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Remissvar från Sveriges Åkeriföretag angående RUFS 2050 (TRN 2017-0052)



Sveriges Åkeriföretag är med ca 6000 medlemsföretag och ca 37 500 fordon åkerinäringens branschorganisation och arbetar för en sund och lönsam utveckling av denna näring som svarar för cirka 4 % av Sveriges BNP. Sveriges Åkeriföretag lämnar följande synpunkter till SLL angående RUFS 2050. 



Gods- och logistikstruktur 

Summering: 

Befolkningen i Stockholmsregionen kommer att öka till 3 338 000 år 2050. Med det i åtanke kommer lastbilstransporterna att öka med 50 % redan under år 2030.

För att kunna tillgodose leveranstrafiken för butiker, restauranger och byggarbetsplatser så att de får sina leveranser och att avfallstransporter från hushåll, butiker, restauranger och byggarbetsplatser fungerar, så måste det till en förändring. Annars fungerar ju inte staden för dess boende, arbetande och besökare. För det är inte hållbart med dagens förutsättningar. 

Sveriges Åkeriföretags förslag är att lastbilar inkl. släp enligt lokala trafikföreskrifter tillåts vara längre en 12 meter. 15 meter kana vara acceptabel längd samt bruttovikten på ekipage tillåts öka och på detta sätt få med sig mer gods. Nattleveranser tillåts, när gatorna är tomma. Etablering av rangerings- och/eller omlastningsplatser i anslutning till områden där exempelvis bärigheten är begränsad till BK2 och maximalt 12 m (15 m) fordonslängd råder. Titta på förutsättningarna för digitaliseringen som tex. Geofencing och minska energiförbrukning per transporterad mängd gods. 

Släp måste kunna ställa av vid leverans där längbegränsning råder vid särskilt upprättade rangerings-uppställningsplatser.  

Med dessa förslag så kommer det att generera färre lastbilar och färre fordonsförflyttningar.  



Hållbara massgodstransporter i stora tätorter 



Massgods är den största varugrupp som transporteras på gatu- och vägnätet. Flertalet av dessa transporter utgörs av jord, sand, sten samt andra schaktmassor och utförs ofta på korta avstånd inom storstadsområden, under 60 km. I Stockholms län svarar massgodstransporterna dessutom för mer än 50 % av den totala transporterade godsmängden i ton, tar vi med sophanteringen så är det 60 %. Detta kan jämföras med transport och distribution av styckegods och annat samlastat gods vilket utgör drygt 40 % av godsmängden. Massgodstransporter i tätortsmiljö är därtill en resurskrävande, kostsam och miljöpåverkande verksamhet. Inom flera större städer och tätorter i Sverige råder lokala restriktioner avseende fordons och fordonskombinationers vikt och längd. En vanligt förekommande restriktion är BK2 och en maximalt tillåten fordonslängd på 12 m i innerstadsområden. På grund av dessa lokala restriktioner avseende tillåtna fordonslängder och bruttovikter begränsas ofta lastförmågan hos de fordon som transporterar massgods.



För en 3-axlad lastbil begränsas lastvikten med ca 20 % vid BK2 jämfört med lastvikten för samma fordon vid BK1. Detta innebär att en stor del av dessa transporter inte kan utföras på ett resurseffektivt sätt. Restriktionerna medför även att fler fordonsrörelser krävs för att transportera en viss godsmängd än vad som varit fallet om fordonen kunnat lastas till full lastförmåga eller om större fordon eller fordonskombinationer kunnat användas. Ett problem som följer av detta är en högre energiförbrukning per transporterad mass- eller godsenhet. En större andel av den förbrukade energin kommer därför att användas för att förflytta fordonet istället för att förflytta dess last, vilket bidrar till en större miljöbelastning, en ökad trängsel samt högre olycksfallsrisker. 



TransportForsK (www.tfk.se) har i studier kartlagt transporter av massgods, främst vid anläggningsverksamhet. Studierna har visat att begränsningar av fordonens lastkapacitet genom restriktioner i bruttovikten, på grund av en låg bärighetsklass, såsom BK2, medför stora försämringar av transporteffektiviteten samt en ökad energiförbrukning per transporterad mängd gods. 

Möjligheterna till en energieffektivisering av massgodstransporterna bedömds vara goda och olika möjliga utvecklingsåtgärder och andra insatser har identifierats. I TFKs arbete med massgodstransporter har följande åtgärder framkommit som särskilt betydelsefulla för att energieffektivisera massgodstransporterna i städer och tätorter: 

Tidigare studier har även visat att de problem, i form av skador samt slitage på gatu- och vägnätet vilket i huvudsak förorsakas av tunga fordon, främst beror på fordonens axeltryck. Andra bidragande faktorer är bland annat däckkonfigurationer, till exempel om axlar har dubbelmonterade däck eller inte, samt de hastigheter som fordonen framförs med på känsliga gator och vägavsnitt. Tidigare studier har indikerat att det av stor vikt att hålla nere axellasterna, för att minimera vägslitaget och den inverkan på omgivande bebyggelse som de tunga fordonen förorsakar. Detta har belyst att det finns argument för ett bibehållande av de restriktioner avseende främst axeltrycken, samt även boggitrycken, som anges av BK2. Däremot utgör bruttoviktskurvorna och restriktionerna kring maximal bruttovikt för enskilt fordon en begränsning av lastförmågan utan att bidra till en nämnvärd minskning av vägslitaget. 



Exempelvis tillåts idag en 3-axlad lastbil att ha en bruttovikt på maximalt 26 ton vid BK1, vilket förenklat ger en genomsnittlig axellast på 8,7 ton. En lastbil med 4 axlar tillåts ha en högsta bruttovikt på 32 ton, vid BK1, vilket ger en genomsnittlig axellast på 8 ton. En lastbil med 4 axlar har vidare 46 % högre lastförmåga än den med 3 axlar vid BK1. Även energiförbrukningen och miljöpåverkan minskar per massenhet när lastbilar med 4 istället för 3 axlar används. Dock är det svårt att effektivt utnyttja lastbilar med 4 axlar inom BK2. 

Emellertid saknas kunskap kring markvibrationer orsakade av fordon och hur olika axelkonfigurationer och axelantal påverkar utbredningen av markvibrationer samt störningen från dessa. 



En möjlig lösning är omlastnings- och rangeringsplatser där efterfordon, såsom släpvagnar, och lastbärare kan ställas av innan infart till innerstadsområdet. Detta för att anpassa fordonskombinationens storlek till de gällande lokala restriktionerna avseende bruttovikten, vanligen BK2, och begränsningar av fordonslängden, såsom 12 meters längd. Vidare kan lastbärare lastas om eller fyllas på för att öka nyttolasten och öka fordonets fyllnadsgrad vid den del av transportsträckan som utförs utanför innerstadsområdet eller utanför det område inom vilket restriktioner gäller. 



I dagens situation fortsätter dock fordonen, på grund av brist på omlastnings- och rangeringsplatser, ofta att köra med begränsad last, enligt BK2, under hela den aktuella transportsträckan trots att det endast under ett kort delavsnitt råder begränsningar till BK2. 

Tidigare studier har indikerat att bränsleförbrukning, transportkostnad och tidsåtgång per transporterat ton massgods i vissa fall kan halveras om det finns möjlighet till omlastning och rangering av släp och lastbärare vid in- och utfart till innerstadsområden där restriktioner avseende fordonens vikt och längd råder. 



Sammanfattningsvis finns det en stor potential att effektivisera massgodstransporterna i de stora tätorterna genom förhållandevis enkla medel. Massgodstransporter är dock ofta en bortglömd varugrupp i diskussioner kring godstransporter, trots att massgods står för den största andelen av den transporterade godsmängden. Med effektiviserade massgodstransporter kan trängseln minska samtidigt som dessa transporters energiförbrukning och klimatpåverkan kan minska. Detta i linje med de transportpolitiska målen samt miljömålen. Det finns därför mycket att vinna på att fokusera mer på massgodstransporterna samt belysa massgodstransporternas betydelse för samhället






15 meters fordon 

Lastkapaciteten för vägfordon, såsom lastbilar och efterfordon, begränsas av nationella respektive lokala regler och restriktioner gällande bruttovikter och fordonslängder. Detta innebär att fordonens bruttovikter, eller egenvikten och nyttolasten sammantagna, främst begränsas av bruttoviktsbestämmelserna för det allmänna vägnätet. Vidare finns begränsningar av längd, bredd och höjd för enskilda fordon och fordonskombinationer. 

Det allmänna gatu- och vägnätet är i Sverige indelat i 3 bärighetsklasser där den idag högsta klassen (BK1), som omfattar 94 % av det allmänna vägnätet, tillåter 64 tons bruttovikt vid full fordonslängd, det vill säga 24 - 25,25 m totallängd och ett avstånd mellan första och sista axeln i en fordonskombination på minst 20,2 m. En ny bärighetsklass, BK4, är på väg att införas och ska tillåta bruttovikter på upp till 74 ton med bibehållande av de axel- och boggilaster som idag råder vid BK1. Ur ett tätortsperspektiv är skillnaden mellan BK1 och BK4 därför ofta av liten betydelse. Inom flera större städer och tätorter i Sverige råder lokala restriktioner avseende fordons och fordonskombinationers vikt och längd. En vanligt förekommande restriktion är BK2 och en maximalt tillåten fordonslängd på 12 m i bland annat innerstadsområden. På grund dessa lokala restriktioner avseende tillåtna fordonslängder och bruttovikter begränsas ofta lastförmågan hos de fordon som utför transporter av gods. Detta innebär att en stor del av de aktuella transporterna inte kan utföras på ett ur olika aspekter effektivt sätt. Vidare medför restriktionerna att fler fordonsrörelser krävs för att transportera en viss godsmängd än vad som varit fallet om fordonen kunnat lastas till full lastförmåga eller om större fordon eller fordonskombinationer kunnat användas. Ett problem som följer av detta är att energiförbrukningen per transporterad godsenhet blir högre på grund av att förhållandet mellan fordonets nyttolast och dess egenvikt förändras när andelen nyttolast minskar. En större andel av den förbrukade energin kommer därför att användas för att förflytta fordonet istället för att förflytta dess last, vilket bidrar till en större miljöbelastning, en ökad trängsel samt högre olycksfallsrisker.



I tidigare studier har transporter av massgods kartlagts, främst vid anläggningsverksamhet. Studierna har visat att begränsningar av fordonens lastkapacitet genom restriktioner i bruttovikten, på grund av en låg bärighetsklass, såsom BK2, medför stora försämringar av transporteffektiviteten samt en ökad energiförbrukning per transporterad mängd gods



Dagens lokala trafikförordning i Stockholms stad är från 1980-talet. Sedan dess har mycket hänt inom fordonsutvecklingen vilket innebär att dagens fordon har helt andra egenskaper och annan prestanda än vad fordonen hade när trafikförordningen togs fram. Bl.a. vägvänlig fjädring.  



Förslaget om längre och tyngre fordon är att generellt höja den tillåtna fordonslängden inom Stockholms stad, från dagens 12 m till 15 m, men samtidigt bibehålla bärighetsklass BK2. Genom att tillåta längre fordon medges en högre bruttovikt enligt bruttoviktskurvan för BK2 där tillåten bruttovikt bestäms utifrån avståndet mellan första och sista axeln på fordonet eller fordonskombinationen



Geofencing

Med geofencing kan ett fordons rörelser följas och övervakas. Dessa system kan exempelvis utnyttjas för att ge restriktioner om, eller för att sänka ett fordons hastighet i fördefinierade geografiska områden. Genom att använda ett geofencing-system kan kommunen kontrollera att föraren respekterar rådande regler. Ett fordon som avviker från sin planerade rutt kan även stoppas eller sända ut larm. Med digitala hjälpmedel kan även säkerheten stärkas. Med geofencing kan bland annat terrordåd med lastbil försvåras. Med geofencing i kombination med mätning av lastvikten och axelvikter kan överlast förhindras vilket medför att regler och förordningar kan sättas utan de marginaler som idag tillämpas utifrån vetskapen om för att en viss andel av fordonen är överlastade.



Nattrafik 

Transport utgör en stor del av dagtidstrafiken i städerna. Effektiviteten är låg och utsläppen är onödigt hög på grund av trängsel. En internationellt testad förbättring är fraktleverans vid låg tider: kväll, natt och morgon. Transporter blir effektivare och ger lönsamhet på grund av mindre trafik. Gatan är också bättre används. Å andra sidan kan ljud från lastbilen på natten störa för befolkningen, och därför är nattrafik med tunga fordon förbjudet mellan 22:00 och 06:00 i centrala Stockholm.



Varuleveranser med lastbil till butiker och restauranger i centrala Stockholm, och lera andra städer i Sverige och världen, är idag bara tillåtna dagtid. För att hinna leverera i tid tills butikerna öppnar behöver lastbilarna köra mitt i morgonrusningen. En studie gjord på KTH visar dock att en lagförändring som tillåter leveranser nattetid kan minska bilköerna på morgonen.



En pilotstudie utförd av bland andra Anna Pernestål Brenden, forskningsledare på Integrated Transport Research Lab på KTH, tillsammans med forskare inom akustik, transporteffektivitet och samhällsekonomiska analyser, visar att det kan vara läge att lyfta på detta förbud.

Studien ger nämligen en fingervisning om att för varje lastbil som gör nattliga leveranser kan tre lastbilar plockas bort från trafiken i morgonrusningen. Anledningen till detta är att det krävs fler lastbilar för hinna få fram leveranserna i tid när lastbilarna befinner sig i morgonrusningen till skillnad från natten då trafikmängden är betydligt lägre.



Den samhällsekonomiska analysen visar att en viktig effekt av nattleveranser är just färre lastbilar under rusningstiden. Andra viktiga effekter är minskade utsläpp eftersom lastbilarna inte längre behöver stå på tomgång i köerna.

Den största utmaningen med nattleveranser är bullret som uppstår när man lastar av och som stör boende. Men här finns det mycket som kan göras. I projektet har till exempel rullburar med gummihjul testats.



– Man kan också lägga en annan typ av asfalt, en tystare sådan, runt butiker. Det går även att jämna ut marken för att göra lastning och lossningar tystare.

I studien har mer avancerade lastbilar använts än de som normalt trafikerar stadens gator. Bland annat har en av lastbilarna använt naturgas som bränsle, medan en varit ett hybridfordon där eldriften kopplats in så fort lastbilen angjort innerstaden.



– Nattliga leveranser har potential att skynda på åkeriernas övergång till mer miljövänliga lastbilar. Stockholm stad har visat ett intresse för en regeländring mot nattliga leveransen om mer miljövänliga och därmed tystare lastbilar används. Kan antalet lastbilar minskas kan åkerierna också investera i dyrare och mer miljövänliga lastbilar.

Anna Pernestål Brenden påpekar att flyttade varuleveranser till natten inte minskar antalet körda kilometrar. Denna faktor är konstant. Däremot blir man som sagt av med lastbilar i morgonrusningen, fordon som exempelvis accelererar långsamt och bidrar till trafikstockning. Nattliga leveranser ger också en högre nyttjandegrad av lastbilsflottan. 







































Förslag att få med i RUFS 2050 

 

· Att tänka på är att 60 % av alla lastbilsförflyttningar (fordonsrörelse) är bygg& anläggning och sophanteringstransporter.

· Att tänka på är att 40 % av alla lastbilsförflyttningar (fordonsrörelse) är När & fjärrtransporter distribution av styckegods och annat samlastat gods             

· Etablering av rangerings- och/eller omlastningsplatser i anslutning till områden där exempelvis bärigheten är begränsad till BK2 och maximalt 12 m fordonslängd råder idag, men som vi hoppas blir 15 m. inom en snar framtid.   

· Höjning av bruttovikten för enskilt fordon med fler än fyra axlar till förslagsvis 40 ton 

· Öka fordonslängden i innerstaden till 15 m där detta är möjligt med hänsyn till framkomlighet i Bk2 

· Höjning av bruttovikter där det idag råder BK2 genom att bruttovikten bestäms utifrån maximalt tillåtna axel- och boggilaster alternativt endast axellaster vid BK2 samt utifrån samma bärighet och bruttoviktskurva som gäller för BK1 

· Alla trafikslag måste effektiviseras, och kompletterar varandra mer än de konkurrerar. I Sverige transporteras 70 % av värdet och vikten av allt gods med lastbil. Lastbilen är oumbärlig för transportsystemet. Lastbilstransporter är dessutom i huvudsak mycket korta, 92 % av alla inrikes transporter är kortare än 30 mil. För att omlastning ska vara tid- och kostnadsmässigt försvarbart behöver den totala transportsträckan vara över 30 mil. På längre avstånd finns alternativa trafikslag, som kombitrafik, järnväg eller sjöfart. Eftersom att trafikslagen inte är utbytbara måste varje led effektiviseras. 

· Övergripande så är leveranstrafikens betydelse för att butiker, restauranger och byggarbetsplatser ska kunna få sina leveranser och avfallstransporter från hushåll, butiker, restauranger och byggarbetsplatser otroligt stor. Annars fungerar ju inte staden för dess boende, arbetande och besökare. 

· Det måste finnas lastplatser (lastzoner) på många ställen även där det finns lastfar (tunnlar under affärscentra som även kan vara låga i höjd) i närheten, eftersom t ex ölleveranser till restauranger ofta sker med tankbilar med slang som går direkt in från gatunivå till fastigheten.

· När det byggs ett nytt bostadsområde så måste man titta på helheten. Med det menar vi hela transportnätet i Stockholms Stad och Län.    
1. Hur får vi det mest effektiva sättet att in och utförsel av varor fungerar. 
2. När området är byggt hur ska in och utförsel av varor (t.e.x matleveranser sophantering) fungera på det mest effektiva sättet.  

· Titta på förutsättningarna för digitaliseringen som tex. Geofencing

· Minska energiförbrukning per transporterad mängd gods

· Cirkulär masshantering, där det som ta upp återförs till bygget i förädlat skick. På detta sätt så minskar vi transportlängden (meter vi kör) och fordonsförflyttningar. 

· Öppna upp för fler deponianläggningar närmare Stockholm. Idag kan det röra sig om transporter av lera och schaktmassor på upp till 10 mil för att bli av med massorna.      











Rangerings- och omlastningsplatser

Från Trafikkontorets utredning av uppställningsplatser (Goodall et al, 2015)

1. Hornsbergs bussdepå

2. Frihamnen (reserverad plats för lastbil idag)

3. Nyboda buss- och tunnelbanedepå

4. Söderhallen bussdepå (flyttas 2017 till Fredriksdal intill Fortums fjärrvärmeverk i södra Hammarbyhamnen

5. Pampas Marina, Solna

6. Kräftriket i Norra Djurgården

Ytor som nyttjats eller planeras att nyttjas som etableringsytor vid byggprojekt:

A. Ladugårdsgärdet

B. Londonviadukten

C. Parkering vid Sickla mot Värmdövägen

D. Mårtensdal, Gullmarsplan

E. Sundstabacken, Gullmarsplan

F. Liljeholmen

G. Parkering vid Ropsten

H. Grönområde mellan Södra Kungsvägen och

Lidingöbanan
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Remissvar från Sveriges Åkeriföretag angående RUFS 2050 (TRN 2017-0052) 
 
Sveriges Åkeriföretag är med ca 6000 medlemsföretag och ca 37 500 fordon 
åkerinäringens branschorganisation och arbetar för en sund och lönsam 
utveckling av denna näring som svarar för cirka 4 % av Sveriges BNP. Sveriges 
Åkeriföretag lämnar följande synpunkter till SLL angående RUFS 2050.  


 


Gods- och logistikstruktur  
Summering:  
Befolkningen i Stockholmsregionen kommer att öka till 3 338 000 år 2050. Med 
det i åtanke kommer lastbilstransporterna att öka med 50 % redan under år 2030. 
För att kunna tillgodose leveranstrafiken för butiker, restauranger och 
byggarbetsplatser så att de får sina leveranser och att avfallstransporter från 
hushåll, butiker, restauranger och byggarbetsplatser fungerar, så måste det till en 
förändring. Annars fungerar ju inte staden för dess boende, arbetande och 
besökare. För det är inte hållbart med dagens förutsättningar.  
Sveriges Åkeriföretags förslag är att lastbilar inkl. släp enligt lokala 
trafikföreskrifter tillåts vara längre en 12 meter. 15 meter kana vara acceptabel 
längd samt bruttovikten på ekipage tillåts öka och på detta sätt få med sig mer 
gods. Nattleveranser tillåts, när gatorna är tomma. Etablering av rangerings- 
och/eller omlastningsplatser i anslutning till områden där exempelvis bärigheten 
är begränsad till BK2 och maximalt 12 m (15 m) fordonslängd råder. Titta på 
förutsättningarna för digitaliseringen som tex. Geofencing och minska 
energiförbrukning per transporterad mängd gods.  
Släp måste kunna ställa av vid leverans där längbegränsning råder vid särskilt 
upprättade rangerings-uppställningsplatser.   


Med dessa förslag så kommer det att generera färre lastbilar och färre 
fordonsförflyttningar.   


 
Hållbara massgodstransporter i stora tätorter  
 


Massgods är den största varugrupp som transporteras på gatu- och vägnätet. 
Flertalet av dessa transporter utgörs av jord, sand, sten samt andra schaktmassor 
och utförs ofta på korta avstånd inom storstadsområden, under 60 km. I 
Stockholms län svarar massgodstransporterna dessutom för mer än 50 % av den 
totala transporterade godsmängden i ton, tar vi med sophanteringen så är det 60 
%. Detta kan jämföras med transport och distribution av styckegods och annat 
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samlastat gods vilket utgör drygt 40 % av godsmängden. Massgodstransporter i 
tätortsmiljö är därtill en resurskrävande, kostsam och miljöpåverkande 
verksamhet. Inom flera större städer och tätorter i Sverige råder lokala 
restriktioner avseende fordons och fordonskombinationers vikt och längd. En 
vanligt förekommande restriktion är BK2 och en maximalt tillåten fordonslängd 
på 12 m i innerstadsområden. På grund av dessa lokala restriktioner avseende 
tillåtna fordonslängder och bruttovikter begränsas ofta lastförmågan hos de 
fordon som transporterar massgods. 
 
För en 3-axlad lastbil begränsas lastvikten med ca 20 % vid BK2 jämfört med 
lastvikten för samma fordon vid BK1. Detta innebär att en stor del av dessa 
transporter inte kan utföras på ett resurseffektivt sätt. Restriktionerna medför 
även att fler fordonsrörelser krävs för att transportera en viss godsmängd än vad 
som varit fallet om fordonen kunnat lastas till full lastförmåga eller om större 
fordon eller fordonskombinationer kunnat användas. Ett problem som följer av 
detta är en högre energiförbrukning per transporterad mass- eller godsenhet. En 
större andel av den förbrukade energin kommer därför att användas för att 
förflytta fordonet istället för att förflytta dess last, vilket bidrar till en större 
miljöbelastning, en ökad trängsel samt högre olycksfallsrisker.  
 
TransportForsK (www.tfk.se) har i studier kartlagt transporter av massgods, 
främst vid anläggningsverksamhet. Studierna har visat att begränsningar av 
fordonens lastkapacitet genom restriktioner i bruttovikten, på grund av en låg 
bärighetsklass, såsom BK2, medför stora försämringar av transporteffektiviteten 
samt en ökad energiförbrukning per transporterad mängd gods.  
Möjligheterna till en energieffektivisering av massgodstransporterna bedömds 
vara goda och olika möjliga utvecklingsåtgärder och andra insatser har 
identifierats. I TFKs arbete med massgodstransporter har följande åtgärder 
framkommit som särskilt betydelsefulla för att energieffektivisera 
massgodstransporterna i städer och tätorter:  
Tidigare studier har även visat att de problem, i form av skador samt slitage på 
gatu- och vägnätet vilket i huvudsak förorsakas av tunga fordon, främst beror på 
fordonens axeltryck. Andra bidragande faktorer är bland annat 
däckkonfigurationer, till exempel om axlar har dubbelmonterade däck eller inte, 
samt de hastigheter som fordonen framförs med på känsliga gator och 
vägavsnitt. Tidigare studier har indikerat att det av stor vikt att hålla nere 
axellasterna, för att minimera vägslitaget och den inverkan på omgivande 
bebyggelse som de tunga fordonen förorsakar. Detta har belyst att det finns 
argument för ett bibehållande av de restriktioner avseende främst axeltrycken, 
samt även boggitrycken, som anges av BK2. Däremot utgör bruttoviktskurvorna 
och restriktionerna kring maximal bruttovikt för enskilt fordon en begränsning av 
lastförmågan utan att bidra till en nämnvärd minskning av vägslitaget.  
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Exempelvis tillåts idag en 3-axlad lastbil att ha en bruttovikt på maximalt 26 ton 
vid BK1, vilket förenklat ger en genomsnittlig axellast på 8,7 ton. En lastbil med 4 
axlar tillåts ha en högsta bruttovikt på 32 ton, vid BK1, vilket ger en genomsnittlig 
axellast på 8 ton. En lastbil med 4 axlar har vidare 46 % högre lastförmåga än den 
med 3 axlar vid BK1. Även energiförbrukningen och miljöpåverkan minskar per 
massenhet när lastbilar med 4 istället för 3 axlar används. Dock är det svårt att 
effektivt utnyttja lastbilar med 4 axlar inom BK2.  
Emellertid saknas kunskap kring markvibrationer orsakade av fordon och hur 
olika axelkonfigurationer och axelantal påverkar utbredningen av 
markvibrationer samt störningen från dessa.  
 
En möjlig lösning är omlastnings- och rangeringsplatser där efterfordon, såsom 
släpvagnar, och lastbärare kan ställas av innan infart till innerstadsområdet. 
Detta för att anpassa fordonskombinationens storlek till de gällande lokala 
restriktionerna avseende bruttovikten, vanligen BK2, och begränsningar av 
fordonslängden, såsom 12 meters längd. Vidare kan lastbärare lastas om eller 
fyllas på för att öka nyttolasten och öka fordonets fyllnadsgrad vid den del av 
transportsträckan som utförs utanför innerstadsområdet eller utanför det 
område inom vilket restriktioner gäller.  
 
I dagens situation fortsätter dock fordonen, på grund av brist på omlastnings- 
och rangeringsplatser, ofta att köra med begränsad last, enligt BK2, under hela 
den aktuella transportsträckan trots att det endast under ett kort delavsnitt 
råder begränsningar till BK2.  
Tidigare studier har indikerat att bränsleförbrukning, transportkostnad och 
tidsåtgång per transporterat ton massgods i vissa fall kan halveras om det finns 
möjlighet till omlastning och rangering av släp och lastbärare vid in- och utfart till 
innerstadsområden där restriktioner avseende fordonens vikt och längd råder.  
 
Sammanfattningsvis finns det en stor potential att effektivisera 
massgodstransporterna i de stora tätorterna genom förhållandevis enkla medel. 
Massgodstransporter är dock ofta en bortglömd varugrupp i diskussioner kring 
godstransporter, trots att massgods står för den största andelen av den 
transporterade godsmängden. Med effektiviserade massgodstransporter kan 
trängseln minska samtidigt som dessa transporters energiförbrukning och 
klimatpåverkan kan minska. Detta i linje med de transportpolitiska målen samt 
miljömålen. Det finns därför mycket att vinna på att fokusera mer på 
massgodstransporterna samt belysa massgodstransporternas betydelse för 
samhället 
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15 meters fordon  
Lastkapaciteten för vägfordon, såsom lastbilar och efterfordon, begränsas av 
nationella respektive lokala regler och restriktioner gällande bruttovikter och 
fordonslängder. Detta innebär att fordonens bruttovikter, eller egenvikten och 
nyttolasten sammantagna, främst begränsas av bruttoviktsbestämmelserna för 
det allmänna vägnätet. Vidare finns begränsningar av längd, bredd och höjd för 
enskilda fordon och fordonskombinationer.  
Det allmänna gatu- och vägnätet är i Sverige indelat i 3 bärighetsklasser där den 
idag högsta klassen (BK1), som omfattar 94 % av det allmänna vägnätet, tillåter 
64 tons bruttovikt vid full fordonslängd, det vill säga 24 - 25,25 m totallängd och 
ett avstånd mellan första och sista axeln i en fordonskombination på minst 20,2 
m. En ny bärighetsklass, BK4, är på väg att införas och ska tillåta bruttovikter på 
upp till 74 ton med bibehållande av de axel- och boggilaster som idag råder vid 
BK1. Ur ett tätortsperspektiv är skillnaden mellan BK1 och BK4 därför ofta av liten 
betydelse. Inom flera större städer och tätorter i Sverige råder lokala restriktioner 
avseende fordons och fordonskombinationers vikt och längd. En vanligt 
förekommande restriktion är BK2 och en maximalt tillåten fordonslängd på 12 m i 
bland annat innerstadsområden. På grund dessa lokala restriktioner avseende 
tillåtna fordonslängder och bruttovikter begränsas ofta lastförmågan hos de 
fordon som utför transporter av gods. Detta innebär att en stor del av de aktuella 
transporterna inte kan utföras på ett ur olika aspekter effektivt sätt. Vidare 
medför restriktionerna att fler fordonsrörelser krävs för att transportera en viss 
godsmängd än vad som varit fallet om fordonen kunnat lastas till full lastförmåga 
eller om större fordon eller fordonskombinationer kunnat användas. Ett problem 
som följer av detta är att energiförbrukningen per transporterad godsenhet blir 
högre på grund av att förhållandet mellan fordonets nyttolast och dess egenvikt 
förändras när andelen nyttolast minskar. En större andel av den förbrukade 
energin kommer därför att användas för att förflytta fordonet istället för att 
förflytta dess last, vilket bidrar till en större miljöbelastning, en ökad trängsel 
samt högre olycksfallsrisker. 
 
I tidigare studier har transporter av massgods kartlagts, främst vid 
anläggningsverksamhet. Studierna har visat att begränsningar av fordonens 
lastkapacitet genom restriktioner i bruttovikten, på grund av en låg 
bärighetsklass, såsom BK2, medför stora försämringar av transporteffektiviteten 
samt en ökad energiförbrukning per transporterad mängd gods 
 
Dagens lokala trafikförordning i Stockholms stad är från 1980-talet. Sedan dess 
har mycket hänt inom fordonsutvecklingen vilket innebär att dagens fordon har 
helt andra egenskaper och annan prestanda än vad fordonen hade när 
trafikförordningen togs fram. Bl.a. vägvänlig fjädring.   
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Förslaget om längre och tyngre fordon är att generellt höja den tillåtna 
fordonslängden inom Stockholms stad, från dagens 12 m till 15 m, men samtidigt 


bibehålla bärighetsklass BK2. Genom att tillåta längre fordon medges en högre 


bruttovikt enligt bruttoviktskurvan för BK2 där tillåten bruttovikt bestäms utifrån 


avståndet mellan första och sista axeln på fordonet eller fordonskombinationen 


 


Geofencing 
Med geofencing kan ett fordons rörelser följas och övervakas. Dessa system kan 
exempelvis utnyttjas för att ge restriktioner om, eller för att sänka ett fordons 
hastighet i fördefinierade geografiska områden. Genom att använda ett 
geofencing-system kan kommunen kontrollera att föraren respekterar rådande 
regler. Ett fordon som avviker från sin planerade rutt kan även stoppas eller sända 
ut larm. Med digitala hjälpmedel kan även säkerheten stärkas. Med geofencing 
kan bland annat terrordåd med lastbil försvåras. Med geofencing i kombination 
med mätning av lastvikten och axelvikter kan överlast förhindras vilket medför att 
regler och förordningar kan sättas utan de marginaler som idag tillämpas utifrån 
vetskapen om för att en viss andel av fordonen är överlastade. 
 


Nattrafik  
Transport utgör en stor del av dagtidstrafiken i städerna. Effektiviteten är låg och 
utsläppen är onödigt hög på grund av trängsel. En internationellt testad 
förbättring är fraktleverans vid låg tider: kväll, natt och morgon. Transporter blir 
effektivare och ger lönsamhet på grund av mindre trafik. Gatan är också bättre 
används. Å andra sidan kan ljud från lastbilen på natten störa för befolkningen, 
och därför är nattrafik med tunga fordon förbjudet mellan 22:00 och 06:00 i 
centrala Stockholm. 
 
Varuleveranser med lastbil till butiker och restauranger i centrala Stockholm, och 
lera andra städer i Sverige och världen, är idag bara tillåtna dagtid. För att hinna 
leverera i tid tills butikerna öppnar behöver lastbilarna köra mitt i 
morgonrusningen. En studie gjord på KTH visar dock att en lagförändring som 
tillåter leveranser nattetid kan minska bilköerna på morgonen. 
 
En pilotstudie utförd av bland andra Anna Pernestål Brenden, forskningsledare på 
Integrated Transport Research Lab på KTH, tillsammans med forskare inom 
akustik, transporteffektivitet och samhällsekonomiska analyser, visar att det kan 
vara läge att lyfta på detta förbud. 
Studien ger nämligen en fingervisning om att för varje lastbil som gör nattliga 
leveranser kan tre lastbilar plockas bort från trafiken i morgonrusningen. 
Anledningen till detta är att det krävs fler lastbilar för hinna få fram leveranserna i 
tid när lastbilarna befinner sig i morgonrusningen till skillnad från natten då 
trafikmängden är betydligt lägre. 
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Den samhällsekonomiska analysen visar att en viktig effekt av nattleveranser är 
just färre lastbilar under rusningstiden. Andra viktiga effekter är minskade 
utsläpp eftersom lastbilarna inte längre behöver stå på tomgång i köerna. 
Den största utmaningen med nattleveranser är bullret som uppstår när man 
lastar av och som stör boende. Men här finns det mycket som kan göras. I 
projektet har till exempel rullburar med gummihjul testats. 
 
– Man kan också lägga en annan typ av asfalt, en tystare sådan, runt butiker. Det 
går även att jämna ut marken för att göra lastning och lossningar tystare. 
I studien har mer avancerade lastbilar använts än de som normalt trafikerar 
stadens gator. Bland annat har en av lastbilarna använt naturgas som bränsle, 
medan en varit ett hybridfordon där eldriften kopplats in så fort lastbilen angjort 
innerstaden. 
 
– Nattliga leveranser har potential att skynda på åkeriernas övergång till mer 
miljövänliga lastbilar. Stockholm stad har visat ett intresse för en regeländring 
mot nattliga leveransen om mer miljövänliga och därmed tystare lastbilar 
används. Kan antalet lastbilar minskas kan åkerierna också investera i dyrare och 
mer miljövänliga lastbilar. 
Anna Pernestål Brenden påpekar att flyttade varuleveranser till natten inte 
minskar antalet körda kilometrar. Denna faktor är konstant. Däremot blir man 
som sagt av med lastbilar i morgonrusningen, fordon som exempelvis accelererar 
långsamt och bidrar till trafikstockning. Nattliga leveranser ger också en högre 
nyttjandegrad av lastbilsflottan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Sid 


 


 


7 (9)  


Förslag att få med i RUFS 2050  
  


• Att tänka på är att 60 % av alla lastbilsförflyttningar (fordonsrörelse) är 
bygg& anläggning och sophanteringstransporter. 


• Att tänka på är att 40 % av alla lastbilsförflyttningar (fordonsrörelse) är 
När & fjärrtransporter distribution av styckegods och annat samlastat 
gods              


• Etablering av rangerings- och/eller omlastningsplatser i anslutning till 
områden där exempelvis bärigheten är begränsad till BK2 och maximalt 
12 m fordonslängd råder idag, men som vi hoppas blir 15 m. inom en snar 
framtid.    


• Höjning av bruttovikten för enskilt fordon med fler än fyra axlar till 
förslagsvis 40 ton  


• Öka fordonslängden i innerstaden till 15 m där detta är möjligt med 
hänsyn till framkomlighet i Bk2  


• Höjning av bruttovikter där det idag råder BK2 genom att bruttovikten 
bestäms utifrån maximalt tillåtna axel- och boggilaster alternativt endast 
axellaster vid BK2 samt utifrån samma bärighet och bruttoviktskurva som 
gäller för BK1  


• Alla trafikslag måste effektiviseras, och kompletterar varandra mer än de 
konkurrerar. I Sverige transporteras 70 % av värdet och vikten av allt gods 
med lastbil. Lastbilen är oumbärlig för transportsystemet. 
Lastbilstransporter är dessutom i huvudsak mycket korta, 92 % av alla 
inrikes transporter är kortare än 30 mil. För att omlastning ska vara tid- 
och kostnadsmässigt försvarbart behöver den totala transportsträckan 
vara över 30 mil. På längre avstånd finns alternativa trafikslag, som 
kombitrafik, järnväg eller sjöfart. Eftersom att trafikslagen inte är 
utbytbara måste varje led effektiviseras.  


• Övergripande så är leveranstrafikens betydelse för att butiker, 


restauranger och byggarbetsplatser ska kunna få sina leveranser och 


avfallstransporter från hushåll, butiker, restauranger och 


byggarbetsplatser otroligt stor. Annars fungerar ju inte staden för dess 


boende, arbetande och besökare.  


• Det måste finnas lastplatser (lastzoner) på många ställen även där det 


finns lastfar (tunnlar under affärscentra som även kan vara låga i höjd) i 


närheten, eftersom t ex ölleveranser till restauranger ofta sker med 


tankbilar med slang som går direkt in från gatunivå till fastigheten. 


• När det byggs ett nytt bostadsområde så måste man titta på helheten. 


Med det menar vi hela transportnätet i Stockholms Stad och Län.     
1. Hur får vi det mest effektiva sättet att in och utförsel av varor fungerar.  


2. När området är byggt hur ska in och utförsel av varor (t.e.x matleveranser 


sophantering) fungera på det mest effektiva sättet.   
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• Titta på förutsättningarna för digitaliseringen som tex. Geofencing 


• Minska energiförbrukning per transporterad mängd gods 


• Cirkulär masshantering, där det som ta upp återförs till bygget i förädlat 
skick. På detta sätt så minskar vi transportlängden (meter vi kör) och 
fordonsförflyttningar.  


• Öppna upp för fler deponianläggningar närmare Stockholm. Idag kan det 
röra sig om transporter av lera och schaktmassor på upp till 10 mil för att 
bli av med massorna.       
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Rangerings- och omlastningsplatser 
Från Trafikkontorets 
utredning av 
uppställningsplatser 
(Goodall et al, 2015) 
1. Hornsbergs bussdepå 
2. Frihamnen (reserverad 
plats för lastbil idag) 
3. Nyboda buss- och 
tunnelbanedepå 
4. Söderhallen bussdepå 
(flyttas 2017 till Fredriksdal 
intill Fortums fjärrvärmeverk i 
södra Hammarbyhamnen 
5. Pampas Marina, Solna 
6. Kräftriket i Norra 
Djurgården 
Ytor som nyttjats eller 
planeras att nyttjas som 
etableringsytor vid 
byggprojekt: 
A. Ladugårdsgärdet 
B. Londonviadukten 
C. Parkering vid Sickla mot 
Värmdövägen 
D. Mårtensdal, Gullmarsplan 
E. Sundstabacken, 
Gullmarsplan 
F. Liljeholmen 
G. Parkering vid Ropsten 
H. Grönområde mellan Södra 
Kungsvägen och 
Lidingöbanan 
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YTTRANDE 

Remissvar från Sveriges Åkeriföretag angående RUFS 2050 (TRN 2017-0052) 

Sveriges Åkeriföretag är med ca 6000 medlemsföretag och ca 37 500 fordon 
åkerinäringens branschorganisation och arbetar för en sund och lönsam 
utveckling av denna näring som svarar för cirka 4 % av Sveriges BNP. Sveriges 
Åkeriföretag lämnar följande synpunkter till SLL angående RUFS 2050.  

Gods- och logistikstruktur 
Summering:  
Befolkningen i Stockholmsregionen kommer att öka till 3 338 000 år 2050. Med 
det i åtanke kommer lastbilstransporterna att öka med 50 % redan under år 2030. 
För att kunna tillgodose leveranstrafiken för butiker, restauranger och 
byggarbetsplatser så att de får sina leveranser och att avfallstransporter från 
hushåll, butiker, restauranger och byggarbetsplatser fungerar, så måste det till en 
förändring. Annars fungerar ju inte staden för dess boende, arbetande och 
besökare. För det är inte hållbart med dagens förutsättningar.  
Sveriges Åkeriföretags förslag är att lastbilar inkl. släp enligt lokala 
trafikföreskrifter tillåts vara längre en 12 meter. 15 meter kana vara acceptabel 
längd samt bruttovikten på ekipage tillåts öka och på detta sätt få med sig mer 
gods. Nattleveranser tillåts, när gatorna är tomma. Etablering av rangerings- 
och/eller omlastningsplatser i anslutning till områden där exempelvis bärigheten 
är begränsad till BK2 och maximalt 12 m (15 m) fordonslängd råder. Titta på 
förutsättningarna för digitaliseringen som tex. Geofencing och minska 
energiförbrukning per transporterad mängd gods.  
Släp måste kunna ställa av vid leverans där längbegränsning råder vid särskilt 
upprättade rangerings-uppställningsplatser.   

Med dessa förslag så kommer det att generera färre lastbilar och färre 
fordonsförflyttningar.   

Hållbara massgodstransporter i stora tätorter

Massgods är den största varugrupp som transporteras på gatu- och vägnätet. 
Flertalet av dessa transporter utgörs av jord, sand, sten samt andra schaktmassor 
och utförs ofta på korta avstånd inom storstadsområden, under 60 km. I 
Stockholms län svarar massgodstransporterna dessutom för mer än 50 % av den 
totala transporterade godsmängden i ton, tar vi med sophanteringen så är det 60 
%. Detta kan jämföras med transport och distribution av styckegods och annat 
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samlastat gods vilket utgör drygt 40 % av godsmängden. Massgodstransporter i 
tätortsmiljö är därtill en resurskrävande, kostsam och miljöpåverkande 
verksamhet. Inom flera större städer och tätorter i Sverige råder lokala 
restriktioner avseende fordons och fordonskombinationers vikt och längd. En 
vanligt förekommande restriktion är BK2 och en maximalt tillåten fordonslängd 
på 12 m i innerstadsområden. På grund av dessa lokala restriktioner avseende 
tillåtna fordonslängder och bruttovikter begränsas ofta lastförmågan hos de 
fordon som transporterar massgods. 
 
För en 3-axlad lastbil begränsas lastvikten med ca 20 % vid BK2 jämfört med 
lastvikten för samma fordon vid BK1. Detta innebär att en stor del av dessa 
transporter inte kan utföras på ett resurseffektivt sätt. Restriktionerna medför 
även att fler fordonsrörelser krävs för att transportera en viss godsmängd än vad 
som varit fallet om fordonen kunnat lastas till full lastförmåga eller om större 
fordon eller fordonskombinationer kunnat användas. Ett problem som följer av 
detta är en högre energiförbrukning per transporterad mass- eller godsenhet. En 
större andel av den förbrukade energin kommer därför att användas för att 
förflytta fordonet istället för att förflytta dess last, vilket bidrar till en större 
miljöbelastning, en ökad trängsel samt högre olycksfallsrisker.  
 
TransportForsK (www.tfk.se) har i studier kartlagt transporter av massgods, 
främst vid anläggningsverksamhet. Studierna har visat att begränsningar av 
fordonens lastkapacitet genom restriktioner i bruttovikten, på grund av en låg 
bärighetsklass, såsom BK2, medför stora försämringar av transporteffektiviteten 
samt en ökad energiförbrukning per transporterad mängd gods.  
Möjligheterna till en energieffektivisering av massgodstransporterna bedömds 
vara goda och olika möjliga utvecklingsåtgärder och andra insatser har 
identifierats. I TFKs arbete med massgodstransporter har följande åtgärder 
framkommit som särskilt betydelsefulla för att energieffektivisera 
massgodstransporterna i städer och tätorter:  
Tidigare studier har även visat att de problem, i form av skador samt slitage på 
gatu- och vägnätet vilket i huvudsak förorsakas av tunga fordon, främst beror på 
fordonens axeltryck. Andra bidragande faktorer är bland annat 
däckkonfigurationer, till exempel om axlar har dubbelmonterade däck eller inte, 
samt de hastigheter som fordonen framförs med på känsliga gator och 
vägavsnitt. Tidigare studier har indikerat att det av stor vikt att hålla nere 
axellasterna, för att minimera vägslitaget och den inverkan på omgivande 
bebyggelse som de tunga fordonen förorsakar. Detta har belyst att det finns 
argument för ett bibehållande av de restriktioner avseende främst axeltrycken, 
samt även boggitrycken, som anges av BK2. Däremot utgör bruttoviktskurvorna 
och restriktionerna kring maximal bruttovikt för enskilt fordon en begränsning av 
lastförmågan utan att bidra till en nämnvärd minskning av vägslitaget.  
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Exempelvis tillåts idag en 3-axlad lastbil att ha en bruttovikt på maximalt 26 ton 
vid BK1, vilket förenklat ger en genomsnittlig axellast på 8,7 ton. En lastbil med 4 
axlar tillåts ha en högsta bruttovikt på 32 ton, vid BK1, vilket ger en genomsnittlig 
axellast på 8 ton. En lastbil med 4 axlar har vidare 46 % högre lastförmåga än den 
med 3 axlar vid BK1. Även energiförbrukningen och miljöpåverkan minskar per 
massenhet när lastbilar med 4 istället för 3 axlar används. Dock är det svårt att 
effektivt utnyttja lastbilar med 4 axlar inom BK2.  
Emellertid saknas kunskap kring markvibrationer orsakade av fordon och hur 
olika axelkonfigurationer och axelantal påverkar utbredningen av 
markvibrationer samt störningen från dessa.  
 
En möjlig lösning är omlastnings- och rangeringsplatser där efterfordon, såsom 
släpvagnar, och lastbärare kan ställas av innan infart till innerstadsområdet. 
Detta för att anpassa fordonskombinationens storlek till de gällande lokala 
restriktionerna avseende bruttovikten, vanligen BK2, och begränsningar av 
fordonslängden, såsom 12 meters längd. Vidare kan lastbärare lastas om eller 
fyllas på för att öka nyttolasten och öka fordonets fyllnadsgrad vid den del av 
transportsträckan som utförs utanför innerstadsområdet eller utanför det 
område inom vilket restriktioner gäller.  
 
I dagens situation fortsätter dock fordonen, på grund av brist på omlastnings- 
och rangeringsplatser, ofta att köra med begränsad last, enligt BK2, under hela 
den aktuella transportsträckan trots att det endast under ett kort delavsnitt 
råder begränsningar till BK2.  
Tidigare studier har indikerat att bränsleförbrukning, transportkostnad och 
tidsåtgång per transporterat ton massgods i vissa fall kan halveras om det finns 
möjlighet till omlastning och rangering av släp och lastbärare vid in- och utfart till 
innerstadsområden där restriktioner avseende fordonens vikt och längd råder.  
 
Sammanfattningsvis finns det en stor potential att effektivisera 
massgodstransporterna i de stora tätorterna genom förhållandevis enkla medel. 
Massgodstransporter är dock ofta en bortglömd varugrupp i diskussioner kring 
godstransporter, trots att massgods står för den största andelen av den 
transporterade godsmängden. Med effektiviserade massgodstransporter kan 
trängseln minska samtidigt som dessa transporters energiförbrukning och 
klimatpåverkan kan minska. Detta i linje med de transportpolitiska målen samt 
miljömålen. Det finns därför mycket att vinna på att fokusera mer på 
massgodstransporterna samt belysa massgodstransporternas betydelse för 
samhället 
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15 meters fordon  
Lastkapaciteten för vägfordon, såsom lastbilar och efterfordon, begränsas av 
nationella respektive lokala regler och restriktioner gällande bruttovikter och 
fordonslängder. Detta innebär att fordonens bruttovikter, eller egenvikten och 
nyttolasten sammantagna, främst begränsas av bruttoviktsbestämmelserna för 
det allmänna vägnätet. Vidare finns begränsningar av längd, bredd och höjd för 
enskilda fordon och fordonskombinationer.  
Det allmänna gatu- och vägnätet är i Sverige indelat i 3 bärighetsklasser där den 
idag högsta klassen (BK1), som omfattar 94 % av det allmänna vägnätet, tillåter 
64 tons bruttovikt vid full fordonslängd, det vill säga 24 - 25,25 m totallängd och 
ett avstånd mellan första och sista axeln i en fordonskombination på minst 20,2 
m. En ny bärighetsklass, BK4, är på väg att införas och ska tillåta bruttovikter på 
upp till 74 ton med bibehållande av de axel- och boggilaster som idag råder vid 
BK1. Ur ett tätortsperspektiv är skillnaden mellan BK1 och BK4 därför ofta av liten 
betydelse. Inom flera större städer och tätorter i Sverige råder lokala restriktioner 
avseende fordons och fordonskombinationers vikt och längd. En vanligt 
förekommande restriktion är BK2 och en maximalt tillåten fordonslängd på 12 m i 
bland annat innerstadsområden. På grund dessa lokala restriktioner avseende 
tillåtna fordonslängder och bruttovikter begränsas ofta lastförmågan hos de 
fordon som utför transporter av gods. Detta innebär att en stor del av de aktuella 
transporterna inte kan utföras på ett ur olika aspekter effektivt sätt. Vidare 
medför restriktionerna att fler fordonsrörelser krävs för att transportera en viss 
godsmängd än vad som varit fallet om fordonen kunnat lastas till full lastförmåga 
eller om större fordon eller fordonskombinationer kunnat användas. Ett problem 
som följer av detta är att energiförbrukningen per transporterad godsenhet blir 
högre på grund av att förhållandet mellan fordonets nyttolast och dess egenvikt 
förändras när andelen nyttolast minskar. En större andel av den förbrukade 
energin kommer därför att användas för att förflytta fordonet istället för att 
förflytta dess last, vilket bidrar till en större miljöbelastning, en ökad trängsel 
samt högre olycksfallsrisker. 
 
I tidigare studier har transporter av massgods kartlagts, främst vid 
anläggningsverksamhet. Studierna har visat att begränsningar av fordonens 
lastkapacitet genom restriktioner i bruttovikten, på grund av en låg 
bärighetsklass, såsom BK2, medför stora försämringar av transporteffektiviteten 
samt en ökad energiförbrukning per transporterad mängd gods 
 
Dagens lokala trafikförordning i Stockholms stad är från 1980-talet. Sedan dess 
har mycket hänt inom fordonsutvecklingen vilket innebär att dagens fordon har 
helt andra egenskaper och annan prestanda än vad fordonen hade när 
trafikförordningen togs fram. Bl.a. vägvänlig fjädring.   
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Förslaget om längre och tyngre fordon är att generellt höja den tillåtna 
fordonslängden inom Stockholms stad, från dagens 12 m till 15 m, men samtidigt 

bibehålla bärighetsklass BK2. Genom att tillåta längre fordon medges en högre 

bruttovikt enligt bruttoviktskurvan för BK2 där tillåten bruttovikt bestäms utifrån 

avståndet mellan första och sista axeln på fordonet eller fordonskombinationen 

 

Geofencing 
Med geofencing kan ett fordons rörelser följas och övervakas. Dessa system kan 
exempelvis utnyttjas för att ge restriktioner om, eller för att sänka ett fordons 
hastighet i fördefinierade geografiska områden. Genom att använda ett 
geofencing-system kan kommunen kontrollera att föraren respekterar rådande 
regler. Ett fordon som avviker från sin planerade rutt kan även stoppas eller sända 
ut larm. Med digitala hjälpmedel kan även säkerheten stärkas. Med geofencing 
kan bland annat terrordåd med lastbil försvåras. Med geofencing i kombination 
med mätning av lastvikten och axelvikter kan överlast förhindras vilket medför att 
regler och förordningar kan sättas utan de marginaler som idag tillämpas utifrån 
vetskapen om för att en viss andel av fordonen är överlastade. 
 

Nattrafik  
Transport utgör en stor del av dagtidstrafiken i städerna. Effektiviteten är låg och 
utsläppen är onödigt hög på grund av trängsel. En internationellt testad 
förbättring är fraktleverans vid låg tider: kväll, natt och morgon. Transporter blir 
effektivare och ger lönsamhet på grund av mindre trafik. Gatan är också bättre 
används. Å andra sidan kan ljud från lastbilen på natten störa för befolkningen, 
och därför är nattrafik med tunga fordon förbjudet mellan 22:00 och 06:00 i 
centrala Stockholm. 
 
Varuleveranser med lastbil till butiker och restauranger i centrala Stockholm, och 
lera andra städer i Sverige och världen, är idag bara tillåtna dagtid. För att hinna 
leverera i tid tills butikerna öppnar behöver lastbilarna köra mitt i 
morgonrusningen. En studie gjord på KTH visar dock att en lagförändring som 
tillåter leveranser nattetid kan minska bilköerna på morgonen. 
 
En pilotstudie utförd av bland andra Anna Pernestål Brenden, forskningsledare på 
Integrated Transport Research Lab på KTH, tillsammans med forskare inom 
akustik, transporteffektivitet och samhällsekonomiska analyser, visar att det kan 
vara läge att lyfta på detta förbud. 
Studien ger nämligen en fingervisning om att för varje lastbil som gör nattliga 
leveranser kan tre lastbilar plockas bort från trafiken i morgonrusningen. 
Anledningen till detta är att det krävs fler lastbilar för hinna få fram leveranserna i 
tid när lastbilarna befinner sig i morgonrusningen till skillnad från natten då 
trafikmängden är betydligt lägre. 
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Den samhällsekonomiska analysen visar att en viktig effekt av nattleveranser är 
just färre lastbilar under rusningstiden. Andra viktiga effekter är minskade 
utsläpp eftersom lastbilarna inte längre behöver stå på tomgång i köerna. 
Den största utmaningen med nattleveranser är bullret som uppstår när man 
lastar av och som stör boende. Men här finns det mycket som kan göras. I 
projektet har till exempel rullburar med gummihjul testats. 
 
– Man kan också lägga en annan typ av asfalt, en tystare sådan, runt butiker. Det 
går även att jämna ut marken för att göra lastning och lossningar tystare. 
I studien har mer avancerade lastbilar använts än de som normalt trafikerar 
stadens gator. Bland annat har en av lastbilarna använt naturgas som bränsle, 
medan en varit ett hybridfordon där eldriften kopplats in så fort lastbilen angjort 
innerstaden. 
 
– Nattliga leveranser har potential att skynda på åkeriernas övergång till mer 
miljövänliga lastbilar. Stockholm stad har visat ett intresse för en regeländring 
mot nattliga leveransen om mer miljövänliga och därmed tystare lastbilar 
används. Kan antalet lastbilar minskas kan åkerierna också investera i dyrare och 
mer miljövänliga lastbilar. 
Anna Pernestål Brenden påpekar att flyttade varuleveranser till natten inte 
minskar antalet körda kilometrar. Denna faktor är konstant. Däremot blir man 
som sagt av med lastbilar i morgonrusningen, fordon som exempelvis accelererar 
långsamt och bidrar till trafikstockning. Nattliga leveranser ger också en högre 
nyttjandegrad av lastbilsflottan.  
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Förslag att få med i RUFS 2050  
  

• Att tänka på är att 60 % av alla lastbilsförflyttningar (fordonsrörelse) är 
bygg& anläggning och sophanteringstransporter. 

• Att tänka på är att 40 % av alla lastbilsförflyttningar (fordonsrörelse) är 
När & fjärrtransporter distribution av styckegods och annat samlastat 
gods              

• Etablering av rangerings- och/eller omlastningsplatser i anslutning till 
områden där exempelvis bärigheten är begränsad till BK2 och maximalt 
12 m fordonslängd råder idag, men som vi hoppas blir 15 m. inom en snar 
framtid.    

• Höjning av bruttovikten för enskilt fordon med fler än fyra axlar till 
förslagsvis 40 ton  

• Öka fordonslängden i innerstaden till 15 m där detta är möjligt med 
hänsyn till framkomlighet i Bk2  

• Höjning av bruttovikter där det idag råder BK2 genom att bruttovikten 
bestäms utifrån maximalt tillåtna axel- och boggilaster alternativt endast 
axellaster vid BK2 samt utifrån samma bärighet och bruttoviktskurva som 
gäller för BK1  

• Alla trafikslag måste effektiviseras, och kompletterar varandra mer än de 
konkurrerar. I Sverige transporteras 70 % av värdet och vikten av allt gods 
med lastbil. Lastbilen är oumbärlig för transportsystemet. 
Lastbilstransporter är dessutom i huvudsak mycket korta, 92 % av alla 
inrikes transporter är kortare än 30 mil. För att omlastning ska vara tid- 
och kostnadsmässigt försvarbart behöver den totala transportsträckan 
vara över 30 mil. På längre avstånd finns alternativa trafikslag, som 
kombitrafik, järnväg eller sjöfart. Eftersom att trafikslagen inte är 
utbytbara måste varje led effektiviseras.  

• Övergripande så är leveranstrafikens betydelse för att butiker, 

restauranger och byggarbetsplatser ska kunna få sina leveranser och 

avfallstransporter från hushåll, butiker, restauranger och 

byggarbetsplatser otroligt stor. Annars fungerar ju inte staden för dess 

boende, arbetande och besökare.  

• Det måste finnas lastplatser (lastzoner) på många ställen även där det 

finns lastfar (tunnlar under affärscentra som även kan vara låga i höjd) i 

närheten, eftersom t ex ölleveranser till restauranger ofta sker med 

tankbilar med slang som går direkt in från gatunivå till fastigheten. 

• När det byggs ett nytt bostadsområde så måste man titta på helheten. 

Med det menar vi hela transportnätet i Stockholms Stad och Län.     
1. Hur får vi det mest effektiva sättet att in och utförsel av varor fungerar.  

2. När området är byggt hur ska in och utförsel av varor (t.e.x matleveranser 

sophantering) fungera på det mest effektiva sättet.   
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• Titta på förutsättningarna för digitaliseringen som tex. Geofencing 

• Minska energiförbrukning per transporterad mängd gods 

• Cirkulär masshantering, där det som ta upp återförs till bygget i förädlat 
skick. På detta sätt så minskar vi transportlängden (meter vi kör) och 
fordonsförflyttningar.  

• Öppna upp för fler deponianläggningar närmare Stockholm. Idag kan det 
röra sig om transporter av lera och schaktmassor på upp till 10 mil för att 
bli av med massorna.       
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Rangerings- och omlastningsplatser 
Från Trafikkontorets 
utredning av 
uppställningsplatser 
(Goodall et al, 2015) 
1. Hornsbergs bussdepå 
2. Frihamnen (reserverad 
plats för lastbil idag) 
3. Nyboda buss- och 
tunnelbanedepå 
4. Söderhallen bussdepå 
(flyttas 2017 till Fredriksdal 
intill Fortums fjärrvärmeverk i 
södra Hammarbyhamnen 
5. Pampas Marina, Solna 
6. Kräftriket i Norra 
Djurgården 
Ytor som nyttjats eller 
planeras att nyttjas som 
etableringsytor vid 
byggprojekt: 
A. Ladugårdsgärdet 
B. Londonviadukten 
C. Parkering vid Sickla mot 
Värmdövägen 
D. Mårtensdal, Gullmarsplan 
E. Sundstabacken, 
Gullmarsplan 
F. Liljeholmen 
G. Parkering vid Ropsten 
H. Grönområde mellan Södra 
Kungsvägen och 
Lidingöbanan 
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