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Uppdrag att analysera användningen av tunga fordon i urbana
miljöer

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Trafikanalys att ta fram ett fördjupat kunskapsunderlag om användningen av tunga lastbilar i urbana miljöer. Inom ramen för
uppdraget ska Trafikanalys särskilt behandla följande:
Beskrivning av vilka godstransporter och andra transporter med
tunga fordon som genomförs i urbana miljöer. Beskrivningen ska
innefatta var i de urbana miljöerna transporter med tunga fordon
sker, hur mycket som transporteras och vad som transporteras med
dessa fordon. Beskrivningen ska även inkludera vilka aktörer som
berörs av dessa transporter och vilka typer av fordon som används.
Kartläggning av vilka möjligheter som idag finns att begränsa
användningen av tunga fordon för transporter i urbana miljöer.
Analys av möjligheten att och konsekvenserna av att ytterligare
begränsa användningen av tunga fordon i urbana miljöer där många
människor rör sig, exempelvis innerstadsområden, gågator eller
gångfartsområden.
Analys av tillgängliga alternativa transportlösningar för de transporter
som idag sker med tunga fordon i urbana miljöer där många
människor rör sig, exempelvis innerstadsområden, gågator eller
gångfartsområden.
Förslag på åtgärder som bör genomföras i syfte att begränsa
användningen av tunga fordon i urbana miljöer där många människor
rör sig och förslag på hur användningen av alternativa
transportlösningar kan stimuleras.
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.Analysen och förslagen ska genomföras och utarbetas med utgångspunkt i
de transportpolitiska målen. Effekter för näringslivets transporter,
trafiksäkerhet och påverkan på klimat, buller och luftkvalitet ska särskilt
redovisas . .Analysen ska även innehålla en kostnadsbedömning.
Vid genomförandet a,· uppdraget ska Trafikanalys samråda med
fordonsindustrin, berörda transportköpare, transportsäljare, fackliga
organisationer, kommuner samt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
Trafikanalys ska även samråda med Polismyndigheten, Naturvårdsverket,
Boverket, Myndigheten för samhällskydd och beredskap, Trafikverket och
Transportstyrelsen.
Boverket, Myndigheten för samhällskydd och beredskap, Trafikverket,
Transportstyrelsen och andra berörda myndigheter ska bistå Trafikanalys i
genomförandet av uppdraget.
Trafikanalys ska redovisa den del av uppdraget som rör beskrivningen av
transporter med tunga fordon i urbana miljöer och kartläggningen av
möjligheter att begränsa användningen av tunga fordon till Regeringskansliet
(Näringsdepartementet) senast den 1 december 2017.
Trafikanalys ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet
(Näringsdepartementet) senast 15 mars 2018.
Skälen för regeringens beslut

Tunga lastbilar har på senare tid kapats och använts i terrorattacker i
Stockholm, Berlin och Nice. I syfte att öka säkerheten för människor som
vistas i urbana miljöer behöver möjligheten att kapa och använda tunga
fordon i terrorattacker förhindras. Som ett led i detta arbete behövs kunskap
om hur tunga fordon används i urbana miljöer i dag och vilka alternativa
lösningar, exempelvis omlastning och användning av lätta lastbilar, elfordon,
fraktcyklar eller underjordiska transportsystem som finns tillgängliga.
Kunskap behövs även om vilka konsekvenser begränsad användning av
tunga fordon i urbana miljöer skulle ha för såväl tillgänglighet som säkerhet,
miljö och hälsa.
Sverige är beroende av ett hållbart och effektivt godstransportsystem i hela
landet, vilket kan bidra till att nå regeringens målsättning om att Sverige ska
ha Europas lägsta arbetslöshet 2020. Omfattningen av godstransporterna i
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svenska städer förväntas öka i framtiden till följd av den fortsatta
urbaniseringen, städernas tillväxt och förändrade logistikkedjor bl.a. till följd
av ökad e-handel. En växande befolkning innebär samtidigt ökade
transporter som också behöver effektiviseras och miljöanpassas. I många
städer är människor utsatta för bullerproblematik och det finns problem med
att miljökvalitetsnormer för utomhusluft överskrids i flera tätorter.
Dessutom finns utmaningar relaterade till trafiksäkerhet för bl.a. oskyddade
trafikanter. En begränsning av användningen av tunga fordon i vissa urbana
miljöer skulle även bidra till att fler kan leva hållbart, underlätta uppfyllelsen
av de nationella miljökvalitetsmålen och bidra till att öka trafiksäkerheten för
oskyddade trafikanter.
På regeringens vägnar

..ena Klin~
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Kopia till
Statsråds beredningen/SAM
Finansdepartementet/BA och K
Justitiedepartementet/SSK och PO
Näringsdepartementet/SUBT, MRT,TIF, FF, FÖF och PBB
Miljö- och energidepartementet/MM och NA
Boverket
Myndigheten för samhällskydd och beredskap
Naturvårdsverket
Polismyndigheten
Trafikverket
Transportstyrelsen
Sveriges Kommuner och Landsting
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