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YTTRANDE 

 

 

Remissvar från Sveriges Åkeriföretag angående RUFS 2050 (TRN 2017–0055) 
 
Sveriges Åkeriföretag är med ca 6000 medlemsföretag och ca 37 500 fordon 
åkerinäringens branschorganisation och arbetar för en sund och lönsam 
utveckling av denna näring som svarar för cirka 4 % av Sveriges BNP. Sveriges 
Åkeriföretag lämnar följande synpunkter till SLL angående RUFS 2050.  

 

Godsstrategi för Stockholmsregionen   
Summering:  
Sveriges Åkeriföretag tycker att förslag till Godsstrategi för Stockholmsregionen i 
RUFS2050 har i det stora hela fångat det behov som vi ser inför 2050.  
 
Sveriges Åkeriföretag vill gärna komplettera med några svar på de frågor som SLL 
har ställt i remissen.              

 
Saknas utmaningar för godstransporter? 

• Vilket bränsle är framtiden? Är det HVO, EL, Biogas, etanol, vätgas? . 

Ja vad ska man satsa på när man köper ett nytt fordon. Som det är idag så finns 

det inte HVO så det räcker till alla och tillverkningen är inte tillräcklig. Som det är 

idag så importerar vi väldigt stora mängder HVO. Men snart börjar övriga EU 

länder att skärpa sina krav och då kommer man inte vara så benägna att 

exportera sin HVO till Sverige.                 

• Att det inte blir en tendens att det blir fler 3,5 tons fordon, (lätta lastbilar) där 

det endast krävs B-körkort p.g.a. att det är brist på chaufförer med C–körkort. 

Påverkan kan bli att det blir fler fordonsförflyttningar och mer utsläpp. En annan 

tendens är att dessa 3,5 tons fordon olagligt överlastas.  

• Att det inte skapas förutsättningar för att tillgodose behovet av chaufförer med 

körkortsbehörighet C och högre. Som till exempel förberedande skolor, och att 

tillvara de resurser av människor som kommer hit från ett annat land samt ge 

möjlighet till arbetssökande som kanske vill skola om sig.  
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• Att öppnas upp ett nattfönster för vissa godstransporter för att möjliggöra för 

fler transporter när trafiken och trängseln är som minst vilket har minst 

påverkan på miljön och människor.      

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

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

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

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

• Titta på förutsättningarna för digitaliseringen som tex. Geofencing 

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

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

 

Är de tre strategiska områdena för utveckling av 
godstransporter i Stockholms län lämpliga?  
 
JA  

 
Hur kan ni som aktör i Stockholmsregionen bidra till 
genomförandet? 
 
Sveriges åkeriföretag är medlemmar i Fossilfritt Sverige som startades av 

Regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 och hittills har över 200 aktörer gått 

med. Förutom en möjlighet att påverka samhällsomställningen erbjuder 

initiativet också en möjlighet för dessa aktörer att visa upp sina insatser under ett 

gemensamt paraply.  

Sveriges åkeriföretags flesta medlemmar har skrivit på Fair transport åtagande.  

 

Med Fair Transport vill vi på Sveriges Åkeriföretag lyfta fram och uppmärksamma 

sunda transporter från ansvarsfulla åkerier. Åkerier som kör trafiksäkert, tänker 
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klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden.  

 

DET HÄR ÄR EN FAIR TRANSPORT 

VI KÖ R KLIMATS MART  
  

 

• Vi är utbildade i sparsam körning  

• Vi arbetar aktivt för att minska bränsleåtgången  

• Vi tillhandahåller verktyg för att beräkna miljöpåverkan  

• Vi följer gällande kvalitets- och miljöplaner  

 

VI KÖ R TRAFIKSÄKERT  

 

• Vi följer trafikregler och hastighetsbegränsningar 

• Vi följer regler om kör- och vilotider 

• Vi lastar och säkrar godset korrekt  

• Vi använder bara besiktigade fordon 

  

VI TAR ANSVAR  

 

• Vi ger vår personal trygga anställningar och goda arbetsförhållanden 

• Vi följer gällande lagstiftning, förordningar och föreskrifter  

• Vi har de tillstånd, den kunskap och den erfarenhet som krävs  

• Vi följer en etisk policy  

• Kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor är en självklarhet 
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Sveriges åkeriföretags Fair Transport korrelerar med 11 av FN:s 2030 mål  
 
 
 
Sveriges Åkeriföretag arbetar på flera sätt med att stötta medlemmar i arbetet 
mot minskade utsläpp, och arbetar proaktivt för att de politiska målen och 
styrmedlen ska uppnå så hög klimatnytta som möjligt beaktat en bibehållen 
konkurrenskraft.  
  

FUNDAMENTALA UTGÅNGSPUNKTER  

• Arbetet mot en fossilfri transportsektor måste ske i takt med utvecklingen 

främst i Europa men även globalt. Det är avgörande för svensk ekonomisk 

hållbarhet.  

• Vikten av förnybara drivmedel kan inte nog understrykas. Tillgången på 

hållbara förnybara drivmedel är avgörande för åkerinäringens möjlighet att 

ställa om till fossilfrihet.  

• Åkerinäringen behöver långsiktiga och hållbara spelregler för att kunna driva 

utvecklingen mot fossilfrihet.  

• Trafikslagen kompletterar varandra långt mer än de konkurrerar. Effektivisering 

måste uppnås inom alla trafikslag då de inte är utbytbara.  

• Samhället är starkt transportberoende, och rörligheten måste bibehållas för 

ekonomisk välfärd och tillväxt.  

• Sveriges Åkeriföretag erbjuder alla medlemmar produkten SÅ KLIMAT CALC  

Programmet redovisar koldioxidutsläpp från maskiner och lastbilar och ger 

användaren även en bild över hur mycket förnyelsebart de kör på. Vidare ger 
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verktyget också bra jämförelsetal beroende på vilka mängder som 

transporteras. Användare kan redovisa detta till transportköparen för varje 

fordon.   

 
    

VAD GÖR VÅRA MEDLEMMAR 

• Sparsam körning. Att köra så effektivt som möjligt, det vill säga att minimera 

åtgången på bränslen, är smart både ur ett klimatperspektiv men även för att 

minimera åkeriets kostnader. Drivmedel är en av de absolut högsta 

utgiftsposterna för ett åkeri.  

• Ny fordonsteknik. Utvecklingen på fordonssidan är snabb, och Euro VI-

motorer har mycket låga utsläpp av miljöfarliga partiklar. Läs mer om 

euroklasser här: (https://www.dieselnet.com/standards/eu/hd.php). När 

en ny lastbil köps, måste den vara av den senaste euroklassen. Därför 

sker utfasningen av gamla, miljöskadliga lastbilar fort och av sig självt 

tack vare bra styrmedel.  

• Många företag är certifierade enligt miljöledningssystem och arbetar 

systematiskt med olika åtgärder med bäring på klimat- och miljöutsläpp.  

• Många medlemmar använder produkten SÅ KLIMAT CALC och kan på detta vis 

redovisar koldioxidutsläpp från sina maskiner och lastbilar. Men även en bild 

över hur mycket förnyelsebart de kör på. Verktyget ger också medlemmen ett 

bra jämförelsetal beroende på vilka mängder de transporterar 

           

https://www.dieselnet.com/standards/eu/hd.php
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Rangerings- och omlastningsplatser 
Från Trafikkontorets 
utredning av 
uppställningsplatser 
(Goodall et al, 2015) 
1. Hornsbergs bussdepå 
2. Frihamnen (reserverad 
plats för lastbil idag) 
3. Nyboda buss- och 
tunnelbanedepå 
4. Söderhallen bussdepå 
(flyttas 2017 till Fredriksdal 
intill Fortums fjärrvärmeverk i 
södra Hammarbyhamnen 
5. Pampas Marina, Solna 
6. Kräftriket i Norra 
Djurgården 
Ytor som nyttjats eller 
planeras att nyttjas som 
etableringsytor vid 
byggprojekt: 
A. Ladugårdsgärdet 
B. Londonviadukten 
C. Parkering vid Sickla mot 
Värmdövägen 
D. Mårtensdal, Gullmarsplan 
E. Sundstabacken, 
Gullmarsplan 
F. Liljeholmen 
G. Parkering vid Ropsten 
H. Grönområde mellan Södra 
Kungsvägen och 
Lidingöbanan 

 
 
 
Sveriges Åkeriföretag ABC   Sveriges Åkeriföretag ABC 
 
Torbjörn Heierson   Joachim Wiberg  
Regionchef     Branschföreträdare 
torbjorn.heierson@akeri.se  joachim.wiberg@akeri.se 
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