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Sammanfattning 
Människans aktiviteter bidrar till att växthusgaser släpps ut vilket gör att Jordens klimat för-
ändras. I Sverige genereras en tredjedel av koldioxidutsläppen av transportsektorn och det är 
vägtrafiken som bidrar till störst utsläpp. Utöver utsläpp av växthusgaser bidrar tunga trans-
porter med partikelutsläpp och höjda bullernivåer i tätorter. Effektivisering av lastbilstrans-
porterna måste genomföras för att möjliggöra en reduktion av den negativa miljöpåverkan. 

Syftet med examensarbetet är att ta fram en nulägesbild av Halmstads tätorts lastbilstranspor-
ter och därigenom presentera lämpliga åtgärder för att minska transporternas negativa miljö-
effekter.   

En enkätundersökning har genomförts för att undersöka verksamheters transportlogistik med 
lätta och tunga lastbilar. Samtliga verksamheter finns i Halmstads tätort och använder lastbi-
lar i verksamheten.  

Resultatet av enkätundersökningen visar att det finns ett flertal förbättringsmöjligheter i 
Halmstads tätort som avser framkomligheten. Flera av företagen påpekar vikten av en förbin-
delse mellan motorväg och hamn samt förbättrad vägförbindelse mellan Halmstads västra och 
östra sida. Samordning med andra verksamheter utförs hos knappt hälften av verksamheterna. 
Anledningen till att de samordnar transporterna är på grund av kundens krav, ekonomiska-, 
tidsmässiga- samt miljöskäl. 

I arbetet har en trafikkartläggning i Halmstads tätort utförts med inriktning på Halmstads öst-
ra delar. Antalet tunga och lätta lastbilar har noterats och fordonsuppgifter har tagits fram. 
Resultatet som framkom är att majoriteten av de svenskregistrerade lastbilstransporterna har 
dieselmotorer och att majoriteten av de svenskregistrerade lastbilarna var av euroklass 5, tätt 
följt av euroklass 6. Andelen lätta lastbilar var en fjärdedel och resterande var tunga lastbilar.  
Utöver enkätundersökningen och kartläggningen har en litteraturstudie gjorts för att ge en 
nulägesbeskrivning av lastbilstransporterna i Halmstad och övriga Sverige. 

Slutsatsen är att ett flertal förbättringsmöjligheter i Halmstads tätort finns för att minska last-
bilarnas miljöpåverkan. Exempelvis behöver möjligheterna för att samordna transporterna i 
Halmstads tätort bli bättre. En kombiterminal i Halland hade fått mer gods överförd från väg-
trafik till järnväg. En miljözon ställer krav på lastbilarnas miljöprestanda och bidrar till mind-
re utsläpp och bättre luft. Den bristande framkomligheten på Laholmsvägen skapar köer, bul-
ler och onödiga mängder utsläpp. Därför behöver åtgärder implementeras i Halmstad. 

Nyckelord: Trafikkartläggning, samdistribution, miljözon, lastbilsdistribution, transporter 



Abstract 

In Sweden, one third of the carbon dioxide emissions are generated by the transport sector. 
The biggest contributor of emission in this sector is road traffic. In addition to emissions of 
greenhouse gases, trucks contribute to particle emissions and noise in urban areas. 

The purpose of this thesis is to provide a status report of Halmstad's urban truck transports by 
means of a traffic survey, a questionnaire and a literature study, thus presenting measures to 
reduce the environmental impacts of trucks. 

The result found in the survey is that the majority of the Swedish-registered trucks have          
diesel engines and the majority were Euro 5. Approximately 75 percent of the vehicles were 
heavy trucks. The questionnaire showed that accessibility in Halmstad needs to be improved 
and less than half of the companies coordinate their transportation. 

The conclusion is that there are several opportunities to reduce the environmental impact of 
trucks in the urban area in Halmstad. For example, the possibilities for coordinating  
transports in Halmstad's urban area needs to be improved. A transshipment terminal in  
Halland can reduce road traffic and increase railway transports. An environmental zone 
would demand that the trucks should contribute to less emissions and better air. 

Key words: traffic survey, co-distribution, environmental zone, truck distribution, transports 



Förord 
Kandidatuppsatsen har genomförts som ett avslutande projekt i utbildningen Miljöstrateg-
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och omfattar 15 högskolepoäng. Examensarbetet har skrivits i samarbete med Samhälls-
byggnadskontor i Halmstads kommun, Region Halland och projektet Arena grön tillväxt.  
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Ordlista 
Dynamometerdata: En dynamometer mäter krafter och dynamometerdata är därmed data över 
hur stor kraft som genereras av ett föremål (Nationalencyklopedin, 2017a). 

Hybrid: ett fordon som oftast utnyttjar både en förbränningsmotor och 
en elmotor med batterier som kraftkälla (SIKA, 2010).  

Lätt lastbil: en lastbil med en totalvikt på högst 3,5 ton (Nationalencyklopedin, 2017b). 
 
Miljöklass: klassningssystem som ger ett mått på ett fordons utsläpp av kolmonoxid, kväve-
oxider, kolväten och partiklar eller klassar ett fordonsbränslets efter innehållet av skadliga 
ämnen (Nationalencyklopedin, 2017c). 

PM10: grova partiklar med en diameter upp till 10 µm (Naturvårdsverket, 2017). 

PM2,5: är partiklar med en diameter upp till 2,5 µm (Naturvårdsverket, 2016d).  

SIKA: statens institut för kommunikationsanalys som tar fram statistik och rapporter om 
samhällsaktuella ämnen (SIKA, 2017).  

Tonkilometer: fordonets vikt inklusive godsets vikt multiplicerad med körsträckan (SLU, 
2017).  

Trafikanalys: Trafikanalys är en myndighet som tar fram och sammanställer statistik om 
transporter i Sverige på uppdrag av regeringen (Trafikanalys, 2017). 

Trailers: släpvagn till motorfordon, oftast av typen semitrailer (påhängsvagn), vars främre del 
vilar på ett dragfordons vändskiva (Nationalencyklopedin, 2017d). 

Transportarbete: mäter lastens förflyttning och uttrycks vanligtvis i tonkilometer (SIKA, 
2009).    

Tung lastbil: en lastbil med en totalvikt över 3,5 ton (Nationalencyklopedin, 2017b). 

Åkeri: ett företag som driver yrkesmässig lastbilstrafik (SIKA, 2010).  
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1. Inledning
Vetenskaplig forskning tyder på att människan måste ställa om samhället till en utveckling 
som är hållbar och som kan möta de miljöproblem som finns idag (IPCC, 2014). De globala 
klimatförändringarna blir allt mer påtagliga med fler stormar, högre havsnivåer och längre 
torrperioder i redan utsatta områden (Smith & Vivekananda, 2008). Människan har genom 
olika aktiviteter bidragit till ökade temperaturer på Jorden, bland annat genom förbränning av 
fossila bränslen. Idag är transportsektorn världen över fortfarande starkt beroende av fossila 
bränslen (IPCC, 2014; Lund et. al., 2014). Sveriges inrikes transporter svarar för ungefär en 
tredjedel av de totala utsläppen av växthusgaser i nationen (Statistiska Centralbyrån, 2016; 
Naturvårdsverket, 2016a). Majoriteten av utsläppen kommer från vägtrafiken och domineras 
av personbilar och tunga lastbilar (Naturvårdsverket, 2016b). Inrikes godstransporter sker 
övervägande med tunga lastbilar (Trafikanalys, 2016a). I Sverige, år 2015, stod tunga och lät-
ta lastbilar för drygt 30 procent av transportsektorns inrikes utsläpp av växthusgaser (Trafik-
verket, 2016a). Transporterna i Sverige har en viktig betydelse för nationens välfärd och till-
växt. Uppbyggnaden av de olika transportsystemen bör ses över för att möjliggöra en optime-
ring av godsdistributionen och därmed uppnå en hållbar tillväxt (Trafikanalys, 2016a).  

Klimatavtalet i Paris är ett avtal som syftar till att stärka den globala responsen på klimatho-
tet, inom ramen för hållbar utveckling, bland annat genom att hindra den globala medeltempe-
raturen att överstiga 2 grader Celsius över den förindustriella nivån (United Nations, 2015). I 
december år 2015 enades världens länder om klimatavtalet vilket är bindande och är ett åta-
gande om att minska vardera nations växthusgasutsläpp (Regeringskansliet, 2017). Det är 146 
nationer som har antagit klimatkonventionen av 197 möjliga nationer (United Nations, 
2017a). För första gången har alla nationer en ambition att begränsa klimatförändringarna och 
ta fram åtgärder för gemensamma insatser, med stöd för att underlätta anpassningen för ut-
vecklingsländerna (United Nations, 2017b).  
     
Tidigare har Europeiska unionen framtagit en aktionsplan som definierar prioriterade områ-
den och mål som skall uppnås under en tidsatt period. Den senaste planen antogs av Europa-
parlamentet och Europeiska unionens råd år 2013 och omfattar perioden fram till år 2020. I 
den nuvarande planen ingår bland annat att EU skall fokusera på att stimulera resurseffektiv 
tillväxt med låga koldioxidutsläpp och skydda människors hälsa med hänsyn till Jordens änd-
liga resurser (European Commission, 2017). 

EU har som mål år 2050 att uppnå en 60 procentig utsläppsminskning från transporter jämfört 
med nivåerna från år 1990. År 2030 är målet att transportsektorns växthusgasutsläpp ska 
minska med 20 procent under nivåerna för år 2008. Målet ska uppnås genom att effektivisera 
transporterna, använda hållbara bränslen, förbättra lastbilars effektivitet genom effektivare 
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motorer och renare bränslen, samt bryta transportsystemets oljeberoende (Europeiska kom-
missionen, 2011). 

Sverige har ambitionen att bli ett av världens första välfärdsländer som är fossilfria. Den am-
bitionen ska öka takten till att nå ett av Sveriges miljökvalitétsmål Begränsad klimatpåverkan 
(Regeringen, 2016). År 2030 är ambitionen att Sverige ska ha en fordonsflotta som är obero-
ende av fossila bränslen. Det finns en vision om att Sverige år 2050 ska ha en hållbar och re-
surseffektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Genom att 
uppnå ambitionen att bli ett fossilfritt land kan det resultera i att ett flertal miljökvalitétsmål 
kan uppnås - Frisk luft, Begränsad klimatpåverkan och Bara naturlig försurning (Regeringen, 
2012). Miljökvalitétsmålet God bebyggd miljö kan uppnås med bättre planerad infrastruktur 
för att minska barriäreffekter, luftföroreningar och buller (Halmstads kommun, 2012a). 

Hallands län skiljer sig från övriga län genom att en stor del av växthusgasutsläppen, cirka 46 
procent, kommer från transportsektorn (Miljömål, 2017). Inom Hallands län finns det mellan 
300-400 etablerade åkeriföretag (Ask, 2017). Halmstads kommun har som mål, som ska upp-
nås innan år 2030, för transportsektorn i tätorten att Halmstad ska ha; välplanerade vägar och 
ett transportsystem som medverkar till säkra och hållbara godstransporter. Cirka 80-90 pro-
cent av alla godstransporter i Halmstad transporteras på vägnätet räknat i ton (Halmstads 
kommun, 2012b). Luftkvalitétmätningar som sker årligen av Halmstads kommun visar att 
miljömålets riktvärden för Frisk luft överstigs varje år vad gäller kvävedioxider. Även rikt-
värden för partiklar (PM10 och PM2,5) överstegs vid flera gjorda mätningar som är utförda i 
Halmstads centrum (Halmstads kommun, 2017b). Effektivare drivmedelsförbränning i moto-
rerna och nya drivmedel har påverkan på partikel- och kväveoxidutsläpp. Luftkvalitén påver-
kas dock främst av mängden trafik och valet av transportslag. Därav behöver transporterna 
effektiviseras och mängden vägtrafik minska (Halmstads kommun, 2012b) för att uppnå rikt-
värdena för miljömålet Frisk luft (Halmstads kommun, 2017).  

1.2 Syfte 
Examensarbetet fokuserar på att presentera en övergripande nulägesbild av tunga och lätta 
lastbilars transportflöden i Halmstads tätort. Dessutom syftar examensarbetet till att ge förslag 
på kommunalt genomförbara åtgärder som kan effektivisera transportmönstren för att minska 
antalet varutransporter och deras utsläpp av växthusgaser och partiklar.  

1.3 Frågeställning 
Genom kartläggning av trafiken, en enkätundersökning och litteraturstudien besvaras följande 
frågor: 

Hur ser lastbilsdistributionen ut i Halmstads tätort?  
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Vilka problemområden finns för lastbilsdistributionen och vilken miljöprestanda har lastbilar-
na på Halmstads vägnät? 

Vilka genomförbara åtgärder är lämpliga att implementera i Halmstads tätort för att minska 
transporternas miljöpåverkan genom effektivisering av varudistributionen? 

1.4 Avgränsningar 
Idag sker varudistributionen i Sverige på alla delar av transportnäten. Examensarbetet kom-
mer endast att behandla varutransporter som sker med lastbilar i Halmstads tätort, främst östra 
sidan. Åtgärder för att effektivisera varutransporterna i tätorten analyseras endast med hänsyn 
till förväntad effekt. Den ekonomiska aspekten vid införande av eventuella åtgärder behandlas 
inte i rapporten. Rapporten avgränsas även genom att inte behandla bullerstörningar mer in-
gående från vägtrafiken i Halmstad.  
 

2. Bakgrund      
Kapitlet syftar till att ge övergripande beskrivning av Sveriges 
godsdistribution på främst vägnätet utförda med lastbil. Bak-
grundsinformation är viktigt för att öka förståelsen för varudis-
tributionens utveckling och hur transportsystemet styrs. 

Stora delar av varutillverkningen produceras i norra Sverige, 
Västra Götaland och längs Norrlandskusten. Skogs-, stål-, 
gruv- och kemikalieindustrin ger upphov till en betydande an-
del av transportvolymerna (Trafikanalys, 2016a). Under de 
senaste 50 åren har godstransporterna räknat i tonkilometer 
ökat med 130 procent (Trafikverket, 2012). År 2014 uppgick 
godsmängden till drygt 630 miljoner ton. Mycket av volymer-
na som produceras av basindustrin används i regioner som 
förbrukar stora mängder petrokemiska produkter, bygg-
varor, malm eller rundvirke. Konsumtionen av varor är i 
huvudsak koncentrerad till befolkningsrika områden i 
södra Sverige och inrikes transporter sker övervägande 
med tunga lastbilar, se figur 1 (Trafikanalys, 2016a). 

Koncentrationen av lastbilar är störst mellan de mest folktäta regionerna som Stockholm, Gö-
teborg och Malmö. Mellan storstads-områdena transporteras stora mängder av det långväga 
godset och består främst av livsmedel och samlastat gods. Inrikes transporter sker nästintill 
uteslutande med tunga lastbilar, medan sjöfarten dominerar vid utrikes transporter. Varorna 
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Figur 1. Andel godsmängd (i procent) med 
sjöfart, järnväg och lastbil i inrikes- och utri-
kestrafiken i procent år 2014. Både utländska 
och svenskregistrerade lastbilar ingår i tunga 
lastbilar (Trafikanalys, 2016a).
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som skall fraktas avgör till viss del vilket transportnät som används (Trafikanalys, 2016a). 
Räknat i tonkilometer är de svenska totala godstransporterna på vägnätet och med sjöfarten 
relativt likvärdiga i andelar (Trafikverket, 2012).  

De längre transporterna har en lastvikt som är genomsnittligt högre än de transporter med kor-
tare distans (Trafikanalys, 2016a). Styckegods, samlastat gods och livsmedel är de varukate-
gorier som fraktas längst sträckor i Sverige (Trafikanalys, 2013). Lastbilstransporterat gods 
sker dock mestadels inom samma kommun eller inom länets gränser (Trafikanalys, 2016a), ca 
70 procent totalt. Mängden gods som transporteras inom en kommun är olika för Sveriges 21 
län (Trafikanalys, 2013). Den genomsnittliga distansen för svenskregistrerade lastbilar som 
skedde inrikes år 2014 var 84 km per transport. Drygt hälften av alla svenska lastbilars trans-
portsträckor var kortare än 50 km (Trafikanalys, 2016b).  

Lastbilstransporterna har överlag ökat och beror delvis på ökad konsumtion av varor från e-
handeln. E-handeln har förenklat konsumtion av internationella varor vilket leder till fler 
transporter. Konsumenten vill ha snabb leverans av beställningen vilket leder till att det idag 
sker fler transporter med mindre lastbilar som ofta lastas med lägre fyllnadsgrad. Det är en 
utveckling som måste hindras (Ask, 2017).  

2.1 Lastbilsutvecklingen i Sverige 
Svenskregistrerade tunga lastbilar körde ca 30 000 miljoner tonkilometer år 2015 på det 
svenska vägnätet (Trafikanalys, 2016c). Transportarbetet har ökat med 20 procent sedan år 
1990 för svenskregistrerade tunga lastbilar, men körsträckan och antalet tunga lastbilar har 
varit relativt stabilt. Tunga lastbilar kör omkring 400 miljoner mil per år sammanlagt i Sverige 
(Trafikanalys, 2015). En strukturförändring av de tunga lastbilarna har skett och vikten har 
ökat stegvis från 37 till 60 ton i bruttovikt (Trafikverket, 2012). I fjärde kapitlet i trafikförord-
ningen (SFS 1998:1276) begränsas längden på fordonen till 25,25 meter och vikten får inte 
överstiga 60 ton. Större vikt på lastbilarna påverkar bränsleförbrukningen och bidrar till högre 
utsläpp per körd kilometer och vikten är därmed intressant ur ett klimatperspektiv (Trafikana-
lys, 2015). Längre trailers är tillåtna efter år 1992 och strukturförändringen har bidragit till 
kostnadseffektivisering för företagen (Trafikverket, 2012). Längre och därmed tyngre lastbilar 
(kallas High Capacity Transports) kan dock transportera större volymer gods vilket leder till 
färre lastbilar. Studier visar att High Capacity Transports är effektivare eftersom de bidrar till 
minskade vägslitage och minskade utsläpp per ton gods eftersom det blir färre fordon på 
vägarna (KNEG, 2015). 

Valet av drivmedel har stor betydelse för miljöpåverkan men även fordonets ålder och energi-
effektivitet har en inverkan på koldioxidutsläppen. Andelen lastbilar som är äldre än 10 år och 
som används för inrikes godstrafik var 17 procent år 2012 (Trafikanalys, 2013). Åldern på 
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lastbilar som är utländska och svenskregistrerade i Sverige skiljer sig åt (Trafikanalys, 
2016b). Statistik från år 2012 visar att medelåldern för lastbilarna i Sverige låg på 6 år vilket 
är högre än för utländsk inrikestrafik med lastbil som hade en medelålder på 4,2 år. Lastbils-
trafiken som körde utrikes var relativt nya, 71 procent var 5 år eller nyare och 1 procent var 
äldre än 10 år (Trafikanalys, 2013). Under år 2014 var varannan utländsk lastbilstransport i 
Sverige yngre än 4 år, tidigare var andelen cirka 30 procent. Svenskregistrerade lastbilar är 
relativt jämnt fördelade mellan åldersspannen; 0-3 år, 4-7 år och äldre än 8 år (omkring 30 
procent av vardera). De svenska lastbilarna som är äldre än 8 år utgör en större andel än de 
utländska, ungefär dubbelt så stor andel (Trafikanalys, 2016b).  

Omkring 80 000 tunga lastbilar är registrerade i Sverige och har varit konstant de senaste åren 
men antalet lätta lastbilar ökar kontinuerligt. År 2015 fanns det mer än en halv miljon 
svenskregistrerade lätta lastbilar i landet (Trafikanalys, 2016a). Begränsad statistik finns för 
lätta lastbilar för att SIKA Institute och Trafikanalys har valt att fokusera på tunga lastbilar. 
Lätta lastbilar kör generellt kortare sträckor med lägre fyllnadsgrad än tunga lastbilar. Antalet 
lätta lastbilar är dock ungefär sex gånger fler än tunga lastbilar och fortsätter att öka. Ett större 
antal lätta lastbilar bidrar till ökade utsläpp av växthusgaser och år 2013 stod de för nio pro-
cent av växthusgasutsläppen från inrikes transporter. Under de senaste 20 åren har utsläppen 
från lätta lastbilar fördubblats och är nu nästintill hälften så stora som utsläppen från tunga 
lastbilar. Majoriteten av de lätta lastbilarna används i firmabilstrafik vilket betyder att lastbi-
len fraktar produkter i det egna företaget. Den genomsnittliga körsträckan var 14 126 km för 
vardera lätt lastbil per år. Fördelas antalet kilometer ut per arbetsdag, under ett normalt ar-
betsår med 220 dagar kör vardera lätt lastbil generellt 64 km (Trafikanalys, 2015).  

Fram till första oljekrisen år 1973 ökade inrikes och utrikes lastbilstransporterna kraftigt, där-
efter minskade den procentuella ökningen. Tunga lastbilars transportarbete ökade från 1992 
och nådde en topp på 42 procent år 1999 och reducerades därefter något. Därefter har antalet 
tonkilometer med tunga lastbilar ökat till finanskrisen inträffade. Finanskrisen år 2008 bidrog 
till att transporterna med lastbil minskade med 17 procent och därmed blev antalet tonkilome-
ter år 2010 färre än år 1997 (Trafikverket, 2012). Transportarbetet har historiskt sett ökat i 
samma utsträckning som den ekonomiska tillväxten sedan år 1970. Trenden har förändrats 
sedan mitten av 1990-talet. BNP mätt i fast pris fortsätter att öka men i större utsträckning än 
transportvolymerna, vilket är ett mönster som påträffas i andra industrialiserade länder. En 
trolig orsak till utvecklingen är att tillväxten sker främst i tjänstesektorn. Tjänstesektor svarar 
idag för omkring hälften av handeln med varor och utbytet av tjänster har ökat kontinuerligt 
under åren. Sveriges import och export av materiella varor har därmed minskat i ekonomisk 
betydelse. På grund av att transportarbetet och den ekonomiska tillväxten inte längre utveck-
las i samma takt försvåras arbetet att ta fram en prognos för antalet godstransporter. Även cir-
kulär- och delningsekonomins framtid påverkar prognosen för godstransporter (Trafikanalys, 
2016a). 
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2.2 Transportlogistik 
Ordet logistik är ett samlingsnamn för de verksamheter som gör att varor och material är på 
rätt plats vid rätt tidpunkt. En effektiv logistik gör att det enskilda företaget får ökad lönsam-
het genom högre intäkter, mindre kostnader och mindre arbetskapital (Jonsson & Mattsson, 
2005).  

Godstransporter avser transporter mellan geografiskt skilda anläggningar, vilket betyder att en 
intern transport inom en anläggning inte är en godstransport. Gods kan transporteras mellan 
två geografiskt skilda anläggningar på de fyra olika transportsystemen. Sjö-, järnvägs-, flyg- 
eller vägtrafik har möjlighet att transportera gods och transportslagen kan kombineras för ett 
transportuppdrag (Jonsson & Mattsson, 2005).  

Det är i princip bara vägtransporter som kan erbjuda transporter direkt från leverantör till 
kund (Jonsson & Mattsson, 2005). Direkttransporter är vanliga och sker ofta utan relation till 
andra kunder och transporter. Ett sådant transportmönster bidrar i hög grad till att leveranser-
na utförs inom överenskommen tid och ökar flexibiliteten (Jonsson & Mattsson, 2011). Väg-
transporter kan ske med flera olika fordonsmodeller och lastsystem. Flak, släp och trailer är 
olika transportmedel som kan nyttjas. Siffror från år 2005 visar att fyllnadsgraden för varje 
transport varierar och det är inte ovanligt med en fyllnadsgrad på 50 procent. Många fordon är 
anpassade och dimensionerade efter tillfällen med hög efterfrågan på varor och används även 
för mindre godsvolymer (Jonsson & Mattsson, 2005). Obalans kan uppstå i en regions trans-
portsystem och inträffar när in- och utflödet av gods är olika stort. Även om antalet transpor-
ter är av samma storlek för in- och utflöde kan det ske obalans genom att lastbilar kör tomma 
transporter vid returflöden (Jonsson & Mattsson, 2011).   

Det är transportörer eller speditörer som planerar och ansvarar för transporternas utförande. 
En speditör har kontakt med leverantörerna och ställer krav på hur transporterna ska se ut. 
Transportörer kan antingen ha egna fordon med chaufförer eller använda underleverantörer 
som tar hand om leveranser. Stora åkerier och speditörer har terminaler och linjer för fjärr-
transporter vilket är långväga transporter. Fjärrtransporter sker vanligtvis under natten mellan 
olika terminaler. Distribution ut till kund sker däremot oftast under dagtid med slingbilar vil-
ket är en lastbil som fylls med gods som levereras till företag successivt efter en planerad 
slinga (Trafikanalys, 2016d). 

2.3 Lagar och regler          
Lastbilar delas in i lätta och tunga lastbilar. Lätta lastbilar har en totalvikt på högst 3,5 ton och 
tunga lastbilar har en totalvikt som överstiger 3,5 ton. På motorväg eller motortrafikled är den 
högst tillåtna hastigheten 90 km/timmen för tung lastbil. Lätt lastbil får köra den angivna has-
tigheten som gäller för vägen (Transportstyrelsen, 2017d). För tunga lastbilar gäller EUs re-
gelverk för kör- och vilotider. För att säkerställa att regelverket följs används färdskrivare. 
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Liknande regler finns även utanför EU. Nationella och internationella kontroller av färdskri-
vare, förarbevis och diagramblad görs för att kontrollera att reglerna följs. Kontrollerna utförs 
på plats på vägarna och genom företagskontroll. Inom Sverige gäller dessutom vägarbetstids-
lagen för svenska och utländska förare (Transportstyrelsen, 2017e). Vägarbetstidslagen gäller 
för förare som är egenföretagare och för mobila arbetstagare. I den lagen regleras ett antal sa-
ker, bland annat förarnas raster och arbetstider. Transportstyrelsen gör tillsyn för att kontrolle-
ra att de efterföljs. En del undantag kan göras från vägarbetstidslagen, och de undantag avta-
las bort genom kollektivavtal. Med arbetstid menar vägarbetstidslagen hela tidsperioden från 
arbetets början till slut och arbetsmomenten kan till exempel vara lastning och lossning av 
gods, tekniskt underhåll av fordon, rengöring av fordon, arbete som innefattar att säkerställa 
lastens, passagerarnas och fordonets säkerhet, arbete för att säkerställa att lagar och författ-
ningar uppfylls, administrativa uppgifter och körning. Även väntetid som arbetstagaren själv 
inte disponerar över räknas som arbetstid.  

Den ordinarie arbetstiden får högst uppgå till 40 arbetstimmar per vecka, och under ett kalen-
derår får 200 övertidstimmar eller mertidstimmar tas ut utöver den ordinarie arbetstiden. Un-
der en fyramånadersperiod får arbetsveckan vara i genomsnitt högst 48 timmar. Under en en-
skild vecka får den sammanhängande arbetstiden inte överstiga 60 timmar. Ett arbete får ald-
rig utföras i mer än 6 timmar i sträck utan rast. Utförs arbetet mellan 6 till 9 timmar ska rasten 
vara på minst 30 minuter. Är arbetstiden mer än 9 timmar i sträck ska rasten vara på minst 45 
minuter. Det är tillåtet att dela upp rasten i perioder om 15 minuter. All arbetstid som omfattas 
av vägarbetstidslagen ska registreras och ska bevaras i minst två år (Transportstyrelsen, 
2016). 

2.4 Miljö- och hälsoeffekter på grund av lastbilstransporter 
Majoriteten, ca 97 procent, av de tunga svenskregistrerade lastbilarna har dieselmotorer. En-
dast en procent drivs med bensin av det totala antalet lastbilar i Sverige. Dieselmotorer är 
energieffektivare och har en lägre bränsleförbrukning än bensin och är därmed klart domine-
rande på marknaden för tunga lastbilar. Diesel släpper ut mindre mängd koldioxid än bensin 
per kilometer (Trafikanalys, 2015) men drivmedlet består av längre kolkedjor och bildar där-
med mer partiklar vid förbränning. Mängden partiklar (PM10, och PM2,5), kolväten och kvä-
veoxider är generellt högre vid förbränning med diesel än bensin (Baird & Cann, 2012). 
Nackdelen med diesel som bränsle är att de utöver utsläpp av kväveoxider, kolväten och kol-
monoxid bidrar till stora utsläpp av mikropartiklar som finns i luften som är hälsofarliga att 
andas in (Socialstyrelsen & Karolinska Institutet, 2009). En ökning av dieselanvändningen 
har skett under de senaste åren och mer än hälften av de lätta lastbilarna har idag dieselmoto-
rer (Energimyndigheten, 2015). År 1991 infördes en miljöklassning av diesel för att minska 
hälsoriskerna från avgaserna. Endast miljöklass 1 säljs i Sverige och har förhållandevis låg 
svavelhalt och låga utsläpp av kväveoxider, kolväten och partiklar, i jämförelse med miljö-
klass 2 och 3. Utsläppen vid förbränning av diesel har minskat, kväveoxider och kolmonoxid 
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har minskat med 60 procent respektive 25 procent sedan år 1990 (Trafikanalys, 2015). Även 
låga partikel- och kväveoxidhalter påverkar hälsan. Exponering för luftföroreningar kan med-
föra en förkortning av livslängden med ett halvt år. Lungcancer, sänkt lungfunktion för väx-
ande ungdomar (Socialstyrelsen & Karolinska Institutet, 2009) och hjärt och kärlsjukdomar 
(Naturvårdsverket, 2016c) är exempel på effekter av exponering. I svenska tätorter bedöms 
partiklar medföra de allra största hälsoproblemen. Små partiklar, PM2,5 är partiklar med en 
diameter på mindre än 2,5 mikrometer (Socialstyrelsen & Karolinska Institutet, 2009). Partik-
larna av den storleken är särskilt skadlig för hälsan, både på lång och kort sikt på grund av att 
kroppen enkelt kan absorbera ämnena (Naturvårdsverket, 2016c). De minsta partiklarna bildas 
vid all förbränning av bränslen och en viktig källa är förbränning med orenade dieselmotorer. 
Förutom från dieselmotorer skapas partiklar från bromsar och däck. Speciellt dubbdäck ska-
par större mängder partiklar för att dubbarna sliter mycket på vägbanan vilket leder till att 
partiklar uppstår. Luftkvaliteten i Sverige har förbättrats de senaste 20 åren, men utvecklingen 
har brutits och inget tyder på att förbättringar kommer att ske de närmaste åren. Utsläppen 
från vägtrafik i städer behöver fortsätta att minska eftersom utsläppen främst sker i tätorter där 
människor bor och vistas (Socialstyrelsen & Karolinska Institutet, 2009). 

Euroklassningen av tunga lastbilar har bidragit till att partiklar och kväveoxidutsläppen har 
minskat (mer om Euroklassning presenteras i avsnitt 2.6). Miljöklassningen har dock inte 
kunnat minska koldioxidekvivalenterna från tunga lastbilar. Utsläppen av koldioxid och andra 
växthusgaser räknat i koldioxidekvivalenter har ökat med 20 procent mellan åren 1990 och 
2013 (Trafikanalys, 2015). Därmed behöver fler styrmedel implementeras för att minska 
transporternas miljöpåverkan.  

2.5 Utsläppstester för fordon 
För att fastställa ett fordons kväveoxidutsläpp har Europas fordonstillverkare använt en test-
metod med ett dataprogram som verktyg. Tester utförda med dataprogrammet har givit resul-
tat som är lägre än de faktiska utsläppen från ett fordon (Bishop et. al., 2016). Mätningar som 
nyligen är gjorda visar att det är stor skillnad mellan de verkliga kväveoxidutsläppen och re-
sultat från de officiella testmetoderna, i synnerhet för dieseldrivna fordon (Koucky et.al., 
2015). Programmet använder medelhastighet och dynamometerdata som finns tillgängligt för 
81 stycken Euro V-fordon (31 bensindrivna och 50 dieseldrivna) och 20 första generationens 
Euro VI-fordon (1 bensin och 19 diesel). Analyser visar att laboratoriumbaserade utsläppsfak-
torer underskattar bränsleförbrukningen med upp till 40 procent. Sanningsenlig fakta om ett 
fordons utsläpp är komplicerat att bestämma. Utöver begränsad data påverkar väder- och tra-
fikförhållanden ett fordons utsläpp av luftföroreningar. En mer exakt metod för simulering av 
utsläpp är tillgänglig men har hittills saknat data för allmänt bruk. Ett simuleringsprogram kan 
förutsäga drivkraftskraven noggrant för en angiven sträcka. Empirisk data över energianvänd-
ning samt motorns utsläpp är nödvändigt för att genomföra ett test med simuleringsprogram-
met. Nyligen var empiriskt härledda energi- och utsläppsdata inte tillgängliga i stor utsträck-
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ning. Den mest tillförlitliga metoden för att erhålla energi- och utsläppsdata är genom dyna-
mometertestning, vilket är både tidskrävande och dyrt. Det finns dock dieselfordon som har 
låga utsläpp och stämmer överens med modellernas resultat, vilket visar att det är tekniskt 
möjligt att erhålla faktiska värden. Nya modeller för att ta fram fordons utsläppsmängd har 
studerats och är under framtagning (Bishop et. al., 2016). 
 
2.6 Miljöklassificering för lastbilar 
Det finns flera olika miljömärkningar för tunga fordon. Idag används främst EU:s klassnings-
system vilket ska bidra till fler lastbilar med hög miljöprestanda (Trafikanalys, 2015). Från år 
1982 har kraven på tillverkare av tunga lastbilar skärpts successivt och sedan 1990-talet har 
EU-standarder, vid namn Euro I - VI, använts (EG: 595/2009). Tunga fordons euroklasser 
markeras med romerska siffror medan lätta fordons euroklasser markeras med numeriska siff-
ror. Euroklasserna skall bidra till att uppnå de europeiska målen för luftkvalitet genom att re-
glera utsläppen av kväveoxider, kolväten, partiklar och kolmonoxid. Euro VI är den senaste 
euroklassen och ställer högre krav på slutprodukten från lastbilstillverkarna. Tunga lastbilar 
med Euro VI har lägst utsläpp av nämnda ämnen och märkningen infördes 1 januari år 2014, 
se tabell 1. Nytillverkade tunga lastbilar som inte uppfyller Euro VI får inte registreras i Sve-
rige (Euro-Lex, 2014).  

Tidigare använde Sverige egna miljöklasser, dock har miljöklasserna fått ny innebörd efter 
nya bestämmelser från EU. Miljöklass 3 (MK3) användes som beteckning för avgaskraven 
som ändrats över tid. Därmed kan miljöklass 3 motsvara Euro I, Euro II och Euro III. Sedan 
2011 har Sveriges system ersatts av EU:s gemensamma utsläppsklasser (Trafikanalys, 2015). 
Utöver miljöklass 1 till 3 finns Miljöklass; 2000, 2005, 2008, 2005PM samt EEV (Enhanced 
Environmental friendly Vehicle). Miljöklasserna 2000, 2005 och 2008 har kraven som mot-
svarar kraven från Euro III, IV respektive V. Resterande klasser har låga partikelutsläpp och 
2005PM har ett filter som gör att utsläppen klarar kraven för Euro V. Miljöklass 2005PM in-
fördes den 1 juli 2006 för lätta dieselfordon och innebär bland annat att fordonet maximalt får 
släppa ut 5 mg partiklar per kilometer. EEV är en miljöklass som har utsläpp som är något 
lägre än miljöklass 2008 (SIKA, 2010). För en lastbil som är av en äldre miljöklass är det 
möjligt att öka miljöprestandan. En tung lastbil kan uppgraderas från euroklass II eller III till 
euroklass V genom att montera typgodkända eftermonterade avgasreningssystem i enlighet 
med trafikverkets föreskrift (VVFS 2003:29).  
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Tabell 1. Euroklassificeringarna och klassernas högsta tillåtna utsläpp i gram/kWh av kväveoxider (NOx), par-
tiklar (PM), hydrocarboner (HC) och kolmonoxid (CO) för tunga lastbilar (Trafikanalys, 2015).  

För att öka andelen lätta fordon som uppfyller miljökraven för Euro 5 eller Euro 6 är dessa 
fordon, sedan den 1 januari 2013, skattebefriade i fem år. Även ladd- och el-hybrider är skat-
tebefriade. För att avgöra om fordonet omfattas av skattebefrielsen tar Skatteverket hänsyn till 
fordonets drivmedel, vikt och utsläppsmängd vid blandad körning (Transportstyrelsen, 
2017c).  

3. Metod 
Framtagandet av rapporten och besvarandet av frågeställningarna kommer ske genom två se-
parata moment. En del består av en litteraturstudie och den andra delen utgörs av två empiris-
ka undersökningar.  

3.1 Litteraturstudie 
Den teoretiska delen av rapporten byggs upp av information från litteraturstudien. Litteratur-
studien skall bidra till att ge förslag på vilka lämpliga åtgärder som kan införas på nationell 
eller kommunal nivå. Litteraturen ger även information om Halmstads godsdistribution inom 
tätorten.   

Litteraturstudie bygger främst på information från rapporter publicerade av olika myndigheter 
och vetenskaplig litteratur. Databaserna som har använts för att finna vetenskapliga publika-
tioner är Web of Science och sökorden som används innefattar; ‘’emission test model distribu-
tion’’, ‘’environmental zon’’ samt ‘’distribution Sweden’’. 

Nyckelreferenserna för arbetet är bland annat Trafikanalys och Trafikverket. Från källorna har 
ett flertal olika rapporter med statistik och åtgärdsförslag använts för att ge kunskap. Halm-
stads kommuns trafikplan har använts för att ge en bild av trafiksituationen i tätorten.  

Euroklass Tillkom år     NOx                PM                HC                     CO

Euro 0 1990 14,4 - 2,4 11,2

Euro I 1993 8 0,36    1,1 4,5

Euro II 1998 7 0,15 1,1 4

Euro III 2000 5 0,1 0,66 2,1

Euro IV 2005 3,5 0,02 0,46 1,5

Euro V 2008 2 0,02 0,46 1,5

Euro VI 2014 0,4 0,01 0,13 1,5
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3.2 Empiriska undersökningar 
För att lyckas med att effektivisera och minska antalet godstransporter är det nödvändigt att 
inventera nuläget. Den empiriska undersökningen har utarbetats i samarbete med tjänstemän 
på Halmstads kommun, Region Halland och lärare på Högskolan i Halmstad. En enkätunder-
sökning och en trafik-kartläggning skall ge en nulägesbild av hur transporterna med tunga och 
lätta lastbilar ser ut i Halmstads tätort. Den empiriska studien har en väsentlig betydelse i rap-
porten. 

3.2.1 Enkätundersökning  
Enkätundersökningen ger information om hur verksamheter hanterar sina in- och utleveranser, 
antalet transporter, vilka vägar chaufförerna väljer och om företagen samordnar sina transpor-
ter i Halmstads tätort Enkäten ger även information om antalet lastbilar, vilket drivmedel som 
används och vilka problemområden som finns i Halmstad för transporterna. Verksamheterna 
som deltog i enkätundersökningen är olika åkerier och industriföretag som är verksamma i 
Halmstad och använder lastbilar vid in- och utleveranser. Det var 47 verksamheter som kon-
taktades för att medverka i enkätundersökningen. Företagen valdes ut efter kriterierna att de 
ska vara verksamma inom Halmstad, använda lastbilar vid in- eller utleverans, vara större än 
ett enmansföretag och ha en mailadress.  

3.2.2 Trafikkartläggning 
En trafikkartläggning kan utföras på flera olika sätt och metoderna ger varierande mängd in-
formation. Kartläggningen skall ge ny information och bidra till att öka kompetens och för-
ståelse för trafikflödena i Halmstad. Det finns ett flertal metoder på hur en kartläggning av 
godstrafik kan utföras och dessutom olika varianter av metoder. Alla metoder har sina för- och 
nackdelar. En del metoder kan kombineras. Metoderna som används kan till exempel vara 
platsbesök, intervjuer, mätningar och inventeringar. Syftet är att få ökad förståelse, kompetens 
eller följa upp information som tidigare har undersökts. Arbetsnivån och insatsen varierar be-
roende på tidigare kunskap, frågeställning, tillgängliga resurser och hur detaljerat det önskade 
resultatet ska vara. Omfattningen av en kartläggning kan variera stort. Allt från antalet last-
platser till en mer omfattande kartläggning inför en utbyggnad av samhället. Resultatet av 
kartläggningen blir en grund för de eventuella åtgärder som presenteras i avsnitt 4.1 (Sveriges 
Kommuner och Landsting, 2015). Transporterna följer butikernas och industriernas handels-
mönster vilket betyder att fler transporter sker under vardagar i jämförelse med helgdagar 
(Ask, 2017). 

Trafikkartläggningen genomfördes under måndag till torsdag under vecka 14, år 2017, på fem 
strategiskt valda platser som visas i figur 2 och 3 på Halmstads östra sida. Registreringsnum-
mer på tunga och lätta lastbilar antecknades på utvalda platser mellan klockan 08.00-10.00 
och 14.00-16.00 i Halmstads tätort. Transportstyrelsens hemsida användes för att ta fram de-
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taljerade fordonsuppgifter med hjälp de noterade registreringsnummerna. Vilket drivmedel 
lastbilarna använde, miljöklass, färdriktning samt hur stor andel av fordonen som var utländs-
ka är den data som samlats in under kartläggningen. In för kartläggningen utfördes en testin-
ventering för att säkerställa att platserna var lämpliga vad gäller sikt och hastighet.  
Data som samlats in är sammanställd och presenteras i kapitel 4.3 i diagram och tabeller. 

Figur 2. Kartan visar inventreringsplatserna 1, 4 och 5 för kartläggningen. Mätpunkt 1 är korsningen Laholms-
vägen-Västervallsvägen. Mätpunkt 4 är korsningen Ryttarevägen-Fräsaregatan. Mätpunkt 5 är korsningen Stål-
verksgatan-Margaretagatan. 

Figur 3. Kartan visar inventeringsplatserna 2 och 3. Mätpunkt 2 är korsningen Växjövägen-Frennarpsvägen 
Mätpunkt 3 är korsningen Wrangelsgatan och Gamletullsgatan. 

Datum och tidpunkt för utförandet av trafikkartläggningen valdes på grund av att vecka 14 var 
en normal arbetsvecka och det var fint väder. Tiderna valdes ut för att ge information om anta-
let lastbilar på förmiddagen och eftermiddagen när det var mycket trafik.   

4. Resultat 
I följande kapitel presenteras resultatet från litteraturstudien, enkätundersökningen och trafik-
kartläggningen. Resultatet från undersökningarna visas var för sig i olika avsnitt.  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4.1 Halmstads tätort 

.1.1 Nulägesbeskrivning av Halmstads godsdistribution 
Examensarbetet ska ge förslag på genomförbara åtgärder på kommunal nivå vilket ska verka 
för att minska och effektivisera godstransporternas varudistribution. Kunskap om hur situa-
tionen ser ut i Halmstads tätort där åtgärderna ska implementeras är viktig för att finna lämp-
liga åtgärder.  

Halmstads kommun är beläget på Västkusten mellan Göteborgsregionen i norr och Örestads-
regionen i söder. Kommunen finns i den mest befolkningstäta regionen i Norden (Halmstads 
kommun, 2012b). Halmstad är den största tätorten inom kommunen med ungefär 67 000 in-
vånare år 2016 (Halmstads kommun, 2017a).   

Halmstads geografiska läge är ur logistisk synpunkt mycket god vilket bidrar till att flera före-
tag etablerar sig i kommunen. Näringslivet består av främst små och medelstora företag men 
även tillverkningsindustrin är en stor arbetsgivare. Hamnen,Villhelmsfält, Larsfrid, Kistinge, 
Kårarp och Flygstaden är kommunens största verksamhetsområden och finns i Halmstads 
tätort. Även kommunens största handelsområden Stenalyckan, Eurostop och centrumkärnan 
ligger i tätorten (Halmstads kommun, 2012b).  

Utöver utmärkt geografiskt läge erbjuder Halmstad valmöjligheter mellan olika transportsy-
stem. Förutom närhet till E6:an finns tillgång till flygplats, hamn och tågstation (Halmstads 
kommun, 2012b). EU har pekat ut Hallandshamnar (Halmstads hamn inklusive Varbergs 
hamn) som en framtida transportkorridor mellan de europeiska medlemsländerna (Hallands-
Hamnar, 2017). Under år 2016 hanterade hamnen 2 miljoner ton varor för export och import 
vilket fraktades med 548 fartyg (Paulson, 2017). Halmstads läge och en fortsatt utveckling av 
infrastrukturen kan leda till att närområdet förstoras till att innefatta viktiga områden i Europa 
(Halmstads kommun, 2012b).  

Halmstad står inför flera utmaningar som många andra städer vad gäller infrastruktur. Den 
största delen av godstransporterna till, från och inom Halmstad sker med tunga lastbilar, vilket 
får effekt på framkomligheten som vid rusningstrafik är begränsad för bilister och lastbils-
chaufförer. Framkomligheten påverkas av ökad trafikmängd och av att endast ett fåtal broar 
får användas av lastbilar och personbilar. Många fordon kör mellan västra och östra Halmstad 
och korsar därmed ån Nissan vilket skapar köer. För att minska problemen med trafikköer, 
barriäreffekter, buller och luftföroreningar behöver förutsättningarna för att använda andra 
transportsystem utvecklas. En del av transporterna med lastbil bör istället ske via sjöfart eller 
järnväg. Godstransporterna som i dagsläget endast kan ske med lastbil skall effektiviseras för 
att minska den negativa påverkan (Halmstads kommun, 2012b). 

Kommunen har tagit fram ett handlingsprogram i tre delar för att uppnå ett mer hållbart trans-
portsystem ur ekologisk, social och ekonomisk synvinkel. Handlingsprogrammet har även 
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tagits fram för att möjliggöra att de nationella och regionala målen om God bebyggd miljö, 
Nollvisionen, Begränsad klimatpåverkan samt Målområdet resor och trafik ska uppfyllas. Det 
sistnämnda målområdet handlar framförallt om att transportsystemets utformning och funk-
tion skall bidra till hållbara och säkra godstransporter. Handlingsprogrammet för hållbara 
transporter blev antagen av kommunfullmäktige år 2012 och är kommunens transportstrategi 
till år 2030 (Halmstads kommun, 2012b).  

Anslutningen mellan stadens östra verksamhetsområden och övergripande väg och järnväg är 
goda. Det saknas för tillfället bra väg- och järnvägsförbindelse till hamnen. Vägarna till ham-
nen har låg standard och endast ett fåtal vägar är möjliga att välja. Den låga vägstandarden 
bidrar till att de tunga lastbilarna skapar stor miljöbelastning till exempel buller. Trafiken till 
hamnen har under de senaste åren ökat vilket skapar långa köer på framförallt Laholmsvägen 
som även är starkt trafikerad av både personbilar, lastbilar och kollektivtrafik (Halmstads 
kommun, 2012b).  

Halmstads västra sida saknar tillgänglighet till de övergripande vägnäten och järnvägen. 
Godstrafiken kan endast ta sig över Nissan på ett fåtal broar och en del av lastbilarna kör ge-
nom centrala Halmstad (Trafikverket, 2014). Lastbilstrafik som skall till handelsområdet 
Flygstaden eller Söndrums industriområde är tvungna att passera genom Halmstads stadskär-
na (Halmstads kommun, 2012a). Miljöpåverkan är lägre för järnvägstransporter än lastbilar 
och därmed bör fler transporter ske med tåg. För att öka andelen transporter med tåg måste 
det bli både tekniskt och ekonomiskt möjligt för olika företag. Utbyggnaden av Västkustba-
nan till dubbelspår möjliggör att fler gods-, snabb- och pendeltåg kan köra samtidigt vilket 
gör att en överflyttning av gods är möjlig (Trafikverket, 2014). 

Kommunen eftersträvar att minska mängden trafik som kör genom centrum för att förbättra 
trafiksäkerheten, bullernivåerna och luftkvaliteten (Halmstads kommun, 2012a). Rapporten 
om luftkvalitetsmätningar i Halmstad år 2015 visar att riktvärdena för Frisk luft överskreds ett 
flertal gånger under året. Mätningar sker i Halmstads centrum med hjälp av olika tekniker på 
platser där problemen är påtagliga. Kväveoxid och partiklar är de ämnena som främst över-
skrids. Halterna av luftföroreningar ska inte ge effekter efter långtidsexponering och hänsyn 
har tagits till mer känsliga grupper som barn och astmatiker. Miljömålets riktvärden för Frisk 
luft med avseende på kväveoxider överskrids årligen vilket ska uppnås innan 2020. Kväveox-
iderna i Halmstads kommer främst, som i många andra städer, från den lokala trafiken likaså 
partiklar som uppstår från slitage av vägbana och däck. Mindre partiklar som PM2,5 och ult-
rafina partiklar uppstår däremot genom förbränning av bränslen. Avgaserna från trafiken in-
nehåller mycket av dessa partiklar (Sjöstedt & Nyman, 2016b). 

Halten av kväveoxider varierar under dygnet och veckodagarna. Höga halter bildas när trafik-
stockning och köer uppstår när det samtidigt är svag vind. Köer brukar uppstå när invånarna 
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skall till och från jobbet vid halv-åttatiden och fyratiden på eftermiddagen (Sjöstedt & Ny-
man, 2016b). Vid nämnda tider är det vanligt med köer på Laholmsvägen som är en av Halm-
stads vägar som leder in trafiken mot centrum såväl som ut ur centrum på östra sidan av sta-
den. Lastbilstrafiken är begränsad i tätorten bland annat på grund av restriktioner i form av 
lokala trafikföreskrifter. Det finns ett 20-tal olika trafikföreskrifter som begränsar antalet till-
gängliga vägar för motorfordon men främst för lastbilar på en vikt över 3,5 ton. I bilaga 1 pre-
senteras vilka förbud som råder och möjliga färdvägar för lastbilschaufförer.  

Utöver de lokala trafikföreskrifterna hindrar viadukten över Laholmsvägen och Viktoriagatan, 
som är relativt låg, lastbilstrafik. Endast fordon som är lägre än 3,5 meter kan köra under 
bron. Laholmsvägen byggs om och sänks vilket kan möjliggöra att fler lastbilar kan köra till 
Viktoriagatan. Idag råder dock förbud mot lastbilar som är längre än 15 meter på Slottsbron 
som är övergången från Viktoriagatan (Halmstads kommun, 2010). Det finns endast tre olika 
broar för fordonstrafik i Halmstads tätort, inklusive Slottsbron, och lastbilschaufförerna är 
därmed tvungna att välja antingen Wrangelsgatan eller Frennarpsvägen för att köra över ån 
Nissan som delar Halmstad i västra och östra sidan.  

 
4.1.2 Halmstads kommuns planerade trafikåtgärder 
För att minska transporternas negativa påverkan på stadsmiljön och klimatet har Halmstads 
kommun tagit fram en strategi som består av sju övergripande delar. Fem av strategierna skall 
mer eller mindre direkt ha verkan på godstransporterna (Halmstads kommun, 2012b).  

● Halmstad skall förtätas utmed befintliga stråk och byggnationerna bör vara en bland-
ning av funktioner. Genom en förtätning kan kollektivtrafiken användas av fler och 
resurssnåla resor och transporter kan bli möjliga. Numera skall nya områden planeras i 
samspel med transportinfrastrukturen för att skapa förutsättningar för hållbara trans-
porter.  

● De olika transportsystemen skall sammankopplas vilket ska underlätta arbetet med att 
placera en del gods från vägnätet till sjöfarten eller järnvägen. 

● Samordning och effektivisering av transporterna måste ske.   

● Transportsystemen ska underlätta gods att komma fram till mottagaren. Tillgänglighe-
ten för resurssnåla transportslag ska prioriteras.  

● Trafiksäkerheten är viktig och arbetet ska intensifieras. Hastighetsbegränsningar, om-
ställning av trafikens omfattning och beteendeförändrande aktiviteter ska minska anta-
let trafikolyckor och ge ökad säkerhet för oskyddade trafikanter (Halmstads kommun, 
2012b). 
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Fler godstransporter kommer att ske på järnväg genom; en etablering av kombiterminaler, in-
formation om miljöanpassade transporter till företag, att fortsätta att ställa krav på miljövänli-
ga transporter vid kommunala upphandlingar, att samordna fler varutransporter samt att ut-
veckla handels- och industriområden med goda förutsättningar till transporter med järnväg 
eller sjöfart. En utbyggnad av stickspår till verksamheter som genererar mycket transporter är 
väsentligt. Ett flertal industriområden i Halmstad har eller har möjlighet att bygga stickspår 
till sin verksamhet. Ibland är det inte tekniskt möjligt på grund av stora höjdskillnader mellan 
järnvägsspår och verksamhetsområde. I Halmstads handlingsprogram för hållbara transporter 
- transportplan beskrivs även att åtgärder behöver vidtas av järnvägsspåren utanför kommu-
nens gränser. Till exempel är järnvägen Halmstad-Nässjö inte elektrifierad, saknar fjärrstyrt 
trafikstyrningssystem och har delvis järnvägssektioner som endast klarar låga hastigheter (70 
km/h) (Halmstads kommun, 2012a).  

Utöver en bättre förbindelse mellan de olika transportsystemen anser kommunen att fler varu-
transporter som skall till stadskärnan bör samordnas (Halmstads kommun, 2012b). Kommu-
nens egna transporter samordnas redan idag från år 2008 och har minskat antalet transporter 
med 65 procent. Det har bidragit till att kommunens skolor, äldreboenden och sjukhus tar 
emot färre varuleveranser och kan därmed ägna mer tid till det dagliga arbetet. Samordningen 
har endast haft positiva konsekvenser för kommunens varudistribution (Halmstads kommun, 
2016a), och kommunen vill undersöka möjligheten att samordna varutransporter i Halmstads 
stadskärna i samverkan med stadens näringsliv (Halmstads kommun, 2012a).  

För att underlätta varudistributionen till företag på östra sidan från motorvägen, E6:an skall 
kommunen bygga en ny infart, Södra infarten. Den nya infarten förväntas reducera lastbilstra-
fiken på främst Laholmsvägen. Bullernivåerna på Laholmsvägen kommer att minska betydligt 
och därigenom förbättras boendemiljön för befolkningen på Halmstads östra sida. Södra in-
farten är beräknad att vara klar till år 2020. I samband med infarten kommer en väg att uppfö-
ras utmed befintlig järnväg mellan områdena Östra stranden och industriområdet Larsfrid på 
Halmstads östra sida. Vägen möjliggör att trafikflöden mellan hamn och motorväg underlät-
tas. (Halmstads kommun, 2016d). Utbyggnad av vägen samt en etablering av en kombitermi-
nal i närhet till järnväg och hamn gör att Halmstad blir ett starkare logistiskt nav och kan 
minska antalet lastbilstransporter. För att förstärka Halmstads logistiska nav bör hamnen bli 
större för att kunna ta emot längre fartyg. Sjöfarten har många styrkor framförallt för långa 
och stora transporter och därmed bör en expansion av hamnen med längre kajer och djupare 
farled ske. En effektivare och expanderad sjöfart förväntas leda till färre långdistanstranspor-
ter på vägnätet (Halmstads kommun, 2012b). 
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4.2 Resultat från litteraturstudien  
Många städer upplever problem med godstransporter i den urbana miljön vilket avspeglas i de 
många projekt inom området. Störst effekt uppnås oftast genom kommunala åtgärder som lo-
kala trafikföreskrifter och stadsplanering. Utöver kommunala åtgärder kan staten styra mot 
gemensamma mål som fossilfri fordonsflotta och minska koldioxidutsläppen, vilket kan ge 
önskvärda effekter för den urbana transportlogistiken. Det finns flera tänkbara åtgärder för att 
effektivisera transporterna i tätorterna och minska transporternas miljöpåverkan. En del styr-
medel och åtgärder har potential till att även minska biltrafiken (Trafikanalys, 2016a). 

4.2.7 Fordonsbränsle
Majoriteten av lastbilarna har dieselmotorer (97 procent) och har möjlighet att tanka med bio-
diesel som är ett samlingsnamn för FAME och HVO. I Sverige framställs FAME (fettsyrame-
tylestrar) främst från rapsmetylester (Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen, 2014). 
HVO är en förkortning av hydrerade vegetabiliska oljor som framställs av bland annat 
slaktavfall, boskapsgödsel, alger, tallolja eller av andra biologiska oljor (Grahn & Hansson, 
2014). Det är ett kemiskt syntetiskt diesel till skillnad från FAME som är ett organiskt bränsle. 
Bränslena är framställda av olika fossilfria vegetabiliska råvaror eller av fossilfritt avfall ge-
nom olika processer. Ursprungsmaterialet till FAME är grödor som kan förtäras av människor 
till skillnad från HVO som framställs av olika restprodukter eller grödor som inte kan konsu-
meras av människor (Azad et. al., 2015). De kemiska egenskaperna hos HVO är identiska 
med egenskaperna som kommersiellt producerad diesel har (Statens energimyndighet, 2014). 
Den kemiska strukturen hos HVO uppfyller kraven för dieselbränsle i miljöklass 1 vilket är 
den miljöklassen med lägst utsläpp av bland annat svaveldioxider (Finansdepartementet Skat-
te- och tullavdelningen, 2014). Därmed kan HVO blandas in i fossil diesel i stor utsträckning. 
Densiteten är dock olika för fossil diesel och HVO som har något lägre densitet (Statens ener-
gimyndighet, 2014). Totalt är utsläppen vid framställning och förbränning av HVO lägre än 
för fossil diesel vilket presenteras i figur 5 (Energimyndigheten, 2016). 

Tidigare fanns restriktioner om att endast 15 procentenheter HVO fick blandas in i fossil die-
sel, det är numera slopat för att öka användningen av syntetisk diesel (Finansdepartementet 
Skatte- och tullavdelningen, 2014). Konsumenter och företag kan idag köpa ren HVO till sina 
fordon. Fordonstillverkarens godkännande krävs för att tanka med ren HVO för att säkerställa 
att fordonet klarar av att förbränna bränslet utan att skada filter, motor och övriga fordons-
komponenter samt för att säkerställa att garantierna fortsätter att gälla (Statens energimyndig-
het, 2014). 
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Figur 5. Mängden utsläpp av koldioxidekvivalenter för olika dieselbränslen vid förbränning per megajoule 
(Energimyndigheten, 2016). 

Fossil diesel med inblandad HVO delas in i två kategorier; låg- eller höginblandad. Högin-
blandad består av minst 50 procent HVO och låginblandad innehåller en lägre andel HVO 
(Stenströmer Moglia, 2017). År 2016 levererades totalt 1 203 604 m3 HVO till olika tanksta-
tioner varav 259 799 var höginblandad och resterande var låginblandad (Statistiska centralby-
rån, 2017a). Under samma år levererades 5 860 871 m3 fossilt dieselbränsle vilket är 83 pro-
cent av den totala mängden levererad diesel (Statistiska centralbyrån, 2017b). Nya lastbilar 
som idag drivs på diesel kan övergå till att använda HVO antingen som inblandad i fossil die-
sel eller som ren HVO (Energimyndigheten, 2016).  

4.2.1 Beskattning för lastbilstrafik
Det finns ett flertal olika styrmedel för att minska utsläppen från trafiken. Ett av dessa är eko-
nomiska styrmedel. Exempel på ekonomiska styrmedel är skatter, subventioner och avgifter 
(Johansson, 2010).  

I Stockholm och Göteborg används trängselskatt vars syfte är att minska mängden fordon och 
därigenom bidra till finansiering av infrastruktur och förbättra stadsmiljön. Trängselskatten 
ökar även framkomligheten när trängseln minskar (Skatteverket, 2017a.). En uppföljning av 
trängselskattens effekter i Stockholm år 2015 visar på att köerna på vägavsnitt med träng-
selskatt har blivit mindre. Det bildas fortfarande köer under rusningstrafik dock avvecklas de 
fortare och införandet av utökad trängselskatt har haft positiva effekter. I uppföljningen fram-
går inte vilka fordon som har minskat, om det främst är personbilar eller varutransporter (Tra-
fikverket, 2016b). Enligt Trafikverket kommer näringslivets transporter att gynnas när träng-
seln från biltrafiken minskar. Gods- och varutransporter med tunga lastbilar kommer fram 
snabbare och mer punktligt till handels- och industriområden (Trafikverket, 2015). 

Fossila bränslen beskattas med koldioxidskatt och energiskatt eftersom utsläpp av koldioxid 
sker vid framställning samt förbränning. Syftet är att minska användning av fossila bränslen 
och deras utsläpp. För HVO (hydrerade vegetabiliska och animaliska oljor och fetter), biogas 
och biobensin som förbrukats eller sålts som motorbränsle är skattebefriade och det är därför 
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tillåtet att göra 100 procentigt avdrag på koldioxid- och energiskatten. Etanol som framställs 
av biomassa och som låginblandas i bensin är tillåtet att göra 88 procentigt avdrag på ener-
giskatten och 100 procentigt avdrag på koldioxidskatten. Bränsle med etanol som ingår i E85 
och som framställs av biomassa får göra 92 procentig energiskatt och 100 procentig koldiox-
idskatt (Skatteverket, 2017b). 

Svenskregistrerade lastbilar och lastbilsekipage med en vikt på minst 12 ton ska betala en år-
lig vägavgift (Skatteverket, 2017c). De berörda fordonen har en reducerad fordonsskatt. 
Vägavgiften gäller ej för fordon som är en årsmodell på 30 år eller äldre och som inte används 
i yrkesmässig trafik. Vägavgiften gäller även inte för fordon som tillhör Försvarsmakten, 
räddningstjänsten, Polismyndigheten, staten, kommunen eller fordon som används inom väg-
hållning (1997:1137).  
 
Kilometerskatten avskaffades år 1993 och ersattes av förhöjd fordonsskatt. Varje person som 
står registrerad som ägare på ett fordon betalar fordonsskatt. Skatten är olika för olika fordon 
och påverkas av vikt, drivmedel och utsläpp. Ett dieseldrivet fordon betalar överlag mer skatt 
än exempelvis eldrivna fordon (Transportstyrelsen, 2017a; Transportstyrelsen, 2017b). 

4.2.2 Transportinfrastruktur
Ett samhälle kan byggas enligt principer för att effektivisera och minska transporterna. Ett 
transportsnålt samhälle kan uppnås genom att använda styrmedel som påverkar bebyggelse 
och transportsystem vilket ska bidra till färre och kortare resor även för godstransporter. Åt-
gärder för infrastrukturen är generellt, ur ett klimatperspektiv, kostnadseffektivt om åtgärden 
är samhällsekonomiskt lönsamt även utan koldioxidreduktion (Trafikverket, 2016c). Styrme-
del för att uppnå ett mer transportsnålt samhälle nyttjas i liten utsträckning. Sverige saknar 
idag ett effektivt styrmedel som kan minska antalet transporter genom samhällsplanering 
(Trafikanalys, 2016a). I flera sammanhang har det framförts att en tydlig politik, med mål-
sättning för att uppnå ett hållbart samhälle, saknas. Utredningar har visat att preciseringar för 
miljömålet God bebyggd miljö är undermåligt. Kraven för att uppnå en god bebyggd miljö 
enligt miljömålet bör förtydligas (Trafikverket, 2016c).  

Flera rapporter inom ämnet transportinfrastruktur påpekar vikten av att förändra plan- och 
bygglagen för att överlåta ett större ansvar till kommunerna. En obligatorisk transportplan 
från vardera kommun har potential till att göra godstransporterna mer samhällsekonomiska 
och effektiva. Krav i plan- och bygglagen, hållbara trafikplaner, ökade kunskaper inom områ-
det samt större frihetsgrader att styra genom lokala trafikföreskrifter är väsentliga för att upp-
nå en urban miljö med ett effektiv transportinfrastruktur. Sveriges kommuner kan påverka 
godstransporternas effektivitet genom stadsplaneringen, trafikinfrastruktur, tillgänglighet och 
trafikstyrning med hjälp av olika regleringar. Kommunerna har planmonopol och kan utforma 
städerna genom översiktsplaner, detaljplaner, markanvisningsavtal samt bygglovsgranskning-
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ar (Trafikanalys, 2016a). Översiktsplanen markerar ramarna för ett områdes framtida använd-
ning och anger riktningen för utvecklingen mot en bättre miljö och en attraktivare kommun. 
Kommunens vardagligabeslut vad gäller detaljplaner, planbesked och bygglov skall vägledas 
av översiktsplanen (Boverket, 2016). I detaljplanerna kan lastplatsernas utformning och anta-
let fastläggas samt kan framkomlighet för lastbilarna förenklas. Detaljplanen bestämmer även 
hur godset kan transporteras från fordonen till näringsförättning vad bland annat gäller trotto-
arkanter och gatubeläggning. Fastighetsägare och byggherrar har krav på sig genom markan-
visningsavtalen som kan beröra utformning av lastkajer eller varumottagning (Trafikanalys, 
2016a).   

Kommunerna är själva inte infrastrukturförvaltare över samtliga vägar och konflikter kan 
uppstå mellan olika parter. Trafikverket skall förverkliga nationella mål och intressen vilket 
ibland står i konflikt med lokala bestämmelser (Trafikanalys, 2016a).  

4.2.3 Trafikrestriktioner
En hastighetsbegränsning i urban miljö på 30 eller 40 km/h får relativt stor inverkan på ut-
släppen från vägtrafiken i tätorterna. Förutom en reduktion av växthusgasutsläpp kan en 
sänkning av hastighetsgränser med 10 km/h resultera i minskade bullernivåer, färre antal ska-
dade och dödade i trafikolyckor. Kostnadseffektiviteten för en sådan åtgärd varierar beroende 
på vilka effekter, utöver minskade koldioxidutsläpp, en åtgärd får. En sänkning som endast 
ger minskade koldioxidutsläpp är inte kostnadseffektivt och bör ersättas eller kompletteras 
med andra åtgärder. Även minskad stress för lastbilschaufförer kan uppnås genom en föränd-
ring av vägens tillåtna hastighet (Trafikverket, 2016c). Utöver hastighetsrestriktioner med 
vägskyltar kan olika typer av fysiska hinder användas (WSP, 2012). Kullerstensgator, refuger, 
rondeller och fartgupp kan användas för att sänka hastigheten för alla fordon på vägarna, men 
försvårar främst framkomligheten för tunga lastbilar och kollektivtrafik. Därmed är det viktigt 
att välja åtgärder efter önskvärd effekt för varudistribution och för övriga fordon (Trafikana-
lys, 2016a).  

4.2.4 Miljözoner
Genom ett införande av miljözoner minskar utsläppen av kväveoxider och partiklar. Styrmed-
let är ett komplement till avgaskrav på nya fordon eftersom zonen hindrar att äldre fordon 
med sämre energieffektivitet kör i området. I korthet innebär det att miljöprestandan ökar ti-
digare för fordonen eftersom att nya inköp av fordon som är energieffektivare och miljövänli-
gare tvingas fram tidigare (WSP, 2008). Äldre fordon med undermålig avgasrening släpper ut 
oproportionerligt mycket avgaser av de totala utsläppen. Eftersom andelen fordon med dålig 
avgasrening är förhållandevis liten berörs endast ett fåtal fordon av ett införande av en miljö-
zon. Ett införande kan ändå få betydande effekter eftersom den totala utsläppsminskningen 
kan bli stor (Koucky et.al., 2015). 
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Tidigare hade varje kommun rätten att bestämma hur en miljözon skulle konstrueras och vilka 
fordon som fick vistas i området. Sedan ändringar i trafikförordningen (1998:1276) år 2007 
får kommunerna endast avgöra om en miljözon skall införas eller inte och om områdets stor-
lek. Idag har de inte längre möjlighet att forma bestämmelserna för miljözonerna. Reglerna 
för samtliga kommuner som infört områden med miljözoner har samma regler och regleras i 
Trafikförordningens fjärde kapitel 22-24§ (WSP, 2008). Bestämmelserna regleras i trafikför-
ordningen och reglerar vilka tunga bussar och tunga lastbilar som får köra i området. Grund-
regeln för miljözonen är att dessa tunga fordon får föras i miljözonen om första registrering 
skett inom de senaste sex åren (1998:1276). Städerna Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, 
Helsingborg, Lund och Umeå använder miljözoner för att styra användningen av lastbilar och 
bussar, med en vikt över 3,5 ton, inom tätorten (Trafikanalys, 2015). Miljözoner kan införas 
för miljökänsliga områden i tätorter som bland annat kan ha problem med luftkvaliteten 
(WSP, 2008). Miljözoner har generellt en större inverkan på godstransporterna än träng-
selskatt. Trängselskatten är betydligt lägre än bötesavgiften och kostnaden för skatten över-
förs vanligen till transportkunderna. Införandet av miljözoner i storstäder har i högre grad bi-
dragit till en uppgradering av tunga lastbilar (Trafikanalys, 2016d).  

Utöver fordonets ålder påverkar euroklassen hur länge ett fordon får vistas i miljözonerna. 
Euroklass IV fick köra i zonerna fram till år 2016 och euroklass V får köra till år 2020. Den 
senaste euroklassen, euroklass VI, har för tillfället ingen tidsbegränsning (Trafikanalys, 
2016a). 

En utveckling av miljözoner med striktare krav på fordonsprestanda, alternativt vilket driv-
medel som används, är möjligt och bör ske. Städerna skulle, genom lokala trafikföreskrifter, 
kunna ställa krav på vilken miljöprestanda motorfordon måste uppfylla samt vilka tider och 
områden fordonen får köra i. En ökad frihetsgrad för kommunernas utformning av miljözoner 
kan bidra till fler miljö- och elektrifierade fordon. Miljözonsbegreppet bör längre fram utökas 
till att gälla för fler fordonstyper för att även på personbilssidan öka andelen miljövänliga for-
don. Alternativet bör dock genomgå utredningar för att framställa troliga prognoser för effek-
ten av en miljözon som även omfattar lätta fordon (under 3,5 ton). Kommunens städer bör 
använda sig av liknande krav och samordning i de lokala trafikföreskrifterna för att underlätta 
för transportörerna (Trafikanalys, 2016a). 

Transportstyrelsen har på uppdrag av regeringen utrett hur personbilar, lätta bussar och lätta 
lastbilar ska kunna inkluderas i miljözonsbestämmelserna. Ett förslag från transportstyrelsen 
är att dela in miljözoner i tre klasser. Den nuvarande miljözonen kompletteras med ytterligare 
två och förslaget har skickats ut på remiss (Elo, 2017).  
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Klass 2 hos miljözonen omfattar personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar. Fordonen som får 
köra i zonen skall med gnisttänd motor och kompressionständ motor uppfylla Euro 5 respek-
tive Euro 6 (Elo, 2017).          

Klass 3 hos miljözonen omfattar lätta och tunga motorfordon. Fordonen som får föras inom 
zonen skall drivas på el, med vätgas eller vara en elhybrid (gäller endast tunga fordon) som  
uppfyller kraven för Euro VI (Elo, 2017).  

På liknande sätt analyseras möjligheten att utöka miljözonernas omfattning till att även inklu-
dera lätt lastbil, personbil och lätt buss i rapporten ‘’Miljözoner i framtiden – analys av miljö-
zoner som omfattar lätta motorfordon’’. Författarna till rapporten föreslår ett uppgraderat 
svenskt system med fem olika klasser för miljözoner. Föreslaget system liknar transportstyrel-
sens miljözoner. Skillnader finns dock, rapporten rekommenderar en miljözon med lägre vill-
kor för personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar. Uppnår fordonen lägst kraven för Euro 3 får 
de vistas inom en miljözon. Utöver krav på mängden utsläpp föreslår författarna ett införande 
av en miljözon med dubbdäcksförbud (Koucky et. al., 2015). Kommuner kan redan idag infö-
ra dubbdäcksförbud i städerna dock kan en miljözon förtydliga förbudet (WSP, 2015). 

4.2.5 Samordning genom kombiterminaler
Kommuner hävdar att samarbete och kunskapsspridning i allmänhet är centrala delar för att 
utveckla en hållbar distribution av gods, men det är oklart hur aspekterna bör tillämpas vad 
gäller samordnad distribution in till städernas centrala delar (Björklund & Gustafsson, 2013). 
Samdistribution eller s.k. samlastning anses ha stor potential att reducera antalet transporter i 
tätorten. I dagsläget har olika åkerier ansvar för samma geografiska område vilket gör att en 
butik kan få ett flertal leveranser om dagen från flera olika företag. Genom en samordnad va-
rudistribution har de olika företagen ett område som de transporterar till. Varje företag levere-
rar till mottagare inom zonen som distributören ansvarar för. Därigenom minskar antalet 
transporter till varje mottagare (Vägverket, 2006). Kunskap om framgångsrika samarbeten för 
stadslogistiska initiativ är begränsad. Flera av Sveriges 218 kommuner har år 2012 investerat 
i förändringar av godsflöden genom en samordnad varudistribution (Granvik, 2012). Samdis-
tributionen består av en samordnad distributionscentral, eller en plats där alla leverantörer le-
vererar varor och från vilka produkter sedan distribueras till kommunala anläggningar. En dis-
tributionscentral för samordning kan öka konkurrenskraften för mindre företag. I allmänhet är 
en distributionscentral belägen i närheten av det geografiska området som tar emot och skic-
kar ut gods. Platserna används i huvudsak till att öka fyllnadsgraden och därigenom minska 
antalet lastbilar, men används även för att underlätta byte av fordon till mindre fordon eller 
fordon med högre miljöprestanda (Björklund & Gustafsson, 2013).  

Med kombiterminal avses en terminal där omlastning av gods kan ske utan att godset berörs. 
Vanligtvis är terminalen en speciell järnvägsterminal där omlastning av gods sker utan att 
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godset paketeras om. Kombiterminalerna kan nyttjas av alla åkerier, tågoperatörer och spedi-
törer. Eftersom ett tåg kan frakta mer gods än en lastbil är kombinationen lastbil-tåg både ett 
miljömässigt och tidseffektivt val (Trafikverket, 2017). Under de senaste 10 åren har markna-
den för kombitransporter vuxit i Sverige. Ett bekymmer med att utveckla kombiterminalerna 
är att det är en stor investering. Dessutom har kombiterminaler svårt att konkurrera med last-
bilstransporter i dagsläget med tanke på de pressade transportpriserna för lastbilar. Den termi-
nalhantering som sker på kombiterminalerna är relativt kostsam. Det finns en efterfrågan på 
teknik som effektiviserar förflyttningar av trailers mellan väg och järnväg. Styrkan med kom-
bitransporter är att flera mindre transporter samordnas vilket leder till minskade transport-
kostnader och minskad miljö-och klimatpåverkan. Samordningen är konkurrenskraftig vid 
längre sträckor och större volymer. En annan fördel är att färre chaufförer behövs. Svagheten 
hos kombitransporter är att omlastning mellan lastbil och tåg är ekonomiskt kostsamt och att 
det ställer krav på stora volymer av gods för att det ska bli en samordningsvinst. Kombitrans-
porter är därför inte lämpade för korta sträckor eller gods med låg volym när gods skall över-
föras till tåg eftersom det oftast inte är ekonomiskt lönsamt. Kombitransporter kräver mer 
planering och de är mindre tidsmässigt flexibla jämfört med andra transportersystem (Sand-
berg et. al., 2010). 

 
4.2.6 Samdistributionssystem
En kombiterminal kan även minska antalet transporter inom en kommun genom att transpor-
törer levererar gods till terminalen och därefter fylls en lastbil som levererar godset utmed en 
planerad slinga, se Figur 4. Tester har utförts med slingbilar till traditionell handel med priva-
ta aktörer i köpcentrum eller centrum. Projekten har visat positiva effekter på transporteffekti-
vitet och kostnads- och miljöbesparingar. Efter projekttiden har många projekt lagts ned på 
grund av bristfälliga affärsmodeller (Trafikanalys, 2016d).  

!  

Figur 4. Samdistribution med omlastningsterminaler minskar det totala antalet körda kilometer och minskar 
antalet fordon (Trafikanalys, 2016d). 

Malmö stad har försökt samordna transporterna in till stadskärnans butiker. Projektet som 
namngavs SamCity använde en mikrocentral där varor samlastades och transporterades vidare 
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med elbilar till gågator i staden. En mikrocentral är en kombiterminal men i mindre storlek 
och omlastar främst gods från tunga lastbilar till fordon med högre miljöprestanda in till cent-
rum (Trafikanalys, 2016d). Olika butiker i innerstaden har samordnat sina inkommande varu-
transporter. Anledningen till att pilotprojektet genomfördes var för att effektivisera transpor-
terna och på den vägen skapa en långsiktigt hållbar varudistribution som är mer ekonomisk, 
mindre miljöpåverkan och färre transporter i Malmö centrum. Varorna som transporterades 
var kläder, skor, möbler och liknande varor. I samdistributionen transporterades inte livsme-
delsprodukter. De långsiktiga effektmålen för pilotprojektet var att minska utsläppen från 
transporter, bättre luftkvalité i centrum, förbättrad trafiksäkerhet, attraktivare centrum för bo-
ende, näringsidkare och besökare då antalet transporter minskas. Med samordning kan krav 
ställas på de transporter som används av distributören (Malmö stad, 2014). Samordningen har 
varit svår att genomföra dels på grund av att butikerna har olika kapacitet att ta emot stora 
mängder varor, och dels på grund av att butikerna säljer olika typer av produkter. Flera bu-
tiksverksamheter uppfattar samordningen som omständigt och ser ingen ekonomisk fördel 
med en samdistribution. Åkerier avser dock att fylla sina fordon med varor inför utleverans 
för att minska antalet transporter och därigenom bränsleförbrukningen (Ask, 2017). 

I Nederländerna, i staden Nijmegen, har samdistibutionen blivit lyckad. I Nijmegen levereras 
godset av transportörerna till en samlastningscentral som är belägen utanför stadens centrala 
delar. Från samlastningscentralen körs sedan godset ut till kunderna. Samdistributionssyste-
met gör att transportvägen ut från samlastningscentralen blir effektivt planerad och att lastut-
rymmet utnyttjas maximalt. Samdistributionen i Nijmegen har effekten att färre lastbilar och 
andra transporter behövs och antalet körda kilometer har minskat. Det har gjort att innersta-
dens luftkvalité och stadsmiljö har blivit bättre. För affärsinnehavarna har samdistributionen 
bidragit till ekonomiska fördelar eftersom deras behov av lagerutrymme i butikerna har mins-
kat. Även transportörerna vinner på det eftersom det besparar dem tid. På ett år hade antalet 
körda kilometer minskat med 5 procent, från 471 km till 451 km. På ett år hade även antalet 
fordon minskat med 50 stycken, från 475 fordon till 413 stycken. I dagsläget är samdistribu-
tionen i Nijmegen inte ekonomiskt lönsam men det kan ändras genom att de planerade träng-
sel- och utsläppsavgifterna införs i staden. Trots detta ses samdistributionen som lyckad. De 
framgångsfaktorerna för samdistributionen i Nijmegen som framkommit i utvärdering är 
bland annat att det har tydliggjorts för affärsinnehavare att de kan spara både tid och pengar. 
Samdistribution kräver finansiering för de två första åren. Tiden det tar för ett samdistribu-
tionssystem att bli självförsörjande är cirka två år. För att göra samdistributionen ännu mer 
effektiv ur miljösynpunkt kan restriktioner införas. Ett exempel på restriktion är miljözon i 
stadens centrala delar för lastbilar (Sveriges Kommuner och Landsting, 2013).  
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4.3 Resultat från enkätundersökningen  
En enkätundersökning har genomförts för att samla in information om lastbilstransporter ur 
åkeriernas perspektiv som utför leveranser inom Halmstads tätort. Enkätundersökningen är 
genomförd för att bland annat ge information om hur lastbilstrafiken ser ut i tätorten och vilka 
problemområden som behöver åtgärdas.  

Enkäten är utskickad till 47 verksamheter varav 18 har besvarat frågorna. Enkätundersök-
ningen består av ett flertal frågor om företagets in- och utleveranser, deras fordon och om de 
samordnar sina transporter eller inte, för att se fullständig enkät se bilaga 2. Resultatet av en-
käten presenteras nedanför.  

Hur många tunga lastbilar använder ni i er verksamhet? Svara i antal.  

Det var 14 företag som besvarade frågan och av dessa blev genomsnittet 18 stycken tunga 
lastbilar som används av verksamheterna. Det var ett stort intervall på antalet lastbilar allt från 
0-120 stycken.    
 
Vilka veckodagar körs godset ut från er verksamhet och under vilken tid? 

Verksamheterna transporterar sitt gods till mottagaren främst under vardagarna men två  
företag kör även ut gods på lördagar och söndagar. Det var 17 företag som svarade på vilka 
tider lastbilarna kör ut godset. Transporterna sker under dygnets alla timmar men flest sker 
mellan klockan 06.00 och 18.00. Mellan klockan 00.00-04.00 sker minst antal transporter  
(se figur 6). 

   
Figur 6. Vilka tider som företagen kör ut gods från sin verksamhet.  
 
Hur många utleveranser sker från er verksamhet per vecka? 

I genomsnitt skickar verksamheterna ut 116 utleveranser för de 15 företag som har svarat på 
frågan. De tillfrågade företagen kör ut olika många leveranser för vardera företag med ett 
spann på 0 till 700 utleveranser per vecka. Det är stor variation på hur många leveranser varje 
företag skickar ut per vecka.  
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Vilka veckodagar mottages gods till er verksamhet och under vilken tid? 

Verksamheterna tar emot gods främst under alla vardagar men färre gods tas emot på lördagar 
och söndagar. Det var 16 företag som svarade på vilka tider som det levereras gods till deras 
verksamhet. Inkommande transporterna mottages under dygnets alla timmar men flest sker 
mellan klockan 06.00 och 16.00. Mellan klockan 20.00-06.00 sker minst antal transporter  
(se figur 7).

Figur 7. Vilka tider företagen tar emot inleveranser till sin verksamhet. 

Hur många inleveranser får ni till er verksamhet per vecka? 

I genomsnitt tar verksamheterna emot 118 inleveranser för de 16 företag som har svarat på 
frågan. Det var en stor variation för hur många inleveranser varje företag fick per vecka. Det 
företag som fick minst antal inleveranser per vecka fick 6 stycken inleveranser och det företag 
som fick största antal fick 240 inleveranser per vecka.  
 
Vilka är era huvudsakliga leveransmottagare i Halmstads tätort? 

Det är 17 av 18 företag som har besvarat frågan och verksamheternas främsta kunder var  
andra företag. De tre olika svarsalternativen var följande; privatpersoner, offentlig verksamhet 
och företag.  
 
Vilka vägar kör lastbilschaufförerna på i Halmstads tätort? 

Det är 15 av 18 tillfrågade som har besvarat frågan. Lastbilarna kör i stora delar av Halmstad 
och nästintill alla lastbilar till eller från företagen kör på Laholmsvägen. Många chaufförer 
kör även på Larsfridsvägen (11 st) och Wrangelsgatan (10 st). 
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Har ni ändrat färdvägen tillfälligt på grund av Halmstads ombyggnad av                       
Laholmsvägen? 

Frågan besvarades av 15 företag. Majoriteten, 60 procent, har ändrat färdväg på grund av om-
byggnationen på Laholmsvägen.  

Vilket drivmedel används i huvudsak till lastbilarna i er verksamhet? 

Frågan har besvarats av 16 företag. Lastbilarna drivs i huvudsak på fossil diesel. Ett flertal 
verksamheter använder även syntetisk diesel vid transporter.  

Vilka miljöklasser har lastbilarna som ni använder i er verksamhet?  

Av de 8 verksamheter som använder miljöklassade lastbilar har mellan 1 och 40 miljöklassade 
fordon. I genomsnitt har verksamheterna 14 miljöklassade lastbilar. Majoriteten av företagen 
har miljöklassade lastbilarna med euroklass sex efterföljt av euroklass fem och euroklass fyra, 
se figur 8.  

   
Figur 8: Vilka miljöklasser företagen har på sina lastbilar.  

Hur kan er godsdistribution underlättas? 

Tio företag besvarat frågan och givit förslag på förbättringsmöjligheter i Halmstads tätort. 
Flera företag önskar en snabbare och effektivare förbindelse över Nissan mellan Halmstads 
västra och östra delar. Många ser också positiva effekter av den tilltänkta infarten från E6:an, 
Södra infarten. Företagen påpekar även att ett bättre trafikflöde kommer att ha positiv effekt 
vid deras godstransporter. Ett företag vill utöka lastzonerna i Halmstads centrala delar och ett 
annat företag påpekar vikten av en kombiterminal för att öka transporterna på järnväg. Ett yt-
terligare förslag är att skapa en ny led från Norra infarten som kommer leda trafiken direkt till 
Flygstaden i norra Halmstad. Flera påpekar även att en del vägar skulle kunna breddas för att 
förenkla distribution med tung lastbil. En vill även se en ny rondell vid Kristinebergsvägen-
Olofsdalsvägen.  
 

"27

Övrigt
Euro 6
Euro 5
Euro 4
Euro 3
Euro 2
Euro 1

0 2 4 6 8



Samordnar ni era transporter idag med andra verksamheter? Med samordning avses i 
detta fall utleveranser i lastbil tillsammans med andra verksamheter.   

Det var 17 av företagen som besvarade frågan och drygt hälften av dem samordnar inte sina 
transporter med andra verksamheter. Anledningen till att de inte samordnar sina transporter är 
för att de antingen fyller sina lastbilar eller att det inte går att samordna av olika skäl, till ex-
empel säkerhetsskäl. Företagen som har valt att samordna sina transporter gör det på grund av 
att det minskar fraktkostnaderna, minskar miljöpåverkan, ökar effektiviteten eller att verk-
samheterna har avtal med kunden.     

4.4 Resultat från trafikkartläggningen  
Det totala antalet lastbilar som passerade utvalda korsningar varierade mellan 248 och 802 
stycken. I tabell 2 presenteras antalet lastbilar per dag och eventuellt bortfall som beror på 
skymd sikt av andra fordon, för hög hastighet eller avsaknad av registreringsskylt. Utöver 
bortfallet har en del av registreringsnumren blivit antecknade inkorrekt vilket gjort att lastbi-
larnas första registreringsår, miljöklasser/utsläppsklasser samt motorbränsle för distributions-
fordonen inte kunnat noterats. Dock är antalet lätta och tunga fordon samt färdriktning regi-
strerat för majoriteten av de noterade lastbilarna. Information om miljöklassning, första regi-
streringsår och motorbränsle har endast varit möjligt att fastställa för de svenskregistrerade 
lastbilarna med hjälp av Transportstyrelsens fordonsregister. Lastbilar som har passerat en 
mätpunkt under flera tillfällen under inventeringen har registrerats samtliga gånger.  
 
Tabell 2. Visar antalet lastbilar för vardera mätpunkt under inventeringstimmarna och bortfallet. Resterande 
noterade lastbilar är utländska. 

Omkring 2500 lastbilar kartlades och antalet lastbilar varierade kraftigt för korsningarna. Tra-
fikflödet för de två första mätpunkterna samt mätpunkt fem var konstant med omkring 200 
lastbilar respektive 90 och 60 lastbilar per timme. För mätpunkt tre vid korsning Wrangelsga-
tan-Gamletullsgatan varierade trafikflödet med 120-200 lastbilar per timme under invente-
ringstillfället. Under de två första timmarna (klockan 08.00-10.00) passerade omkring 130 

DATUM Korsning: Totalt Svenska lastbilar med 
okänt registrerings-
nummer

Lastbilar med 
okänt registrerings-
land

Svenska lastbilar 
med känt 
registreringsnummer

3/4-17 Laholmsvägen-
Västervallväge

802 131 49 563

4/4-17 Växjövägen-
Frennarpsväge

369 33 3 309

5/4-17 Wrangelsgatan-
Gamletullsgata

487 31 13 425

6/4-17 Ryttarevägen-
Fräsaregata

615 59 0 542

6/4-17 Svetsaregatan-
Västervallsväge

248 13 9 221
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lastbilar under vardera timme. Mellan klockan 14.00 och 15.00 passerade omkring 70 fler 
lastbilar än under förmiddagen. Därefter passerade 120 lastbilar. Mätpunkt 4 vid korsningen 
Ryttarevägen-Fräsaregatan varierade trafikflödet av lastbilar mellan 140 till 175 stycken un-
der de fyra timmarna.  

      
Figur 9. Andelen lätta och tunga lastbilar för alla registrerade lastbilar under trafikkartläggningen uppdelat per 
mätpunkt. 

Övervägande delen av lastbilarna som passerade de fem olika inventeringsplatserna var 
svenskregistrerade tunga lastbilar (bruttovikt < 3,5 ton). Fördelningen mellan lätta och tunga 
lastbilar varierade beroende på val av korsning. Andelen lätta lastbilar varierande mellan 12 
procent upp till 37 procent och inkluderar svenskregistrerade samt utländska lastbilar. Fördel-
ningen presenteras i figur 9 för vardera korsning. Sammanställs datan tillsammans för alla 
mätpunkter blir resultatet att drygt en fjärdedel var lätta lastbilar.   

Antalet och andelen utländska lastbilar var störst vid korsning Laholmsvägen-Västervallvä-
gen. Andelen lastbilar från andra länder varierade mellan 2 procent och 7 procent, se figur 10. 
Vid korsningen Växjövägen-Frennarpsvägen passerade uppskattningsvis 40 procent färre ut-
ländska lastbilar som vid korsningen Laholmsvägen-Västervallvägen. Andelen utländska last-
bilar var jämförelsevis samma mellan de två korsningarna, 6 procent respektive 7 procent.  

Figur 10. Diagrammen visar andelen svenskregistrerade och utländska lastbilar för varje mätpunkt.  

Figur 11 visar att flertalet av lastbilarna är registrerade efter år 2000. Endast 3 procent utgör 
lastbilar som är äldre eller registrerades år 2000. Flest lastbilar var under kartläggningen regi-
strerade år 2015 som första år efterföljt av år 2013 och år 2008. Presenteras inventeringsplat-
sernas lastbilsantal separat är det tydligt att resultatet blir ett annat. För samtliga mätpunkter 
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var första registreringsår år 2015 med undantag från korsningen vid Laholmsvägen-Väster-
vallvägen. Den 3:e april var flest antal lastbilar registrerade år 2013 efterföljt av år 2015 och 
år 2016.  

Figur 11. Första registreringsår för svenskregistrerade lastbilar uppdelat för varje mätpunkt.  

För att avgöra fordonsparkens miljöstatus kan olika metoder tillämpas. Genom en samman-
vägning av resultatet för miljöklasser/utsläppsklasser och miljözonens kriterier kan uppvisa 
fordonsparkens miljöstatus. I figur 12 redogörs miljöklasserna för de registrerade svenska 
lastbilarna. Den vanligaste miljöklassen är enligt kartläggningen euroklass fem. Fordon med 
både euroklassning och annan miljöklassning har endast blivit registrerade med euroklassning 
för att inte registrera ett fordon två gånger. Lastbilar som passerat en mätpunkt vid flera tillfäl-
len har blivit registrerade under samtliga tidpunkter. En del av lastbilarna saknar miljö- och 
utsläppsklassificering vilket är 41 stycken av de noterade svenska lastbilarna som registrera-
des korrekt. Totalt var det 551 lastbilar som antingen saknade miljöklass eller inte kunde ses i 
fordonsregistret av olika orsaker som till exempel att de var registrerade i länder utanför Sve-
rige.   

Figur 12. Miljöklassificering för varje svenskregistrerat lastbilsfordon uppdelat efter varje mätpunkt.  
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Kartläggningen över lastbilarna i Halmstad visar att nästintill alla lastbilar har dieselmotorer. 
Resultatet är något högre än resultatet från Trafikanalys rapport Lastbilars klimateffektivitet 
och utsläpp. Kartläggningens resultat visar att 98,9 procent av lastbilarna har dieselmotorer 
och endast 0,8 använder andra drivmedel, resterande 0,3 procent saknar uppgifter om bränsle i 
transportstyrelsens fordonsregister. Övriga lastbilar var främst bensindrivna efterföljt av hy-
brider och metangas-lastbilar.   

Färdriktning och antal lastbilar visas i bilaga 3 och är ett medelvärde för antalet lastbilar per 
timme. Antalet lastbilar för vardera mätpunkt har dividerats med antalet timmar och kartbil-
derna visar antalet lastbilar och deras färdriktning. Endast färdriktning för lastbilar som är fler 
än 10 som passerade en mätpunkt under en timme har valts att presenteras.  

5. Diskussion 

5.1 Enkätundersökningen 
Samtliga medverkande företag upplever situationen på Laholmsvägen som besvärande för 
framkomligheten och beskriver gatan som en flaskhals med korsningar, trafiksignaler och an-
talet fordon. Södra infarten är en lämplig åtgärd för att öka framkomligheten på Laholmsvä-
gen. Även andra åtgärder kan ge positiva effekter på köbildningen.  

Hälften av de tillfrågade verksamheterna samordnar sina transporter med andra företag. Res-
terande svarade att de inte har möjlighet till samdistribution bland annat på grund av att de 
redan har fullastade fordon. Oavsett om ett företag samordnar gods med andra eller fraktar 
gods själva är det viktigt med fullastade fordon. Eftersom att hälften av de tillfrågade samord-
nar och de flesta övriga har fullastade lastbilar har de troligtvis generellt en högre fyllnads-
grad än Trafikverkets statistik (2016d) över lastbilarnas fyllnadsgrad. En trolig orsak till enkä-
tens resultat är att transporterna ut från Halmstad är fullastade på grund av att mycket gods 
kommer med fartyg in till hamnen. Dessutom vill företagen öka sin fyllnadsgrad på grund av 
ekonomiska skäl. 

5.2 Trafikkartläggningen  
Trafikkartläggningens resultat visar att det var tre fjärdedelar tunga lastbilar och resterande 
lätta lastbilar. Resultatet stämmer inte överens med statistiken över andelen lätta och tunga 
svenskregistrerade lastbilar från Trafikanalys resultat. Enligt statistiken finns det betydligt fler 
lätta lastbilar jämfört med tunga lastbilar, där cirka 13 procent av det totala antalet lastbilar är 
tunga lastbilar. Anledningen till att kartläggningen visade ett resultat med en majoritet av 
tunga lastbilar kan bero på att mätpunkterna är placerade på vägnät i närhet till industriområ-
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den som använder sig mer av tunga lastbilar än lätta lastbilar. Antalet lätta lastbilar är troligt-
vis fler i större städer för att det underlätta leveranser till centrum med begränsade lastzoner.   

Vid mätpunkt 1 som är korsningen Laholmsvägen-Västervallsvägen passerade flest antal lastbilar. 
Anledningen är troligtvis att många industrier är placerade utmed Laholmsvägen och att det är 
den enda vägen till Halmstads hamn för tunga lastbilar. Vid hamnen finns ett flertal industrier 
och lagerbyggnader.  
 
Resultatet visade att drygt 99 procent av de svenskregistrerade fordonen hade dieselmotorer 
vilket överensstämmer med trafikanalys statistik.Lastbilar med dieselmotorer har möjlighet 
att byta bränsle från fossilt till fossilfritt fordonsbränsle. Därmed kan det anses positivt att 99 
procent av lastbilarna har dieselmotorer. Lastbilar kan med fördel använda alternativa bräns-
len som HVO som är har samma kemiska struktur och är samtidigt ett förnybart bränsle.  

Jämfört med en tidigare trafikkartläggning för lastbilar, utförd i Falkenberg av konsultbolaget 
Trafikia år 2016 (Gustavsson, 2017), har endast antalet lastbilar och hastigheten studerats. 
Studien som har gjorts i examenarbetets trafikkartläggning har gjort en djupare studie på vil-
ken teknisk information, till exempel förbränningsmotor och miljöklassificiering, lastbilarna 
innehar. Medelhastigheten har inte studerats pågrund av tekniska begränsningar. Liknande 
studier som kartlagt samma typ av teknisk information om lastbilarna i Sverige har tidigare 
inte utförts. Svårigheter uppstår därmed vid jämförelser av resultat från andra trafikkartlägg-
ningar som omfattar lastbilar.  

5.3 Åtgärdsförslag 
Arbetet med att analysera varudistribution i tätorter är ett omfattande område som kräver yt-
terligare tid och resurser än vad som ryms inom ramen för ett examensarbete. Det är viktigt 
att ha en överblick av varudistributionen i tätorten och ha ett helhetsgrepp över aktörernas 
problem och utmaningar för att identifiera lämpliga åtgärder.  

Nämnda åtgärder i avsnitt 4.1 finns att tillgå och kommer att ha olika konsekvenser för åkeri-
erna och varudistributionen inom Halmstad. En del av åtgärderna har positiv påverkan på 
mängden lastbilstransporter medan andra främst påverkar fordonsflottan till nyare lastbilar 
med högre miljöprestanda, antingen genom högre miljöklasser på fordonen eller genom att 
byta bränsle. En kombination av flera åtgärder får troligtvis störst effekt och kan minska luft-
föroreningar, buller, trängsel och antalet lastbilstransporter inom tätorten. En del av nämnda 
åtgärder kommer även att ha effekt på personbilar och övriga fordon som kör på Halmstads 
gator och vägar. Något som inte nämns tidigare i rapporten är att kommunikation med berörda 
parter är viktigt för att förenkla införandet av olika styrmedel. Det är även viktigt att nämna 
att en omställning av vägtransporterna bör ske i takt med övriga europeiska länders omställ-
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ning för att inte konkurrera ut de svenska åkerierna. Alternativt anpassa åtgärderna för att 
minska förändrad konkurrens mellan ländernas åkerier och övriga företag.    

En möjlig åtgärd i Halmstads tätort är att införa en miljözon i Halmstads centrala delar. Resul-
tatet från trafikkartläggningen visar att 32 procent av de svenskregistrerade lastbilarna inte 
klarar de befintliga miljözonskraven för tunga lastbilar eller motsvarande för lätta fordon hos 
föreslagna framtida miljözoner. De behöver uppnå kraven för minst euroklass fem för att få 
vistas inom en miljözon. Åkerierna och övriga lastbilsägare måste därmed byta ut eller upp-
graderar sina fordon till minst euroklass fem. Troligtvis kommer mängden luftföroreningar 
minska även om det endast är en tredjedel av lastbilstransporterna som berörs. En del kartlag-
da fordon var över 20 år gamla och har låg reningskapacitet av partiklar och andra förore-
ningar. En tidigare studie som är utförd i Tyskland av Morfeld, Groneberg och Spallek (2014) 
visar att miljözoner har tydlig effekt och minskar bland annat mängderna av kväveoxider i 
stadsluften. Det är möjligt att Halmstad kan uppvisa samma positiva effekt om en miljözon 
införs i Halmstads centrala delar. Beroende på miljözonens utformning och placering kommer 
antalet påverkade lastbilar att variera. Blir det aktuellt att införa åtgärden i Halmstad behöver 
en dialog med kommunen ske för att anpassa en miljözon efter Halmstads förhållanden och 
önskvärd effekt. Ett system för att kontrollera att reglerna efterföljs bör samtidigt införas. Ett 
liknande övervakningssystem med kameror som finns för trängselskatt i Stockholm och Gö-
teborg bör bidra till att reglerna efterlevs (2013:460 Kameraövervakningslagen). 

Idag har Halmstads kommun en fungerande samordnad varudistribution till sina egna anlägg-
ningar som skolor och vårdhem. Även tätortens olika företag har möjlighet att samordna sina 
varor för att minska antalet transporter inom och till Halmstad. Samordning kan ske på olika 
sätt men en lämplig åtgärd som helt saknas i Halland är kombiterminaler. Med en kombiter-
minal i Halland skulle mer gods kunna transporteras på järnväg och det skulle leda till tidsbe-
sparing, ökad ekonomisk vinst, minskade växthusgasutsläpp och mindre trängsel på vägarna. 
Enligt Retlog AB:s distributionschef, Johan Granholm (personlig referens, 2017), tvingas de-
ras lastbilar köra till Göteborg för att kunna omlastas via kombiterminal för vidare transport 
på järnväg. Därmed kan en kombiterminal inom Halmstads tätort minska antalet transporter 
på vägnätet både inom och utanför kommungränsen. En långsiktig lönsamhet är avgörande 
för att systemet ska fungera. Vinsten med minskade transportkostnader måste överstiga kost-
naderna för omlastning via en terminal och extra övervakningskostnader. Val av placering kan 
diskuteras men en placering i anslutning till både hamn och järnväg är troligtvis ett bra alter-
nativ för att till exempel effektivt lasta av gods från fartyg till tåg. En kombiterminal bör även 
kunna användas som en mikroterminal för att samordna transporter in till stadskärnan vilket 
redan har testats i flera andra städer som exempelvis Malmö.  

För att expandera mängden gods som transporteras med tåg är det i dagsläget inte nödvändigt 
att öka järnvägens kapacitet. Kapaciteten kan öka genom att investera i en utbyggnad eller 
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uppgradering av befintliga sträckor (Trafikanalys, 2016e). Transporter som redan idag sker på 
järnväg kan med fördel flyttas över till tåg i ett tidigare skede utan långa transporter med last-
bil till Göteborg eller Trelleborg (Andersson, 2007). En sådan utveckling bidrar inte till att 
fler tåg behöver sättas in eftersom att tågen redan används men tågen används i ett tidigare 
skede. Sträckan för lastbilstransporterna kommer därmed att minska.  
 
Den planerade Södra infarten i Halmstad som beräknas vara klar år 2020 kommer att under-
lätta framkomligheten för alla motorfordon. En av Halmstads mest trafikerade vägar är       
Laholmsvägen. Resultatet från trafikkartläggningen visar att det färdas ungefär 200 lastbilar 
på Laholmsvägen per timme under de inventerade timmarna. Många av lastbilarna var tunga 
och hade dessutom långa släp eller trailers. Tillfrågade företag instämmer att Laholmsvägen 
och även andra vägar i Halmstad är vältrafikerade och försvårar deras distribution av gods. 
Laholmsvägen består av ett antal korsningar med trafikljus vilket leder till att fordonen kan 
tvingas bli stillastående ett flertal gånger på vägsträckan. Ett jämnare flöde utan onödiga stopp 
kommer minska tomgångskörningen och därmed bränsleförbrukningen (Janhäll & Carlson, 
2017). Den planerade infarten skulle överföra en stor del av den tunga trafiken från Laholms-
vägen till Södra infarten och därmed öka trafiksäkerheten. Ett problem med infarten är att en 
del befintliga stickspår till industriområdet utmed Laholmsvägen kommer att försvinna. Ut-
formningen av vägen bör möjliggöra att flertalet av stickspåren behålls för att inte minska 
mängden gods på järnväg (Halmstads kommun, 2012b).   

En ny förbindelse över Nissan mellan västra och östra Halmstad skulle underlätta framkom-
ligheten och minska körsträckan för många godstransporter i tätorten. I dagsläget begränsas 
framkomligheten för tunga lastbilar av trafikföreskrifter och de kan endast köra över ån Nis-
san genom att ta Halmstads norra infart, Wrangelsbron eller Frennarpsvägen. Det resulterar i 
att alla tunga fordon tvingas ta de få tillgängliga vägarna vilket leder till köer. Handelsområ-
det Flygstaden har varken närhet till hamn, motorväg eller järnväg vilket gör att lastbilstrans-
porter till området kör inom tätorten. En ny bro eller tunnel, mellan Halmstads västra och öst-
ra sida, som sammanbinds med den planerade Södra infarten och vägen till hamnen kommer 
minska körsträckan för godstransporterna till Flygstaden. Därmed kan lastbilstrafiken som 
passerar Halmstads centrala delar reduceras. En bättre förbindelse bidrar dock inte till att an-
talet lastbilar minskar och fler butiker eller industrier bör därför inte etableras på Halmstads 
västra sida utan bör istället placeras utmed E6:an eller i närhet till järnväg med stickspår.  

Luftkvaliteten i staden kan förbättras genom att lastbilar byts ut, minskar i antal eller byter 
bränsle. För att företag och övriga potentiella köpare ska våga satsa på alternativa drivmedel 
som till exempel syntetisk diesel och biogas behöver politikerna arbeta fram långsiktiga pla-
ner. Eftersom planerna i nuläget är kortsiktiga drar sig många företag från att investera i for-
don som kan köra på alternativa bränslen. För att uppnå det politiska målet fossilfri fordons-
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flotta som ska vara uppnått år 2030 behöver transportsektorn använda mer fossilfria bränslen. 
Enligt kartläggningen av lastbilarnas motorer hade 99 procent dieselmotorer. HVO är i dags-
läget skattebefriat och ett flertal fordonstillverkare av tunga lastbilar har godkänt och certifie-
rat deras fordon för 100 procent HVO. Fler fordonstillverkare bör utföra tester och emissions-
tester bör därmed bli obligatoriska för att öka användningen av syntetisk diesel eller andra 
fossilfria drivmedel.  

Skatter används redan i stor utsträckning men har inte givit önskvärd effekt förutom högre 
inkomst till staten vilket är en slutsats som kan dras eftersom att antalet lätta lastbilar med 
dieselmotorer fortsätter att öka (Energimyndigheten, 2017; Trafikanalys, 2016f). Högre be-
skattning av fossila bränslen och lastbilsfordon med höga emissioner kan leda till en föränd-
ring. Företag och privatpersoner som drabbas av förhöjda skatter välkomnar däremot inte 
skattehöjningar vilket kan göra att politiker inte väljer att införa högre skatter. En drastisk 
höjning kan även ha konsekvenser för privatpersoner som av olika anledningar inte har möj-
lighet att byta fordon eller drivmedel. Därmed bör fokus istället ligga på att införa komplette-
rande styrmedel och restriktioner.  

5.4 Osäkerheter i enkätundersökningen       
Resultatet från enkätundersökningen grundar sig på 18 företags svar och en högre svarsfre-
kvens kan ge ett annorlunda resultat. Ett flertal deltagande företag har endast besvarat ett fåtal 
frågor. Hur många lastbilar, vilka miljöklasser, antalet leveranser och andelen lastbilar som 
kör på fossilfritt drivmedel kunde inte redovisas av flera företag. Anledningen till att de till-
frågade inte har kunnat besvara en eller flera frågor kan bero på ett flertal faktorer. Ett exem-
pel är att den svarande personen i enkäten inte är tillräckligt påläst, inte har informationen 
tillhands eller av något skäl inte vill svara. 

5.5 Osäkerheter i trafikkartläggningen 
Kartläggningen genomfördes under fyra dagar på fem olika platser och därmed kan inte slut-
satser dras om det är ett resultat som överensstämmer med det faktiska antal lastbilar vid 
korsningarna under ett år. Även vilken tid under dygnet och val av korsningar har påverkat 
resultatet. Färdriktningen för lastbilarna har valt att presenteras som ett medelvärde per timme 
men för två mätpunkter, punkt 3 och 4, varierade antalet passerade lastbilsfordon under de 
fyra timmarna. 

6. Slutsats
Antalet lastbilstransporter skiljs åt för utvalda mätpunkter i Halmstad och övervägande delen 
av transporterna sker med dieseldrivna lastbilar. Laholmsvägen är starkt trafikerad av främst 
tunga lastbilar men även Ryttarevägen belastas med många godstransporter. Flest transporter 
utförs under vardagarna under normal arbetstid vilket ökar trängseln på genomfartslederna 
och bidrar till att fordon tomgångskör. Många av fordonen är äldre än fem år och har miljö-
klasser under Euro 5 eller motsvarande vilket leder till höga halter av luftföroreningar vid 
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tomgångskörning och leveranser. För att ställa krav på att fler verksamheter använder lastbilar 
med hög miljöklass är införandet av miljözon i Halmstads centrum en möjlig åtgärd för 
Halmstads kommun. 

HallandsHamnar i Halmstad hanterade år 2016 två miljoner ton varor för export och import 
och därför är det viktigt att enkelt att kunna ha möjligheten att lasta om godset till och från 
järnväg. I dag finns inte den möjligheten i Halland och godset behöver därför transporteras 
långa vägar till befintliga kombiterminaler för att kunna omlastas till järnväg. En kombitermi-
nal i Halland har möjlighet att öka godsmängden som transporteras på järnväg och därmed 
minska utsläppen från lastbilstransporterna.  

Halmstads tätort är ett område med potential för effektivisering verksamheternas lastbilsdis-
tribution. I enkätundersökningen framkom det att det finns en stor efterfrågan av en ytterligare 
passage över ån Nissan. I nuläget är framkomligheten låg och lastbilstransporterna tvingas att 
ta omvägar för att komma över Nissan. Det här leder till att de befintliga vägarna belastas 
hårt. Ett annat problemområde i Halmstads tätort är Laholmsvägen som är hårt belastad av 
trafik. Det skapar buller, trängsel och köer som leder till mer utsläpp av växthusgaser som 
bland annat leder till försämrad luftkvalité.

7. Förslag till vidare studier 
För att säkerställa att resultatet från kartläggningen visar en tillförlitlig nulägesbild av gods-
transporterna i Halmstads tätort bör en liknande inventering utföras. Användning av kamera, 
mätkablar eller liknande kan vara lämpligt och kan därmed utöka antalet inventerade timmar 
och korsningar. Skall en kartläggning utföras av personer är det lämpligt att vara flera deltaga-
re samtidigt vid olika korsningar för att avgöra vilka vägar lastbilschaufförerna väljer inom 
tätorten från vardera infart.  

Fler projekt och studier behöver utföras för att förbättra kombiterminalernas affärsmodeller 
för att de ska kunna vara självförsörjande och inte påverka åkeriföretagens ekonomi negativt. 
Även placeringen av en kombiterminal i Halland behöver studeras för att optimera distribu-
tionen.  
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9. Bilagor

Bilaga 1. 

"  
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Halmstads tätorts trafikföreskrifter som berör lastbilstransporter. På rödmarkerade vägar 
får tunga lastbilar inte framföras. På orangea vägsträckor får inte lastbilar som är längre 
än 12 meter köra. På gulmarkerade vägar får inga motordrivna fordon framföras förutom 
bussar i kollektivtrafik. 



Bilaga 2. 

Enkätundersökning av transportflödet i Halmstads tätort 

Vi är två studenter som studerar till miljöstrateger på Högskolan i Halmstad. Vi skriver nu 
vårt examensarbete där vi kartlägger godstrafiken i Halmstads tätort. Examensarbetet görs i 
samarbete med Region Halland och Halmstads kommun i projektet Arena Grön Tillväxt. 

I det pågående examensarbete undersöker vi varudistributionen bland åkeriföretag i Halmstad. 
Examensarbetet syftar till att ge en översiktlig bild av hur transportflödena ser ut i tätorten 
och eventuellt om någon form av samordning sker.  

Vi är intresserade av hur ni arbetar med era godstransporter på ert företag och ber er därför att 
svara på denna enkät. Enkätsvaren kommer att behandlas anonymt och när svaren har sam-
manställts så kommer inget enskilt företag att kunna urskiljas. Resultatet kommer att använ-
das i examensarbetet som en översiktlig statistik och för att hitta lämpliga åtgärder för en ef-
fektivare varudistribution.  

Enkätundersökningen tar cirka 10 minuter att besvara. Vi hoppas att ni vill medverka i under-
sökningen genom att svara på enkäten.  

Vid frågor var vänlig och kontakta oss.  

Med vänliga hälsningar, 

Emelie Leesment                      Matilda Svensson 
Student på miljöstrategsprogrammet             Student på miljöstrategsprogrammet 
Högskolan i Halmstad                                    Högskolan i Halmstad  
Tel:  076 21 35 110                      Tel: 073 81 31 592 
Mejl: emelie.leesment@karen.hh.se             Mejl: comatildao@gmail.com 
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Vad är företagets huvudsakliga verksamhet? 

__________________________________________________________________ 
Hur länge har företaget funnits? 

__________________________________________________________________ 
Hur många anställda har företaget? 

__________________________________________________________________ 
  

1. Hur många lätta lastbilar använder ni i er verksamhet? 
Antal: …………………………….. 

2. Hur många tunga lastbilar använder ni i er verksamhet?  
 Antal: ……………………………... 

3. Vilket drivmedel används i huvudsak till lastbilarna i er verksamhet? 
Kryssa i ett till två alternativ  

            ☐Bensin 
☐Diesel  
☐HVO - syntetisk Diesel  
☐RME 
☐Gas 
☐El 
☐Annat, nämligen…………………………………. 

4. Hur många av lastbilarna använder fossilfria drivmedel?  
            Antal: …………………………….. 

5. Är något av lastbilarna miljöklassade?  
Kryssa för ett alternativ 
☐Ja 
☐Nej, …... hoppa till fråga 7 
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6. Vilka miljöklasser har lastbilarna?  
Kryssa i alternativen som passar 
☐ Euro 1 
☐ Euro 2 
☐ Euro 3 
☐ Euro 4 
☐ Euro 5 
☐ Euro 6 
☐ Övrigt 

7. Vilka dagar körs godset ut från er verksamhet? 
Kryssa i alternativen som passar 
☐ Måndagar     
☐ Tisdagar     
☐ Onsdagar                 
☐ Torsdagar     
☐ Fredagar                  
☐ Lördagar 
☐ Söndagar 

8. Vilka tider levereras godset?  
 Kryssa i alternativen som passar 
☐ 06.00-08.00                ☐ 18.00-20.00         
☐ 08.00-10.00                ☐ 20.00-22.00 
☐ 10.00-12.00                ☐ 22.00-00.00     
☐ 12.00-14.00                ☐ 00.00-02.00 
☐ 14.00-16.00                ☐ 02.00-04.00             
☐ 16.00-18.00                ☐ 04.00-06.00     

9. Vilka dagar mottages leveranser till er verksamhet? 
Kryssa i alternativen som passar 
☐ Måndagar     
☐ Tisdagar     
☐ Onsdagar                 
☐ Torsdagar     
☐ Fredagar                  
☐Lördagar 
☐Söndagar     
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10. Vilka tider mottages leveranser till er verksamhet?  
 Kryssa i alternativen som passar 
☐ 06.00-08.00                ☐ 18.00-20.00         
☐ 08.00-10.00                ☐ 20.00-22.00 
☐ 10.00-12.00                ☐ 22.00-00.00     
☐ 12.00-14.00                ☐ 00.00-02.00 
☐ 14.00-16.00                ☐ 02.00-04.00             
☐16.00-18.00                ☐ 04.00-06.00 

11. Vilka är era huvudsakliga leveransmottagare i Halmstads tätort?  
Kryssa i ett alternativ 
☐Privatpersoner    ☐Företag    ☐Offentlig verksamhet 

12. Hur många inleveranser får ni per vecka?  
Antal: ..................................................... 

13. Hur många utleveranser görs per vecka?  
Antal: ..................................................... 

14. Vilka vägar kör lastbilschaufförerna på i Halmstads tätort?  
Kryssa i alternativen som passar 
☐Laholmsvägen    ☐Wrangelsgatan    ☐Växjövägen         
☐Larsfridsvägen    ☐Slottsjordsvägen    ☐Järnvägsleden 
☐Norra Infartsleden    ☐Annat……………………………… 

15. Har ni ändrat färdvägen tillfälligt pga Halmstads ombyggnad av Laholmsvägen? 
Kryssa för ett alternativ  

     ☐Ja     
     ☐Nej 

16. Hur kan er distribution underlättas?  
Svar:.......................................................................................... 

17. Vilka problemområden kan ni peka ut för distributionen i Halmstads tätort? 
(Generellt och platsspecifikt)  
Svar:.......................................................................................... 
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18. Samordnar ni era transporter idag med andra verksamheter?  
Med samordning avses i detta fall utleveranser i lastbil med andra företag.  

     Kryssa för ett alternativ  
 ☐ Ja 
     ☐Nej 

19. Varför samordnar ni/samordnar ni inte era transporter?  
 Svar: ……………………………………………………….. 

20. Skulle det gå bra att vi kontaktar er om vi skulle behöva ställa ytterligare frågor i          
samband med färdigställandet av mitt examensarbete?  
Kryssa för ett alternativ 
☐ Ja 
☐ Nej 

Om Ja, Skriv telefonnummer, mailadress och namn 

Namn:____________________________________ 

Telefonnummer:____________________________ 

Mailadress:________________________________ 

19. Eventuellt övriga kommentarer 
…………………………………………………………………………………. 

Tack för er medverkan! 
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Bilaga 3. 

!  
Laholmsvägen-Västervallsgatan. Färdriktningen för det genomsnittliga antalet lastbilar per timme 

!
Växjövägen-Frennarpsvägen. Färdriktningen för det genomsnittliga antalet lastbilar per timme 
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!  
Wrangelsgatan-Gamletullsgatan. Färdriktningen för det genomsnittliga antalet lastbilar per timme 

!  
Ryttarevägen-Fräsaregatan. Färdriktningen för det genomsnittliga antalet lastbilar per timme 
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"  
Stålverksgatan-Margaretagatan. Färdriktningen för det genomsnittliga antalet lastbilar per timme 
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Bilaga 4.  

Statement of Contribution 

Rapporten har arbetats fram gemensamt och båda har bidragit med lika mycket 
arbete och tid. Innehållet i rapporten har diskuterats och värderats gemensamt 
innan slutprodukt. En del av områdena har vi haft extra ansvar för:   

Emelie: 
Lagar och regler 

  Beskattning för lastbilar 
  Samdistributionssystem 

Matilda:   

  Sammanställning av trafikkartläggningen 
  Miljözoner 
  Miljöklassificering av lastbilar 
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Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Emelie Leesment

Matilda Svensson


