOSER 

https://www.mimic-project.eu/en 

Fossilfri bygglogistik Projektet ska kartlägga vilket samlat transportbehov som plane-
rade byggen leder till i olika faser av en byggprocess. Med det 
som grund kan olika metoder för omställning till fossilfrihet 
skapas och testas som vägledning för omställningen till fossilfria 
byggtransporter.  

Linköpings univer-
sitet 

https://liu.se/nyhet/boom-for-bygglogistik-i-stader 

Hur ökar vi nyttan av 
bygglogistiklösningar i 
urbana byggprojekt? 

Projektet fokuserar på vilka olika typer av bygglogistiklösningar 
som används, hur de påverkar produktivitet och hållbarhet på 
byggarbetsplatserna, hur man med lämpliga mätetal kan följa 
upp effekterna, samt hur organisationen bör utformas för att pro-
jektet ska kunna dra nytta av bygglogistikens lösningar. 

Linköpings univer-
sitet 

https://www.sbuf.se/Projektsida/?id=d7dfcf85-d1ad-49ba-a7ab-17680cf6b696 

Norra Djurgårdstaden 
Stockholm 

Syftet med projektet är att utveckla ett koncept för ett Bygglo-
gistikcenter (BLC) för att samordna och resursoptimera logistiken 
i Norra Djurgårdsstaden. Målet är att koordinera och samlasta 
alla transporter till och från byggområdet. 

Stockholm stad 

https://www.ndslogistik.se/sv/ 

Störningsfri stad: Visuali-
serad byggtrafikplane-
ring för en störningsfri 
stadsutveckling 

Syftet är att utveckla kunskap och kompetens som möjliggör att 
utveckla ett planeringssystem för att visualisera trafikpåverkan 
av genomförandeplaner och trafikanordningsplaner i stadsplane-
ringen. 

Linköpings univer-
sitet 

https://www.vinnova.se/en/p/visualized-construction-traffic-planning-for-disturbance-free-city-development-byggfrid/ 

Byggleveranser till digi-
tala lås 

Leveranser till container vid byggarbetsplats m.h.a. digital en-
gångsnyckel som gör att mottagaren inte behöver vara på plats. 

Schenker Consulting 

https://www.dbschenker.com/se-sv/om-oss/presscenter/nyheter-fr%C3%A5n-db-schenker/digitala-l%C3%A5s-ger-moejlighet-att-leve-
rera-dygnet-runt-524758 
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Transporter av avfall och återvinningsmaterial 
Namn Beskrivning Projektledare 
DenCity steg 3 – eldriven 
sopbil 

Demonstration av en eldriven sopbil är ett resultat av ett samar-
bete mellan Renova, Kretslopp och Vatten inom Göteborgs Stad 
och Volvo Lastvagnar. 

AB Volvo 

https://closer.lindholmen.se/projekt-closer/dencity-steg-3 

DenCity Steg 3 – flytande 
återvinningscentral 

En pråm designas för att användas som en flytande Återvinnings-
central på Götaälv. 

SSPA 

https://closer.lindholmen.se/projekt-closer/dencity-steg-3 

SendSmart Har studerat möjligheten till sophämtning under annorlunda ti-
der såsom tidig morgon eller sena kvällar. 

AB Volvo 

https://closer.lindholmen.se/projekt-closer/sendsmart 

ELSOP Möjlighetsstudie för elektrifierad fordonsflotta för avfallshämt-
ning i centrala Göteborg. 

CLOSER 

https://closer.lindholmen.se/en/projects-2/ellog 

 

Smart infrastruktur 
Namn Beskrivning Projektledare 
Geofencing Fordon är idag till stor del uppkopplade vilket kan användas för 

att skapa en hållbar och säker miljö. Geofencing definierar en di-
gitaliserad geografisk zon inom vilken egenskaper hos uppkopp-
lade fordon kan styras t.ex. hastighet och drivlina. På sikt kan 
geofencing också användas för att begränsa tillgång till specifika 
zoner eller områden. 

CLOSER 

https://closer.lindholmen.se/projekt-closer/geofencing 

Nordic Way Både fordon och infrastruktur blir allt mer uppkopplade vilket 
skapar nya möjligheter för ett mer effektivt transportsystem. Med 
nya tjänster, som genom smart kommunikation förbättrar trafik-
flöden och ökar trafiksäkerheten, kommer i framtiden bidra till 
ökad framkomlighet och färre olyckor. 

CLOSER 

https://closer.lindholmen.se/node/63287 

Kringfartslogistik Det finns goda möjligheter att effektivisera transporter på in- och 
kringfartsleder i storstadsregioner genom att dynamiskt priori-
tera samhällsnyttig godstrafik och därmed öka kapaciteten i be-
fintlig infrastruktur. 

CLOSER 

https://closer.lindholmen.se/projekt-closer/kringfartslogistik 

Smarta lastzoner Stock-
holm 

Inom ramen för projektet Innovativ parkering i klimatsmarta stä-
der har ShowPark i samarbete med Stockholms Stad demonstre-
rat en IT-lösning med sensorer för effektivare utnyttjande av last-
zoner i innerstaden. 

KTH 

http://www.innpark.se/paket-5-pilot.php 
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