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Lindholms-
leveransen



Lindholmsleveransen 1.0



Mikroterminal

Ca 1100 m2

Ägs av Renova Miljö AB

Mark ägs av ÄU och upplåts 

utan kostnad

Tidsbegränsat bygglov



Användare

7 st, ca 21 upphämtningsplatser

Skolor (gymnasium + högstadium), 

kontor, studentbostäder

Blandat fastighetsägare och 

verksamheter som avtalspart



Fordon

Ska drivas av 

muskelkraft, elkraft 

eller biogas

Maximalt 

1,85x7 m stora



Post- och gods

Levereras dagligen

Hanterar alla leveranser upp 

till 2 EUR-pallar

Spårningsbart

Även expressleveranser



Avfall

Hanterar alla fraktioner

Allt avfall vägs

Fulla kärl byts mot tomma 

under rutten



Upptagningsområde & befintliga 
användare



Användare

Beställare

Älvstranden 

Utveckling

&

Kretslopp och vatten

Avtal 

ÄU – Leverantör

Avtal 
KoV – Leverantör

Överenskommelser 
Beställare/Användare  

– Leverantör 

specificerade tjänster för 

varje Användare

KoV fakturerar varje enskild Användare för Hushållsavfall

Leverantör fakturerar varje enskild Användare för 

godshantering, annat avfall samt ev tilläggstjänster

Leverantör fakturerar KoV för insamling av 

Hushållsavfall

Lindholms-

leveransen





Tidigare arbete affärsmodell

• DenCity steg 2
• Workshopserie med många olika aktörer → BMC

• DenCity steg 3
• Avtalsförhållanden upphandling

• Återblick på BMC från steg 2 + uppdatering

• Kartläggning samlastningslösningar

• Idag: fokus på Lindholmsleveransen



Nyckelpartners

Potentiella samlastningsleverantörer

Förvaltning med ansvar för det 

kommunala avfallet

Mottagare av avfall

Huvudmän

Nyckelaktiviteter

Staden processleder

Säkerställ att nyckelresurser finns

Definiera utgångsläge, gör behovsanalys 

och inventera resurser och vilja

Ta fram målbild

Beskriv tjänsten

Sälja in tjänsten

Regleringar i tid och rum

Upphandling

Värdeerbjudande

Attraktiv stadsmiljö

Minskat antal tunga transporter på 

lokalgatorna

Minskad trängsel

Ökad trafiksäkerhet

Minskat slitage på infrastrukturen

Minskade investeringskostnader för 

infrastruktur

Minskat antal tunga transporter på 

stadens vägnät (vid feedering och 

vattentransport)

Lika bra eller bättre avfalls- och 

godshantering i staden jämfört med 

konventionell lösning

Flexibilitet

Bygger upp kompetens kring gods och 

avfall

Yteffektivt; frigör ytor i gatumiljön

Ökad möjlighet till tidsstyrning av 

transporter lokalt

Ökad möjlighet att styra slot-tider (alla 

kan inte få exakt när man vill)

Möjlighet till minskade utsläpp och 

påverkan på MKN

Ökad möjlighet att uppfylla stadens mål 

och visioner

Möjlighet att bidra till nationella och 

internationella mål och visioner

Möjlighet att fungera som ett gott 

exempel, staden som testarena. 

Goodwill.

Kundrelationer

Staden som facilitator

Staden som upphandlande enhet (om 

lämpligt)

Förvaltning med ansvar för det 

kommunala avfallet behöver avtalsrelation

Planmonopol

Finns många olika möjliga relationer 

beroende på upplägg, arbeta vidare 

med

Kundsegment

Boende

Fastighetsägare (har boende och 

verksamheter som kunder)

Verksamheter (finns flera olika typer av 

verksamheter med olika behov)

Dela upp i betalande/icke betalande 

kunder

Nyckelresurser

Mål & strategier samt personer som bär 

dessa 

Uthållighet (budget för att driva 

processen)

Kompetens inom avfall & logistik

Stadsbyggnadskontor, Miljöförvaltning, 

Trafikkontor, Exploateringskontor, 

Fastighetskontor och andra förvaltningar i 

staden

Samlastningsstation

Nätverk

Mark-/lokal-/facilitetstillgång

Beslut 

Distribution

Ej färdig

Kostnader

Ej färdig

Intäkter

Minskade investeringskostnader för infrastruktur

Minskade investeringskostnader för infrastruktur

Ej färdig



Lindholmsleveransen Stadsleveransen Älskade stad Jönköping
Älvstadsleveransen 

(planer för framtida lösning)

Plats

Stad Göteborg Göteborg Stockholm Malmö Oslo Jönköping Göteborg

Lokal
ÄUAB upplåter mark på 

Lindholmen utan kostnad
Hyr lokal av ÄUAB i Gullbergsvass

Hyr lokal av 

Vasakronan (var?)
? ? ? Gemensamhetsanläggning

Status lokal
Tillfälligt bygglov tom 

2024-05-31

Tillfällig (osäkert om byggnaden 

kommer att vara kvar i kommande 

stadsutveckling)

? ? ? ? Förmodligen temporär → permanent

Organisation

Huvudman ÄUAB Innerstaden Göteborg Vasakronan? ? ? Jönköpings kommun
Samfällighetsförening/

samverkansorganisation

Driftentreprenör Renova Miljö AB Paketlogistik Bring + Ragn Sells ? ? Alwex Upphandlas

Ekonomi

Finansiärer Användare
Göteborgs Stad (projektbidrag) + 

godsdistributörer +  reklam
? ? ? Jönköpings kommun

Fastighetsägare/användare/

reklam/godsdistributörer

Omsättning per år ~1,5 mkr ? ? ? ? ? -

Användare

Antal kunder 7 ? ? ? ? ? -

Verksamheter JA JA JA JA JA JA, enbart kommunens verksamheter (JA)

Privatpersoner NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ (JA)

Tjänsten

Gods JA JA JA JA JA JA (JA)

Post JA ? ? ? ? ? (JA)

Hushållsavfall JA NEJ? NEJ ? ? NEJ (JA)

Övriga fraktioner

Kontorspapper

Glas

Wellpapp

Metall

Plats

Elavfall

Matavfall

? ? ? ? NEJ -

Tilläggstjänster
Extra körningar & tömningar

Insamling av grovavfall
? ? ? ? ?

-

















• Reglera i markanvisning (5)
• Staden som förebild, kund i 

systemet                            (4)
• Koppla till livskvalitet, 

attraktiva gaturum etc.     (1)

• Vidarebefordra nuvarande 
utmaningar kopplade till 
lagstiftning kring t.ex. 
avfallshantering och 
trafikreglering (via t.ex. SKL)  (2)

• Reglera typer av fordon 
(emissionskrav, vikt)     (3)

• Jobba bort bilberoende genom 
fysisk planering                   (2)

• Påverkansarbete för att alla ska 
se ett värde i den här typen av 
stadsmiljöer

• Detaljplan/markanvisning (3)
• Belysa nytta för att skapa 

kunder
• Belysa trender för att få fram 

politiska beslut

• Reglering om fordonstyper, 
tidsfönster för access mm (om 
ej tomtmark)                  (3)

• Uppmuntra egna hyresgäster att 
bli kunder.

• Tvinga DP                        (3)
• Demoarena för att illustrera 

värden...

• Direktiv för kommunens 
avfallsverksamhet.          (3)

• Ev "subventionera" genom hyror 
för att möjliggöra mikro-
terminaler                      (2)

• Tvinga i markanvisningar och 
genomförandeavtal         (1)

• Hur staden väljer att utforma 
stadsrummet (fysiska 
förutsättningar)              (1)

• Uppmuntra egna förvaltningar 
och bolag att bli kunder.

• "transport-tal"









• Skolverksamheterna 
viktigast att styra

• Vara en sammanhållande 
kraft i frågan i nätverk och 
dialog mellan intressenter

• Alla kommunala 
verksamheter borde vara 
knutna till det här –
politiskt beslut

• Tror inte insälj är det bästa 
– inom ett område borde 
alla vara kopplade som 
krav

• Där staden är 
fastighetsägare i ett 
område med samlastning 
bör vi vara med (ÄUAB är 
en stor aktör på 
Lindholmen)

• Information till 
kommunstyrelsen och 
bolag som är hyresvärdar –
så man bäddar för politiska 
beslut 

• Staden enad som stad. Alla 
förutsättningar och 
överenskommelser 

• Jobba med att 
upphandlande 
förvaltning/bolag bör vara 
med om upphandling 
används som verktyg

• Ta fram kommunalt bolag 
som jobbar explicit med 
frågan om ”Stadens bud” 

• Staden som hyresvärd 
ansluta de verksamheter 
som är relevanta.

• OM kommunalägd/driven 
verksamhet kan den inte 
vara öppen för marknad 
(viktigt att se över juridik 
om man gör 
speciallösningar)



• Tidsfönster viktigast – då 
kan man hålla gaturummet 
rent och prydligt övriga 
tider men ej utestänga 
större fordon

• Fordonslängden – längd på 
ett fordon (det behöver 
inte vara samma för bil 
med släp och enskilt fordon 
– det kan vara olika –
svängradier ur TS-
synpunkt och 
framkomlighet)

• Nattleveranser – krav på 
buller osv. för att undvika 
störningar.

• Upphandlingskrav + Det 
som vi nämnt tidigare kan 
man ställa krav på detta? 

• Lokala trafikföreskrifter. 
Kan göras men förklaring 
till varför man reglerar för 
Nämnd som fattar beslut 
och de som ska efterleva 
besluten. 

• Vad är syftet med det man 
vill uppnå – genom att 
tydligt beskriva syftet kan 
man bedriva innovation –
är det bullret vi vill åt, 
eller mindre fordon på 
gatorna osv….

• Styr inte för tydligt mot 
vissa typer av fordon utan 
utifrån syftet. 

• Vikt kan vara farlig punkt 
att styra på – vi vill inte 
ha en infarkt av små 
fordon som kan öka 
antalet fordonsrörelser. 
(mest för gatans 
begränsningar med 
axeltryck)

• Efterlevnad viktig att få 
till. 

• - Samarbete polis. 
• - Fysiska (exv. pollare och 

andra hinder) 

• Luftkvalitet kan bli ett 
problem i DP. Om 
samlastning kan hjälpa till 
att lösa det finns ett värde 
där. 

• Helhetsyn – bygg gatorna 
så den tål den trafik man 
behöver ha inom området 
för en optimal hantering

• Geofencing? Kan det vara 
en idé? 

• Ha med i bakgrunden i 
befintlig område – ha med 
sig verksamheterna –
diskussion så det inte 
ställer till stora problem. 



• Arbeta med gatumiljöer 
som gångfartsgator och 
cykelfartsgator. Blandade 
gatumiljöer (Shared space)

• Inreda gaturummet – på 
Campusområdet 
Lindholmen fanns stor kala 
ytor. Bra att ha med en 
plan där. Kan uppstå ytor 
som bir tomma/otrygga…

• Strategi för innehåll i en 
planerad stadsdel. Vilka 
gator ska fungera för vad  
-> smart struktur och 
lösning för logistiken 
(huvudgator, bakgator 
m.m.) 

• Naturlig angöringspunkt 
till området. 

• Plats för gods och avfall in 
och ut ur husen på ett 
smart sätt. 

• Hur är det med att planera 
in logistikytorna (yta för 
samlastningen). Det 
behöver finnas med –
Förståelsen för 
möjligheterna behöver 
finnas så att planeringen 
inte utesluter denna typ av 
verksamheter, 

• 7000 kvm behövs för 
Frihamnen för en fullt 
utbyggd Frihamn! Man kan 
välja stora ytor eller minde 
ytor och bygga in i 
fastigheter (traditionell 
eller nytänkande) 

• Få med i exploaterings-
kalkyler – annars kommer 
det som överraskningar 
som inte finns pengar till 
senare – både till resurser 
att jobba med frågan, till 
gestaltning och tjänsten, 
….

• Det hade varit intressant 
om arbetet nu hade 
kommit fram till nyckeltal 
för samlastningstjänster 
utifrån olika aspekter som 
ytor, … (Finns en ansats till 
det i ett arbete som Jonas 
Hed varit med och tagit 
fram – kan ni fått titta på 
hälsar Peter Årnes)
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