
Samlastning av gods och avfall i strategier 

och policys i Jönköping 

PM 2020-06-03 Sebastian Wadenborg på uppdrag av Stadsbyggnadskontoret. 

Detta är en sammanställning av politiskt fattade beslut som berör samlastning av gods och 

avfall i Jönköping. I Jönköpings kommun bedrivs inget aktivt arbete kring samlastning av gods 

och avfall. Trots detta omnämns frågan i flertalet dokument så som handelsutredning för 

Jönköpings kommun och Kommunikationsstrategi - åtgärder för ett hållbart trafiksystem, vilket 

kan ses som en uppmuntran till att arbeta med frågan. Detta är enbart en sammanställning av 

dokument politiskt beslutade i Jönköpings kommun, i andra kommuner kan liknande beslut 

finnas i andra typer av dokument, exempelvis framkomlighetsstrategi eller 

stadsbyggnadsvision. 
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- Program för hållbar utveckling – miljö 2020-2040, fastställt av kommunfullmäktige 
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Affärsplan Östra centrum 

Varudistribution har ett eget avsnitt i dokumentet. 

En vital och levande stadskärna där det är liv och rörelse förutsätter fungerande handel och 

service. När stadskärnans butiker och restauranger fylls med människor skapar detta i sin tur 

varutransporter. Butikerna vill alltid ha välfyllda butikshyllor samtidigt som deras lagerytor ofta 

är mycket begränsade. Med små lager blir beställningsvolymen mindre men ger högre 

leveransfrekvens, vilket genererar fler distributionsfordon. För att klara en god stadsmiljö är det 

viktigt med en varudistribution som möjliggör god tillgänglighet för alla som vistas i staden. 

Projektidé sida 26 ”Utreda varudistributionens funktion, problem och möjligheter samt föreslå 

lösningar för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för gångtrafikanter i området”. 

 



Handelsutredning för Jönköpings kommun 

Under avsnittet om hållbara transporter omnämns transportleveranser som en av flera centrala 

frågeställningar. 

”För transportleveranser behöver man skapa förutsättningar och planera för praktisk och 

effektiv leveransmöjlighet. Samordning av transporter bör koordineras där möjlighet ges och 

kan utredas mer”. Sida 47. 

 

Kommunikationsstrategi - åtgärder för ett hållbart trafiksystem 

Under kapitlet Förslag till trafiksystem återges varudistribution som en egen underrubrik. Där 

belyses problematiken kring begränsat utrymme i gaturummet i stadsmiljön och att 

varutransporter är en grundläggande del för centrumnära handel och en levande stad. 

”Varutransporter skapar ofta konfliktpunkter i stadsmiljön. För att minimera dessa problem 

måste varudistributionen utrymme och behov vara en viktig faktor vid planeringen av de nya 

stadsdelarna runt södra Munksjön. Förutom en genomtänkt stadsplanering och fysiska åtgärder 

visar erfarenheter från andra håll att samordning av varudistributionen kan minska 

varutransporterna i centrumområden”. 

 

Program för hållbar utveckling – miljö 2020-2040 

I Program för hållbar utveckling (PHU) formulerades en vision om godstransporter. ”Person- 

och godstransporter sker effektivt och med förnybara energikällor”. Detta kan motivera ett 

arbete med samlastning och småskaliga leveranser i centrumnära lägen.  

 

Stadsbyggnadsvisionen 2.0 

I Stadsbyggnadsvision 2.0 är vistelsen i kärnan en nyckelfråga. Både kollektivtrafik och 

varudistribution är två av de faktorer som pekas ut som nödvändiga för att det offentliga rummet 

ska vara attraktivt och tillgängligt. Varudistribution var även med i det tidigare programmet 

Stadsbyggnadsvision 1.0. Dock fullföljdes aldrig delen om varudistribution som var en del av 

projektet Östra Centrum. 

”Västra Storgatan, från Kapellgatan till Hamnkanalen: skapa ett trivsamt vistelsestråk utmed 

gatan med uteserveringar och parkmiljöer. Vissa förbättringar för kollektivtrafiken och 

varudistribution behöver ske”. 


