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Abstract 
In the center of Gothenburg different projects are ongoing around Lilla Bommen, one of 
which is Vasakronans reconstruction of Kvarteret Platinan. There is also an immersion of E45 
in the center of these projects. When many projects are working in the same place at the same 
time, risks of collision between these projects becomes larger that affects road users, 
emergency vehicles, public transport and others. 
 
The focus of this report was from the perspective of Trafikverket and its project E45 and how 
it influences the project flow. The purpose was to find solutions for the following questions: 
 

● How can Trafikverket deliver a secure way for pedestrians and people riding bicycles 
through the construction projects? 

● What demands can Trafikverket as road manager place on Platinan considering 
logistic solutions?       

The questions were answered with several methods which were put together and examined for 
possible solutions. Studies of literature and interviews were performed with Marika Åkerman, 
project manager from Trafikverket and Mohammad Jahan, consultant from Tyrens. 
The report does not include information that did not involve Trafikverket and Vasakronan. 
 
The first problem was analyzed by photographing different places around the construction 
projects, this to study the progress during the construction time. Thereafter, reflections and 
examinations were made on the road conditions through five different factors which were: 
availability, orientation, safety, traffic safety and attractiveness. 
Because of future planned demolitions, crane placements and other dangerous construction 
work, a proposition to use open containers was made, but with a more appealing appearance 
that could protect pedestrians. 
 
For the logistic solutions, several suggestions were presented such as Construction 
consolidation centre (CCC) which can be explained as a distribution center. The advantage 
with a CCC was that it was located near Platinan and gave the opportunity to use trucks and 
smaller vehicles instead of larger ones. The second suggestion was to use the harbor by 
shipping containers. 
 
Finally, several other solutions were also described in the report that could reduce transport 
around the diversion roads, such as using several different roads, that no personal vehicles 
should be parked by the construction site and a suggested carpooling between projects, if 
possible.     
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Sammanfattning 
 
I centrala Göteborg går olika projekt runt omkring Lilla Bommen ett av dessa är bl.a. 
Vasakronans ombyggnation av Kvarteret Platinan. I centrum av alla dessa projekt sker det 
även en nedsänkning av E45:an. När det pågår flera olika projekt på ett och samma område 
blir risken större att samordningen mellan projekten krockar och att det påverkar 
medtrafikanter, utryckningsfordon, kollektivtrafik och medmänniskor som vistas i området. 
Rapportens fokus är ur Trafikverkets projekt, E45:ans synvinkel och hur de angränsande 
aktiviteter påverkade flödet av projektet. Syftet var att framföra olika förslag i följande 
frågeställningar: 
 

● Hur får Trafikverket fram GC-trafik (gång-och cykeltrafik) på ett säkert sätt genom 
byggprojekten? 

● Vilka krav kan Trafikverket som väghållare ställa på logistiklösningar för Platinan? 
 

Frågeställningarna besvarades utifrån flera metoder som sattes samman och undersöktes till 
ett lösningsförslag. Det utfördes bl.a. litteraturstudier och intervjustudier där Marika 
Åkerman, projektledare från Trafikverket och Mohammad Jahan, konsult från Tyrens 
intervjuades. 
Rapporten gjorde en avgränsning från all information som inte berörde Trafikverket och 
Vasakronan. 
Resultatet presenteras i form av olika förslag där exempelvis gång och cykelvägar 
fotograferades vid olika skeden runt byggprojekten, detta för att undersöka utvecklingen. 
Därefter undersöktes och reflektioner gjordes för vägarnas tillstånd utifrån fem punkter: 
Tillgängliga, Orienterbara, Trygga, Trafiksäkra, Attraktiva. 
Eftersom det vid senare skeden av byggprojekten förekommer rivningsarbeten, kranplacering 
samt andra riskfyllda arbeten som krävde extra säkerhet för tredjeman, föreslås användning av 
öppna containrar, med ett trevligare utseende, som skydd för bl.a. gående. 
 
Gällande logistiklösningarna presenteras olika förslag såsom CCC (Construction 
consolidation centre) som kan förklaras distributionscentral. Det sågs som en fördel då denna 
är placerat nära byggprojektet Platinan och gav möjligheten att använda truckar och vagnar 
istället för större fordon. 
Det andra alternativet var att utnyttja hamnen med pråmfartyg genom att mindre och enklare 
fartyg, med lägre bemanning, transporterade containrar till platsen. 
Förutom de tidigare nämnda alternativen, finns det fler åtgärder som kan tillämpas för att 
minska trafiken på omledningsvägarna, därför har det i rapporten presenterats några förslag så 
som: att flera vägrutter bör användas, att inga personbilar får parkera på arbetsplatsen och 
öppenhet för samkörning av godstransport mellan projekten. 
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1. Inledning  
I centrala Göteborg pågår olika projekt runt omkring Lilla Bommen, bl.a. Regionens Hus, 
Marieholmsförbindelsen, Västlänken, Platinan samt Götaälvbron, som ska ersättas med Nya 
Hisingsbron. I centrum av alla dessa projekt kommer det ske en nedsänkning av E45:an som 
ska öka framkomligheten och trafiksäkerheten, till olika delar av Göteborg. 
  
När det pågår flera olika projekt på ett och samma område, är risken större att samordningen 
mellan projekten krockar och att det påverkar medtrafikanter, utryckningsfordon, 
kollektivtrafik och medmänniskor som vistas i området. 
  
Rapportens fokus kommer att vara ur E45:ans synvinkel och hur de angränsande aktiviteter 
påverkar projektflödet. Den verksamhet som har fått i uppdrag att styra projektet E45 är 
Trafikverket, som är en statlig förvaltningsmyndighet som bl.a. arbetar för en utvecklad 
infrastruktur för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket strävar efter att 
skapa möjligheter för en hållbar tillväxt inom infrastrukturen som ska vara trygg och flexibel. 
Rapporten kommer att lyfta fram ovanstående tre punkter; hållbarhet, säkerhet och 
effektivitet, då dessa värderingar är något som vi tycker bör beaktas för ett brukbart resultat.  
 

1.1. Syfte 
Syftet med rapporten är att framföra olika förslag i vardera frågeställning som Trafikverket 
kan använda sig av för sitt projekt. Rapporten kommer att utgå ifrån två utgångspunkter; 
omledningsvägar för gång-och cykeltrafik (GC-trafik) och en logistiklösning för 
godstransport. Detta kommer att besvaras genom två frågeställningar, vilket är följande: 
                                                                                                                                   

1. Hur får Trafikverket fram GC-trafik på ett säkert sätt genom byggprojekten? 
 

2. Vilka krav kan Trafikverket som väghållare ställa på logistiklösningar för Platinan? 
 

1.2. Avgränsning 
Rapporten gjorde en avgränsning från all information som inte berörde Trafikverket och 
Vasakronan. Beräkningar i form av kostnadskalkyler och grafer presenterades inte i resultatet 
som ett lösningsförslag.  
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2. Metod 
Rapportens frågeställningar besvarades utifrån flera metoder som sattes samman och 
undersöktes till ett lösningsförslag. Det utfördes litteraturstudier i form av teorier som blev 
grunden till rapportens resultat. För att få en verklighetstrogen lösning, genomfördes 
intervjuer med personer involverade i byggprojekten. Slutligen analyserades och diskuterades 
lösningsförslagen för att se om det kunde tillämpas i verkligheten. Metodvalet ökade 
förståelsen av projektets helhet och även hur andra projekt med liknande problem kunde 
utnyttja de alternativa förslagen. Konsekvenser av metodvalen kunde vara att litteraturen var 
otillräcklig och att de alternativa lösningarna inte gick att tillämpa. 

2.1. Litteraturstudie 
Kvalitativ faktainsamling av litteraturstudie stod till grund för ett bra lösningsförslag, där det 
förekom granskning källkritiskt. Därför letades det fram fakta i bibliotekets databas, där 
böcker och kvalitetssäkra artiklar fanns. Dessa artiklar berörde logistik, godstransport och 
säker framkomlighet. Det hämtades även information från interna dokument och muntlig 
information från personal. 

2.2. Intervjustudie 
Med hjälp av litteraturstudier formades frågor till intervjuerna, detta för att komma åt specifik 
information som berörde projekten. Intervjuerna gjordes i form av öppna diskussioner för att 
få respondentens personliga tankar och åsikter kring ämnet. Dessa respondenter var Marika 
Åkerman, projektledare från Trafikverket och Mohammad Jahan, konsult från Tyrens. Under 
projektets gång fanns kontinuerliga möten med Trafikverket samt handledare i skolan för 
vägledning. 

2.3. Teoretisk bakgrund 
Teoretiska bakgrunden gav en inblick på logistik, godstransport och säker framkomlighet i 
tätområden. 
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Projektbakgrund 
Som det nämndes i inledningen pågår det många olika projekt i centrala Göteborg. Dessa 
ingår i ett stort stadsutvecklingsprojekt som kommer att bygga upp staden till dubbel storlek, 
kallad Älvstaden (Älvstaden, Göteborgs Stad). Här nedanför benämns lite kort om projekten 
som berör syftet: 

2.4. E45 Lilla Bommen-Marieholm  
Syftet med ombyggnationen av E45:an är att skapa en högre trafiksäkerhet och potentiell 
central stadsutveckling.  
Planen är en nedsänkning på ungefär 6m djup och 800m lång sträcka av E45:an mellan 
Stadstjänaregatan och Falutorget (se markerade området på bilden nedan). Hela sträckan 
kommer även förberedas för överdäckning, men endast halva sträckan kommer att 
överdäckas, vilket skapar möjligheter för bebyggelse av b.la kontor och 
bostäder.(Trafikverket, 2017).   
 

 
Figur 1 - Illustrationsplan E45 tagen av trafikverket.se 

2.5. Platinan  
Kvarteret Platinan blir en ny byggnad i centrala Göteborg, med ett läge vid den nya 
Hisingsbron. Med ett transparent ytterhölje och kub-konstruerad form, bidrar byggnaden med 
en unik och modern arkitektur som inte setts i Göteborg innan. Byggnaden med sina 60 000 
m2 planeras bli kontor, hotell och kulturverksamheter (Vasakronan, 2017). 

 
Figur 2 - Kvarteret Platinan tagen av vasakronan.se Figur 3 - Illustrationsplan Platinan tagen av trafikverket.se 
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3. Säkerhet av omledningsvägar för gång- och cykeltrafik 
Denna del av rapporten kommer ge en överblick av organisationsgruppen KomFram Göteborg 
och hur de arbetar med framkomligheten samt säkerheten av gång och cykeltrafiken i staden. 
Det kommer även att redovisas en stegvis beskrivning till en fungerande omledningsväg. 
 
Fråga 1: 

●  Hur får Trafikverket fram GC-trafik på ett säkert sätt genom byggprojekten? 
 

 
Figur 4 - Översiktsplan GC-trafik tagen av trafikverket.se 

 
Ovanstående bild visar de rödmarkerade och blåmarkerade områden som bör säkras vid 
ombyggnad av E45:an. Gående och cyklister ska färdas från Nils Ericson Terminalen genom 
alla byggprojekt ner till vattnet. Det ska vara tryggt nattetid, skyddat från de risker som 
byggprojekten genererar, tillgänglighetsanpassat och rätt belyst. Bilden illustrerar en röd 
skraffering som är en borttagen bro. 
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3.1. Komfram Göteborg 
KomFram Göteborg är en gemensam ledningsgrupp som består av Trafikverket, Västtrafik 
och Göteborgs Stad. Gruppen har i uppdrag att arbeta med bl.a. framkomligheten samt 
säkerheten av gång och cykeltrafik under byggandet av ett projekt, som påverkat trafiken i 
Göteborg. 
Komfram har dessutom en organisation vid namn regelverk som bl.a. kontrollerar krav som 
ska uppfyllas under byggskeden, det är därför viktigt att ledningsgruppen får ta del av 
information om det aktuella projektets planering, för att sedan kunna ta del av beslut och 
ändringar som projektet väljer att genomföra (KomFram Göteborgs ledningsgrupp, 2016). 

3.1.1. Gemensamma mål 

Ledningsgruppen har uppgett gemensamma effektmål, ett utav målen berör rapportens fråga, 
som handlar om gång och cykeltrafiken. Där har Komfram i uppdrag att “identifiera, 
samordna och åtgärda trafikstörning samt planeringen av GC-trafiken under projektets 
gång.” (KomFram, 2016) 
Utöver effektmål, finns även gemensamma mål som gruppen vill åstadkomma bl.a. en god 
livsmiljö samt en kollektivtrafik som hela tiden ska utvecklas och förbättras. 

3.1.2. Förutsättningar fotgängarna 

Fotgängare är inte bara en trafikgrupp, utan också en social aktör som bör prioriteras i en stad, 
dels för att det är ett mer miljövänligt val av framkomlighet (KomFram, 2016), men också en 
aktör som har bättre förutsättning än exempelvis biltrafik, då det bl.a. krävs mer plats. 
 
Det finns olika typer av fotgängare till exempel de som bara råkar vistas på plats via 
promenader, fönster-shoppare men också turister. Dessa fotgängare kallas för ”flanörer”. 
Dessutom finns målriktade fotgängare, som är människor som vill ta sig till en specifik plats. 
 
Det är viktigt att ha i åtanken att det finns fotgängare i alla åldrar samt olika förutsättningar, 
vilket är ytterligare en aktör att ta hänsyn till vid bestämning av omledningsväg (KomFram, 
2016). 

3.1.3. Förutsättningar cyklisterna 
Att prioritera cyklister i en stad är otroligt viktigt, dels för att det är en social aktivitet som 
bidrar till mer liv i staden, samt att det är en mer miljövänlig framkomlighet för oss 
människor.  
Cyklister är en blandad trafikgrupp i alla åldrar, där syftet med resan varierar från person till 
person. Därför är kraven på omledningsvägar för cyklar väldigt många (KomFram, 2016) 
Exempelvis finns det el-cyklar, motordrivna cyklar, lastcyklar mm. Som ställer ytterligare 
krav på omledningsvägar eftersom hastigheten och ytan varierar beroende på vilken typ av 
cykel som används. 
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3.1.4. Omledningar under byggskede 

”Gena, attraktiva och trafiksäkra omledningar” (KomFram, 2016) är punkter som 
ledningsgruppen utgår ifrån vid anläggning av omledningar, där de tar hänsyn till bl.a. 
sträckan, hållplatser, korsningspunkter mm. 
 
Det finns olika typer av omledningar som uppnår olika standarder. Komfram nämner bl.a. 
tillfällig omledning, som uppfyller minimikraven, där omledningen varar upp till 8 månader. 
Sedan nämns permanent omledning som uppfyller kraven som en gångväg har men som också 
varar mer än 8 månader. Till sist nämns permanent slutlösning, som är när en permanent 
omledning blir en slutlösning vid projektets slut. 

3.1.5. Kvaliteter 
Komfram Göteborg nämner att det finns fem punkter som utpekas när kvalitén diskuteras för 
omledningsvägar. Nedan benämns de fem punkter samt vissa exempel krav som ställs på 
respektive punkt (KomFram, 2016): 
  
Tillgängliga 
Korta och välplanerade omledningar som är lätt att följa, där de är breda nog att människor 
kan röra sig i motsatt riktning, samt att entréer till byggnader i närheten är synliga. Dessutom 
är det viktigt att omledningar är tillgänglighetsanpassade under hela projektets gång. 
 
Orienterbara 
Omledningar ska ha tydliga och säkra vägvisningar som är enkla att förstå, samt en logisk 
sammanhängande väg. Vägvisningar ska vara synliga under hela dygnet, från alla riktningar 
och som ska sättas vid varje vägval. 
  
Trygga 
Det är viktigt att omledningar förmedlar en trygghet för fotgängare. Oftast uppfattas vägar 
otryggt under den mörka tiden på dygnet. Därför är det väldigt viktigt att omledningar är väl 
belysta, samt att de är avskilda från andra trafikgruppen som tex bilar. 
I vissa fall kan cyklister och gångväg separeras om det inte skulle finnas tillräckligt med 
utrymme. Då är det viktigt att ta hänsyn till att markera de olika vägarna väl, så att det blir 
tydligt att veta vilken väg tex fotgängare ska ta. 
  
Trafiksäkra 
Under byggprojektet är det viktigt att ta hänsyn till att omledningarna är fria från skräp, grus, 
sand, bortfräst asfalt mm. då fotgängare samt cyklister ska kunna ha en jämn väg att passera. 
Dessutom är det viktigt att hindra fallolyckor som exempelvis ner i gropar eller ner för 
trappor. Det ska heller inte placeras ut maskiner på dessa omledningsvägar. 
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Attraktiva 
Vid buller, damm samt vibrationer, är det viktigt att upplysa fotgängare samt cyklister som 
ska passera, detta ger då möjligheten för människor att exempelvis välja en annan väg. Det är 
dessutom viktigt att hela tiden arbeta mot en bättre omledningsväg, där avspärrningar och 
hinder tas bort när inget arbete vid det området pågår. Miljön bör tas hänsyn till vid val av 
ytmaterial för omledningsvägar. 

3.1.6. Planeringsprincip 

För att genomföra dessa kvaliteter utgår Komfram Göteborg stegvis från en planeringsprincip: 
  
Fotgängare: 
  

● “Skapa stabila och varaktiga lösningar 
● Skapa enkla och tydliga trafiksituation för fotgängare-sikt, information 
● Skapa jämna och framkomliga ytskikt med god drift- och underhållsstandard. 
● Skapa tillgänglighetsanpassade omledningar för personer med funktionsnedsättning, 

trafiksäkra och trygga lösningar – minimera antalet konfliktpunkter. 
● Skapa och utforma tillfälliga omläggningar beroende på varaktighet och permanenta 

omledningar utifrån framtidens krav.”(KomFram, 2016) 
  
Cykel: 

● “Skapa stabila och varaktiga lösningar. 
● Skapa en enkel och tydlig trafiksituation för cyklisterna – sikt, information och 

vägvisning. 
● Genheten får ej kraftigt försämras. 
● Tillgodose behovet av cykelparkering och lånecyklar. 
● Skapa trafiksäkra lösningar både på sträckor och i korsningar, där konfliktpunkter 

minimeras, konsekvensbedöms samt åtgärdas. 
● Ta hänsyn till drift- och underhållskrav tidigt i planeringen. 
● Skapa och utforma standarden på tillfälliga omledningar beroende på varaktighet och 

permanenta omledningar utifrån framtidens krav.”(KomFram, 2016) 
 

3.1.7. Arbetsgång 

För att förstå omständigheterna av ett projekt, har Komfram Göteborg skapat en checklista, 
som punktvis går igenom alla risker samt säkerheter som bör tas hänsyn till vid planering av 
exempelvis en omledningsväg. Denna checklista kommer att utnyttjas i resultatdelen. 
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4. Logistik av godstransport  
Denna del av rapporten kommer ge en överblick av vad logistik innebär, vilka olika typer av 
logistiklösningar som kan förekomma i ett byggprojekt och hur dessa kan användas i 
praktiken. Begrepp såsom bygglogistik, godstransport, distributionscentral och Just-in-time 
kommer att presenteras och hur dessa metoder kan ge en effektiv logistiklösning.  
Fråga 2: 

 Vilka krav kan Trafikverket som väghållare ställa på logistiklösningar för 
Platinan? 
 

 
Figur 5 - Översiktsplan Platinan tagen av trafikverket.se 

Ovanstående bild visar byggnadsprojektet kvarteret Platinan, det grönmarkerade områden var 
Vasakronans vägtransport av godsmaterial.  Röda triangeln längst upp till vänster är där 
godstransport inte bör vistas, eftersom det är en väg som kommer att vara högtrafikerad. 
Vägen kommer att bli en omledningsväg för Götatunneln samt för personal som ska ta sig till 
arbetsplatsen. Röda triangeln mellan Platinan och kvarteret Kopparn ska Trafikverket bygga 
på, där vägen ska lyftas för att koppla an mot den nya överdäckningen. Detta 
anläggningsarbete blockerar vägen för Vasakronan vid in-och utkörning av godstransport. 



  

15 
 

Eftersom Platinan och Trafikverke bygger samtidigt, krävs det många transporter av personal 
och material på en liten yta. Utgångspunkten är att hitta en logistiklösning som fungerar för 
båda parter med hjälp av produktionsteorier.  

4.1. Logistik 

Logistik är ett brett begrepp där betydelsen kan variera beroende i vilket sammanhang det 
används. I stora drag kan det beskrivas som ett effektivt material-eller ekonomi flöde i en 
organisation (Lundesjö Greger, 2015), men för att få en bättre förståelse för begreppet 
redovisas här nedanför en definition som ger en tydligare formulering av vad logistik 
innefattar: 
 

“Logistics is that part of Supply Chain Management (materialflöde) that plans, 
implements, and controls the efficient, effective forward and reverse flow and storage of 
goods, services, and related information between the point of origin and the point of 
consumption in order to meet customers´ requirements.”(Council of Supply Chain 
Management Professionals, 2013) 
 
I skandinavien används oftare ordet materialadministration för att beskriva logistik och då 
definieras begreppet nästan på liknande sätt: 
 
 “...planering, organisering  och styrning av olika aktiviteter i ett materialflödet, från 
råmaterialanskaffning till slutlig konsumtion och returflöden av produkt och material, och 
syftar till att tillfredsställa kunders och övriga intressenters behov och önskemål, dvs. ge en 
god kundservice, låga kostnader, låg kapitalbindning, små miljökonsekvenser och goda 
sociala förutsättningar.” (Jonsson & Mattsson, 2016) 
 
Ovanstående definition kan komplementeras med fem punkter som en organisation har som 
mål för en fungerande logistiklösning, där en produkt förväntas vara:   

1. På rätt plats; 
2. I rätt tid; 
3. I rätt mängd; 
4. I rätt kvalitet; 
5. I rätt pris. 

För att uppfylla de fem målen krävs det att organisationer samarbetar med hanteringen av 
aktiviteter och  att det finns ett samspel i materialflödet, s.k. försörjningskedjan. De samspel 
som berörs i försörjningskedjan är integrering av aktiviteter såsom transport, lokalisering av 
distributionscentral, materialhantering, lagerhållning och sammanhållning av olika parter i 
kedjan.   Komplexiteten av att arbeta med många funktioner i en organisation gör att det blir 
svårt att ha koll på logistikkostnader. Med fokus för en optimal hantering av aktiviteter i 
kedjan blir det lättare att få styr och minska på kostnaderna i verksamheten (Lundesjö, 2015). 

4.1.1.  Bygglogistik 

Komplexiteten av logistiken gäller även inom byggbranschen när flera organisationer, stora 
som små, blir involverade i ett projekt. Eftersom det förekommer många olika produkter och 



  

16 
 

material i ett byggprojekt, påverkas distributionssystemet av flera faktorer. För det mesta 
brukar det handla om hantering av lager och transportbehovet (Lundesjö, 2015). 
 

4.1.2. Hållbarhet 

Hållbarhet är ett begrepp som framtogs år 1987 av Brundtlandkommissionen som valde att 
beskriva det som “development that meets the needs of the present without compromising the 
ability of future generations to meet their needs”. Inom bygglogistiken ställs det höga krav på 
en hållbar försörjningskedja, där fokuset ligger på att koppla sociala-, ekonomiska-och 
miljömässiga prestationer med hållbara förutsättningar. Dessa tre aspekter, så kallad triple 
bottom line, kan implementeras i ett företag med hjälp av exempelvis FN:s ramverk Global 
Compact som innehåller 10 punkter som stödjer de tre aspekterna (Jonsson & Mattsson, 
2016). Dessa tre aspekter kommer att tas till hänsyn vid framtagning av resultatdelen.  
 

4.1.3. Godstransport 
Inom bygglogistiken är transport av gods en av de viktigaste huvuddelarna för en effektiv 
försörjningskedja. Godstransport innebär transport av material mellan olika destinationer och 
det finns flera olika sätt att utföra detta på, bl.a. med lastbilar, tåg, fartyg och i mindre fall 
flygplan. Dessa olika typer av godstransport, väljs ut beroende på vilka omständigheter ett 
byggprojekt ställs inför. Därför kan fördelar och nackdelar av valet av transport variera 
(Trafikanalys, 2014) En förekommande nackdel med de olika transportsätten är i form av 
koldioxidutsläpp. Inom byggbranschen eftersträvas minskning av avgaser från transportmedel 
och det arbetas flitigt med nya metoder för att åstadkomma detta (trafikverket.se). 
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Figur 6 - Statistik på utsläpp av växthusgaser i Sverige, tagen av naturvårdsverket.se 

exempelvis ur ett ekonomiskt perspektiv, så är det mer gynnsamt att använda lastbilar som 
godstransport än flygplan, då kostnaden är betydligt mindre, men om byggprojektet skulle 
vara placerad på ett område där det skulle finnas hinder av vägtransport, är flygplan en bättre 
lösning. 
 
Som kan ses i diagrammet är det mest vanligaste transportsättet inom byggbranschen 
vägtransport, vilket anses vara flexibelt och effektivt för både korta och långa sträckor 
(Jonsson & Mattsson, 2016). I tätområden är det fördelaktigt med vägtransport då det oftast 
sker många till-och från resor av fordon till en byggarbetsplats (Lundesjö, 2015). En 
fungerande vägtransport sätter höga krav på infrastrukturen, då en dålig infrastruktur ger 
upphov till bildning av kö och försening av gods. För trafikslaget vägtransport är det 
Trafikverket som har rollen som infrastrukturhållare (Jonsson & Mattsson, 2016). 
 
Förutom vägtransport så är vattentransport ett populärt alternativ eftersom det är ett mer 
internationellt transportval, då 90 % av godstransport runt omkring världen utförs med fartyg.  
(hav och vatten, 2016) Det flesta godsen transporteras oftast i containers som i många fall 
köps av projektet, det är även väldigt vanligt att olika projekt vid samma destination dela på 
container som lastas på fartygen. Det finns dessutom olika metoder att lasta av dessa 
containers bl.a. med hjälp av truckar och vagnar, eller med kranar (trafikanalys, 2016)  
Det vanligaste hamnarna i Sverige där gods transporteras med fartyg är bl.a. Luleå, Göteborg 
och Malmö som “står för nästan hälften av landets totala godshantering under 2014” 
(trafikanalys, 2016) 
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Containertransporter med pråmfartyg är en ny metod som Sverige har tagit del av.  
Inlandssjöfarten har nu gemensamma regler som EU, vilket gör att mindre och enklare fartyg 
med lägre bemanning tillåts transportera containrar. Detta leder till lägre priser för sjöfarten 
samt rederierna. (intelligentlogistik, 2017). Metoden testades för första gången den 7 mars 
2017 av Avatar Logistics där containrar fördes på pråm från Göta Älv i Göteborg fram tills 
Vänersborg hamn, där containrarna lastades på lastbilar. Avatar Logistics AB är ett företag 
med mål som utvecklig inom logistik på inre vattenvägar som “erbjuder tjänster som 
sjötransport, lastning, lossning samt distribution med annat trafikslag till slutlig mottagare” 
(maritimeforum, 2017). Bilden nedan är ett exempel på hur ett pråmfartyg med container ser 
ut. 

 
Figur 7 – Pråmfartyg tagen av skaraborgsbygden.se 

 
Det finns flera tillvägagångssätt för hur en transportlösning kan planeras i ett byggprojekt. 
Mellan exempelvis två anläggningar brukar det göras antingen genom direkt sändning av 
gods, så kallad beställningstrafik, eller genom att gods sänds mellan bestämda orter med 
hänsyn till en tidsatt tabell, via linjetrafik. Båda transportsätten har sina för-och nackdelar, då 
det första exemplet innebär sämre utnyttjande av resurser men bättre service och det andra 
exemplet istället innebär bättre resursutnyttjande. En förbättrad utnyttjande av resurser kan 
genomföras genom konsolidering av gods, där det utförs samordning av flera mindre 
godssändningar till färre större godssändningar (Jonsson & Mattsson, 2016). Här nedanför 
presenteras en samordnande logistiklösning som har bedrivits inom europeisk  byggbransch. 

4.1.4. Construction consolidation centre 

Construction consolidation centre, förkortas CCC, är en distributionstjänst där leverans av 
material görs via en kanal till byggarbetsplatsen. Detta innebär att istället för att material 

sänds direkt till byggarbetsplatsen, skickas det till ett distributionscenter där material lagras 
och hanteras i säkerhet varefter det levereras till önskad plats (Lundesjö, 2015). Tjänstens 

ursprung är från ett byggprojekt i  London där i huvudsak Transport for London i samarbete 
med andra företag ville undersöka och testa följden av CCC i ett urbaniserat område med flera 

byggområden. Tanken var dessutom att få en bättre förståelse för hur konsolidering av gods 
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kunde se ut i byggsammanhang när detta inte var vanligt (ndslogisti.se, Final Report, 2008). 
Nedanstående bild ger en beskrivning på hur leverans av gods sker med utnyttjande av CCC:

          

  
 Figur 8 - Illustration av CCC tagen av ucl.ac.uk     

Vid användning av CCC i London visade tjänsten flera fördelar och nackdelar som kommer 
att presenteras i detta avsnitt. Dessa resultat kommer sedan att kopplas till frågeställningen i 
resultat-och analysdelen där varje aspekt blir utstuderat.  
Transport for London observerade att en av de aspekterna som skulle ha stor betydelse för den 
effektiva leveransen av godstransport från CCC till byggarbetsplatsen var placeringen av 
centret. Ju närmare CCC är byggarbetsplatsen, desto bättre tillgänglighet och produktiv 
leverans till platsen (ndslogistik.se, 2008). Som påföljd av detta visade projektet följande 
resultat: 

Mål med CCC Mål uppnådda med CCC 

Minskning av godstransport 70 % minskning av godstransport via 
CCC. 40 % minskning av transport till 
byggarbetsplats. 

Minskning av transporttid mellan 
leverantör och entreprenör 

Restiden visade en minskning på 120 
min med lastning/avlastning inkluderat.  

Leveranssäkerhet 97 % förekommande leveranssäkerhet, 
där det noterades att rätt material, i rätt 
mängd och rätt tid levererades.  

Minskning av CO2-utsläpp 
(miljöpåverkan) 

70-80 % minskning av C02 utsläpp från 
godstransport mellan CCC och 
byggarbetsplats. 

Tabell 1 - Fördelar med CCC tagen av ndslogistik.se 

Som kan observeras i tabellen visade tjäns en minskning av trafikerad godstransport med upp 
till 70% (WRAP, 2011), detta i förknippelse med Just-In-Time systemet (Lundesjö, 2015). 
Det är viktigt att notera att ovanstående resultat är ett utfall för just Transport for London och 
att det kan skilja sig från ett byggprojekt till ett annat. 

 



  

20 
 

4.1.5. Construction logistic plan 

Construction logistic plan, förkortas CLP, är ett dokument som används som hjälpmedel för 
en bättre och effektivare godstransport mellan produktens ursprung och byggarbetsplatsen. En 
CLP medför säkrare leveranser som i sin tur minskar på onödiga leveranser, sparar tid och ger 
en minskad störning för omgivningen. En CLP gynnar därför närliggande byggprojekt, då det 
läggs stor fokus på strävan efter kommunikation, samordning och resurseffektivitet mellan de 
olika byggarbetsplatserna i området. Det anses därför vara ett bra och tillämpbart hjälpmedel i 
ett samordnat CCC (Transport for London, 2014). 

4.2. Produktionsteorier 

4.2.1. Lean Metoden   
Lean teorin som ursprungligen kommer från Japan och kallas Toyota production system 
(TPS) är en metod eller produktionsstrategi för en effektiv verksamhet där arbetarna 
medverkar för ett maximalt kundvärde och där ledarskap handlar om engagemang för 
anställda, system och för ständig strävan efter förbättring. Lean Metoden går ut på att få ut så 
mycket som möjligt från små tillgångar. Målet är inte bara nå flexibilitet utan även effektivitet 
(Gustavsson,2013). 
 
Det finns olika verktyg som använd för att hjälpa till med processen bland dessa finns 
Kanban. Begreppet kan förklaras som ett schemaläggningssystem (Investopidia, LLC, 2017). 
Kanbans funktioner går ut på att anvisa om när man ska producera, identifiera var material 
finns samt lagerstyrning. Det finns två typer av Kanban, den första berättar allmänt om 
material som ska flyttas, byggas och i vilken mängd, medan den andra typen handlar om 
specifika produkter. 
 
5S är ett annat nödvändigt verktyg inom Lean. Konceptet för 5S är en plats för allt och allt på 
sin plats med syftet att underlätta arbetet genom organisering. Därav de 5 stadier av systemet 
som har de svenska översättningarna (lean-manufacturing-junction.com, 2014): 

1. Inventering 
2. Placering,  
3. Initialrengöring 
4. Rutiner 
5. Disciplin 
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4.2.2. Just-in-time  
Just in time är en viktig aspekt av Lean, det är en planeringsfilosofi som företag använder för 
att effektivisera och minimera avfall i samband med överproduktion, långa väntetider och för 
stora lager. JIT kan förklaras som att ta emot specifika varor när de behövs i produktionen och 
i rätt mängd (Atoxgrupo, 2012-2017). 
 
Målen med Just-in-time är ett balanserat system som flyter snabbt och smidigt med så lite 
lagerutrymme, avfall och transaktion som möjligt. Det inkluderar ständig förbättring som går 
ut på att identifiera problem och eliminera det som inte tillför värde till produktionen, genom 
planerade och kalkylerade arbeten. 
 
Eftersom JIT är en aspekt av Lean har den likheter i  principer som stödjer konceptet, vilket är 
följande: 

1. Heijunka (utjämning av flöde), 
2.  Muda (eliminering av slöseri),  
3. Takt-tid  
4. Kanban-kort. 

( Toyota-Forklifts, u.å.)  
 
Med Heijunka avses ett smidigt och kontinuerligt flöde i arbetet där en process för 
tillverkning av det som behövs när det behövs utvecklas. Därav obalans i arbetsbelastning 
(mura) och överbelastning (muri) undviks. Takt-tid är det som avgör flödeshastigheten i 
arbetet och hur mycket produktion som kan uppnås (Toyota-Forklifts, u.å.).   

4.2.3. Just-In-Time i praktiken 
Konceptet Just in time är ett vanligt förekommande arbetssätt i byggprojekt, där specifika 
omständigheter kan leda till att Just in time principen tillämpas. Ett sådant exempel är 
tunnelbyggen i stadsmiljö där arbetsplatser har begränsade utrymmen, vilket ställer krav på en 
fungerande logistiklösning för ett smidigt och säkert projekt.  Hallandsåstunneln i Stockholm 
har exempelvis tillämpat Just in time metoden. Problematiken var transport av fordon till 
tunneln och placering av maskiner i tunneln. För att lösa problemet användes färdiga pelare 
innan leveransen och skjul levererades vid bestämd tid vid installation på arbetsplatsen 
(Johansson & Törnqvist, 2014, s15, s22). 
  
Vidare kan det sammanfattas att fördelen med JIT är att produktionen förblir kort; detta gör 
att tillverkaren kan förflytta sig från en produkt till en annan, vilket minskar kostnader av 
lagerutrymme. En ekonomisk fördel är att beställa den mängd råvaror som behövs för de 
produkter som ska tillverkas och inte mer. Nackdelen med JIT är att det sker beställningar när 
det är nödvändigt, vilket kan leda till svår hantering av lager på plats, som kan medföra 
störningar i produktionen såsom tidsförlust och förseningar (Investopidia, LLC, 2017). 
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5. Intervju 
Intervjuerna som genomfördes för denna rapport ägde rum på respondenternas arbetsplats. 
Under intervjun gavs frågeställningar som besvarades och därefter gavs följdfrågor med 
hänsyn till respondentens svar, vilket gjordes för att få tydligare uppfattning av svaren. 
 
Det genomfördes två olika intervjuer, under olika skeden och av olika parter som var 
involverade i projekten i Centrala Göteborg. Det beslutades att dessa två intervjuer var 
fullständiga för denna rapport, då svaren som respondenterna gav ansågs tillräckliga och 
övergripande för rapportens två frågeställningar i syftet. Respondenterna fick besvara frågor 
som anknöt till rapportens syfte, där några särskilda grundfrågor ställdes till samtliga. Svaren 
som gavs var ur olika perspektiv beroende på arbetsområde och befattning, vilket gav en 
mångfaldig överblick ur olika synvinklar (Frågeställningarna finns att hitta under bilaga 1 och 
bilaga 2). 
 

5.1. Intervju 1 
Den första intervjun gjordes med en bygg-och projektrådgivare, som är en del av en 
samordningsgrupp.  Framöver kommer denna respondent att benämnas som M.C.J. 
 
Respondenten fick som första fråga: ”Vad har du för roll i byggsammanhanget?” Denna 
frågan ställdes för att få en uppfattning av respondentens ställning i projektet. Eftersom 
respondenten är en tredje part som har blivit anlitad av Trafikverket, anses denna källan 
objektiv i sina synpunkter. Respondentens förklarade att dennes uppgift var att “Identifiera de 
problem och risker som kan uppstå i de involverade projekten”. M.C. J beskrev att de utgick 
ifrån tre fokusområden, vilket var följande: 
 

● Transport 
● Arbetsområden 
● Tidsplanering 

 
Dessa punkter ansåg respondenten vara de mest problematiska områden. Vid observation av 
dessa fokusområden kan det ses en koppling med rapportens frågeställningar, där det har 
identifierats liknande riskområden. Vidare under intervjun diskuterades vilka risker och 
konflikter som kan uppstå i arbetsområdet. Det som utpekades var säkerheten av tredje man 
som påverkas av buller och vibrationer samt föremål som tappas av lyft över arbetsområden. 
En annan risk som diskuterades var in-och utfart av byggtrafik från Platinan trafikstörningar 
med både allmän trafik och närliggande projekt. Dessa punkter är relevanta till rapportens 
syfte då lösningar för säker GC-trafik och bra flöde av transport eftersträvas. Respondenten 
menar att tredje man kan påverkas av långa köer, vilket leder till bl.a. förseningar och osäker 
körande vid otydliga omledningsvägar. Respondenten menar att dessa riskfaktorer kan uppstå 
vid bristande kommunikation samt informationsflöde mellan Trafikverket och närliggande 
projekt. M.C. J förklarar att detta kan hanteras om kommunikationen vidmakthålls och att 
andra projekt “bjuds in till samrådsmöten etc. så tidigt som möjligt.” 
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5.2. Intervju 2 
Den andra intervjun gjordes med en projektledare för E45:an inom produktion som kommer 
framöver att benämnas som M.Å 
 
Respondenten fick som första fråga: “Vad har du för roll i detta projekt, E45:an Lilla 
Bommen-Marieholm? ”Denna fråga ställdes för att få en uppfattning av respondentens 
ställning i projektet. Eftersom respondenten jobbar för Trafikverket, skiljer sig denna intervju 
från den föregående som var mer objektiv och ur ett tredjeparts perspektiv. Respondenten 
berättade att denne går på kontinuerliga möten både med interna och externa parter 
involverade i projekten. Detta tyder på att det förekommer kommunikation och samråd mellan 
projekten för en utvecklad arbetsgång och lösningar på problem diskuteras. 
 
Vidare under intervjun diskuterades hur kommunikationen är med närliggande projekt, där 
M.Å. förklarade att den var “bra och hade god ton”. En fråga som uppmärksammades var 
“När lösningsförslag framkallas i projektet, hur stor är chansen att dessa används?”, där 
respondenten svarade att lösningsförslagen som exempelvis en distributionscentral, används 
när det gynnar det enskilda företagen och det företagen vill åstadkomma. M.Å. påpekade även 
att det har förekommit tillfällen då lösningsförslag har framställts försent för användning, då 
exempelvis en annan lösning har genomförts. En följdfråga som ställdes var “vad händer om 
lösningsförslagen inte går igenom?”. Respondenten förklarade att företaget går sina skilda 
vägar eller väljer att samarbeta med andra förutsättningar.  
 
Mot slutet av intervjun diskuterades lösningsförslagen som har beskrivits i resultatdelen där 
respondenten fick ge respons om vad som tycktes. Respondenten samtyckte med förslagen 
och menade att det inte såg några större hinder med dessa förslag då denne inte ansåg det 
påverkade Trafikverkets arbete. Däremot påpekade respondenten att användandet av ett 
samordnat distributionscentral inte var nödvändigt och kanske t.o.m. komplicerat med tanke 
på skillnaderna i byggprojekten och att de redan hade en egen logistikcentral för utnyttjning. 
Under intervjun nämndes det även att vägen till och från distributionscentret ägs av 
Vasakronan och därför ser respondenten möjligheter att Vasakronan kan genomföra transport 
av truckar och vagnar på vägen.   
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6. Resultat  

6.1. Säkerhet av omledningsvägar för gång och cykeltrafik 
Med hänsyn till KomFram Göteborgs eftersträvan för god framkomlighet och en säker GC-
trafik runt byggprojekten, kommer denna del av rapporten att undersöka de tidigare nämnda 
fem punkter  i faktainsamlingen gällande kvalitet av omledningsvägar. 
 
Enligt faktainsamlingen bör omledningsvägarna uppgraderas under en byggprocess. Detta 
innebär en ständig förbättring av säkerhet och framkomlighet för både gående, cyklister och 
funktionshindrade som ska vara anpassningsbar under byggprocessen. 
 
Nedanstående bild illustrerar olika områden (markerade med siffror)  som kommer att 
analyseras utifrån de fem punkterna och vidareutvecklas med  åtgärdsexempel.  
 

 
Figur 9- Översiktsplan GC-trafik tagen av trafikverket.se 

 
Områdena har fotograferats från olika skeden runt byggprojekten, detta för att undersöka 
utvecklingen som tidigare gjorts. Bilderna på vänster sida är tagna den 16/03/17 och de på 
höger sida den 11/04/17. 
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6.1.1. Plats 1 

 
Figur 10 - 16/03/17 - 11/04/17 tagen av Sheilan Elyasvand 

  
Ovanstående bilder illustrerar rivningsarbete av en byggnad. Under tidsintervallerna kan det 
observeras en tydlig förbättring av en trafiksäker väg.  
 
Tillgängliga 
Omledningsvägen är kort, välplanerad och är enkel att följa. Eftersom att vägen är tillgänglig 
för både fotgängare och cyklister, blir det svårare för dem att passera varandra i motsatt 
riktning, vilket tyder på att en bredare väg krävs. Omledningsvägen ger en klar syn till entréer 
till byggnader som befinner sig i området.  
 
Förbättring: En förbättring av omledningsvägen vore att göra vägen mer bred för GC-trafik 
och ge dem mer utrymme att röra sig i. 
 
Orienterbara 
Omledningen har en tydlig och säker vägvisning som är enkel att förstå. Vägvisningarna är 
synliga under hela dygnet och är placerade vid varje vägval.  
 
Förbättring: Ingen vidareutveckling av denna kvalitet krävs. 
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Trygga 
Omledningsvägen förmedlar en trygghet eftersom den är belyst under den mörka tiden på 
dygnet. Den är dessutom avskild från fordonstrafik med hjälp av staket och 
sidomarkeringsskärmar. Cyklister och fotgängare har tillgång till samma väg, vilket inte 
indikeras tydligt nog. 
 
Förbättring: En förbättring är att förtydliga för GC-trafiken att denna omledningsväg är 
tillgänglig för båda trafikgrupper med hjälp av skyltar.  
 
Trafiksäkra 
Omledningen har visat en utveckling av bortförsel av skräp, sand och grus, vilket har gjort 
vägen mer trafiksäker och jämnare. Det finns dessutom ingen risk för fall i gropar och trappor. 
 
Förbättring: Det har redan skett en utveckling av denna kvalitet, som kan observeras på 
bilderna. Därför krävs det inga ytterligare utvecklingar. 
 
Attraktiva 
Omledningsvägen är varken fri från buller damm eller vibrationer och det förekommer heller 
ingen upplysning av dessa händelser. Detta ger ingen möjlighet för GC-trafik att att göra 
annat vägval. Det har dessutom arbetats för en bättre omledningsväg där avspärrningar och 
hinder har tagits bort när inget pågående arbete har skett. 
 
Förbättring: Eftersom det är oundvikligt att hindra buller, damm och vibrationer är det bättre 
att upplysa att ovanstående händelser kan förekomma. 
 



  

27 
 

6.1.2. Plats 2 

 
Figur 11- 16/03/17 - 11/04/17 tagen av Sheilan Elyasvand 

Bilderna ovan visar placering av tillfälligt övergångsställe. Det som skiljer bilderna är 
markering på övergång av väg.  
 
Tillgängliga 
Bilden till höger visar en förbättring av övergångsställe vilket indikerar på en välplanerad rutt. 
Den är anpassad för både gående, cyklister och funktionsnedsatta. 
 
Förbättring: 
Den senare tagna bilden visar redan en förbättring av övergångsställe och uppfyller kvaliteten 
för tillgänglighet.  
 
Orienterbara 
Övergångsstället visar en tydlig vägvisning och är enkel att förstå. Vägvisningen är belyst 
under hela dygnet eftersom det förekommer belysning när ett fordon rör sig i området.  
 
Förbättring: 
Den senare tagna bilden visar redan en förbättring av övergångsställe och uppfyller kvaliteten 
för orienterbarhet. 
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Trygga 
Omledningen har belysning runt övergångsstället vilket gör det tryggt för gående dygnet runt 
 
Förbättring: 
Den senare tagna bilden visar redan en förbättring av övergångsställe och uppfyller kvaliteten 
för trygghet. 
 
Trafiksäkra 
Övergångsstället är fri från material såsom skräp, grus och sand vilket gör det lättåtkomligt 
fotgängare och cyklister att passera gatan. Det finns dessutom inte risk för fall i gropar eller 
nedför trappor. 
 
Förbättring: 
Den senare tagna bilden visar redan en förbättring av övergångsställe och uppfyller kvaliteten 
för trafiksäkerhet. 
 
Attraktiva 
Vid övergångsstället förekommer det inte damm  men buller och vibrationer kan förekomma 
då vägen är placerad nära andra byggprojekt och trafik. Det finns inga tydliga skyltar på att 
det förekommer närliggande byggprojekt eftersom övergångsstället är placerad nästintill 
byggprojektet.  
 
Förbättring: 
Den senare tagna bilden visar redan en förbättring av övergångsställe och uppfyller kvaliteten 
för attraktivitet. 
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6.1.3. Plats 3 

 
Figur 12 - 16/03/17 - 11/04/17 tagen av Sheilan Elyasvand 

Bilderna illustrerar en skillnad mellan tidsintervallerna då det förekommer staket på den 
vänstra bilden som sedan har tagits bort i den högra bilden.  
 
Tillgängliga  
Omledningen är kort då det är en raksträcka och är därför lätt att följa. Vägen är tillräcklig 
bred för gående att röra sig i motsatt riktning samt för en funktionsnedsatt människa att ta sig 
genom omledningsvägen. Det är öppen syn runt omledninsgvägen som ger en tydlig 
uppfattning om var personen befinner sig. Däremot brister vägen vid indikationer av skyltar.  
 
Förbättring: 
Det krävs ingen förbättring av denna kvalitet då vägen anses tillräcklig 
tillgänglighetsanpassad. 
 
Orienterbara 
Omledningen brister i form utav vägvisning då den uppfattas som svårförståelig och ger 
tvetydig indikation på om det är en omledningsväg eller inte. Vägen är sammanhängande då 
det är en raksträcka och ger ingen möjlighet för ett annat vägval. Eftersom det inte finns några 
vägvisningar dygnet runt anses kvaliteten försämrad.  
 
Förbättring: 
För att förbättra denna kvaliteten bör det förekomma vägvisningar som tydliggör det för 
gående. Sedan bör det belysas för att göra vägen och skyltarna tydliga dygnet runt. Det bör 
även framföras var omlednings leder till från båda håll.  



  

30 
 

  
Trygga 
Vägen förmedlar ingen trygghet eftersom det inte förekommer belysning längs 
omledningsvägen. Omledningen är avskild från andra fordonstrafik såsom personbilar. Den är 
dessutom bara tillgänglig för gående men omledningen brister i att förmedla detta.   
 
Förbättring: 
För att förmedla en bättre trygghet för gående bör omledningsvägen vara belyst dygnet runt. 
Det bör även finnas indikationer att det endast är en väg för gående och cyklister skall därför 
leda cykeln.  
 
Trafiksäkra 
Omledningsvägen är inte fri från material då det finns grus, stege och kvarliggande skräp från 
byggprojektet. Detta gör vägen svåråtkomlig och ojämn. Omledningen är säker från 
fallolyckor då det inte förekommer gropar och trappor på vägen.  
 
Förbättring: 
Ett förbättringsarbete av omledningensvägen är att upplysa byggprojektet nära 
omledningsvägen att plocka bort kvarliggande material och sopa undan grus på vägen.  
  
Attraktiva 
Vid omledningsvägen förekommer buller samt vibrationer då vägen går längs pågående 
byggprojekt. Vägen indikerar inte att det sker byggprojekt vilket inte ger möjligheten för 
gående att välja en annan väg.  
 
förbättring: 
För att åtgärda problematiken gällande buller, damm och vibrationer kan ett förslag vara 
dukar på staket längs omledningsvägen. Det förhindrar att damm och skräp blåser in mot 
vägen. Det är även fördelaktigt att placera en skylt för att varna gående för byggarbete för att 
ge möjligheten att välja en annan väg. 
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6.1.4. Plats 4 

 
Figur 13 - 16/03/17 - 11/04/17 tagen av Sheilan Elyasvand 

Observation av bilder: Bilderna är tagna från två olika riktningar och tidsintervaller. Det 
observeras att omledningsvägen har förlängts på ena bilden och binder till en annan 
omledningsväg.  
 
Tillgängliga 
Omledningsvägen är kort, välplanerad och den följs av stängsel som gör det enkel att följa.  
Omledningsvägen är tillräcklig bred för fotgängare samt funktionsnedsatta att röra sig i 
motsatt riktning. Byggnader och entréer är dessutom synliga från omledningsvägen. 
 
Förbättring: Det krävs ingen vidare utveckling av denna kvalitet. 
 
Orienterbara 
Omledningen har vägvisningar placerade i slutet och i början av vägen, vilket tyder på en 
logisk och sammanhängande väg. Vägvisningarna är inte synliga dygnet runt då det inte 
förekommer belysning vid vägvisningarna.  
 
Förbättring: En förbättring vore att placera blinkande belysningar vid vägvisningarna.  
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Trygga 
Omledningsvägen förmedlar en trygghetskänsla eftersom det förekommer belysning dygnet 
runt. Vägen är dessutom avskild från andra trafikgrupper såsom fordonstrafik med stängsel.  
Vid denna omledningsväg bör bara fotgängare vistas och det förekommer inga tydliga 
indikationer att cyklister inte får cykla på vägen.  
 
Förbättring: En förbättring vore att placera tydligare cykelförbud eller att markera att det bör 
leda cykel. 
 
Trafiksäkra 
Omlendingsvägen är fri från skräp, grus och sand vilket gör det enklare för gående att passera 
omledningsvägen. Det finns ingen risk för fallolyckor ner i gropar eller nedför trappor. 
 
Förbättring: Denna kvalitet behöver inga vidare förbättringar. 
 
Attraktiva 
Omledningsvägen är varken fri från, buller, damm eller vibrationer då det förekommer 
närliggande byggarbete i området, dessutom upplyses inte heller att nämnda aspekter sker.  
 
Förbättring: För att åtgärda problematiken gällande buller, damm och vibrationer kan ett 
förslag vara dukar på staket längs omledningsvägen. Det förhindrar att damm och skräp blåser 
in mot vägen. Det är även fördelaktigt att placera en skylt för att varna gående för byggarbete 
för att ge möjligheten att välja en annan väg. 
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6.1.5. Plats 5 

 
Figur 14 - 16/03/17 - 11/04/17 tagen av Sheilan Elyasvand 

Observation av bilder: Ovanstående bilder visar ingen större skillnad på det temporära 
övergångsstället mellan tidsintervallerna.  
 
Tillgängliga 
Övergångsstället är kort men inte välplanerad och gör den därför svår och osäker att följa. 
Eftersom det inte finns några tydliga indikationer på hur bred vägen är, uppfattas vägen 
svårbedömd i denna aspekt.  
 
Förbättring: En förbättring av denna kvalitet är att markera vägen tydligare med en 
välplanerad logistiklösning.  
 
Orienterbara 
Omledningsvägen har inga tydliga vägvisningar och gör den därför svårbegriplig både för 
gående och för fordonstrafik som passerar övergångsstället. Vägvisningar som finns i bilden 
ovan är synliga dygnet runt men är svårtolkade.  
 
Förbättring: En förbättring av denna kvalitet är att placera tydligare vägvisningar och 
markera övergångsstället med en blinkande skylt. Ännu ett förslag är att markera gångväg 
med färgad sprej för att förtydliga övergångsstället.  
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Trygga 
Omledningsvägen förmedlar ingen trygghetskänsla för att vägen inte är belyst nattetid.  
 
Förbättring: En förbättring av denna kvalitet är att belysa övergångsstället.  
  
Trafiksäkra 
Vägen är fri från skräp, grus och sand vilket gör det enkelt för fotgängare att passera 
övergångsstället. Det finns dessutom ingen risk för fallolyckor som exempelvis gropar eller 
nedför trappor.  
 
Förbättring: Ingen vidare förbättring krävs av denna kvalitet.  
  
Attraktiva 
Det förekommer buller, damm samt vibrationer runt omledningsvägen eftersom det 
förekommer byggarbeten i området. Då övergångsstället är placerad mellan två 
omledningsvägar behövs inga indikationer för pågående byggprojekt.  
 
Förbättring: Eftersom det förekommer upplysningar om pågående byggarbeten i början av 
omledningsvägen, krävs det ingen vidare förbättring av denna kvalitet.  
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6.1.6. Plats 6 

 
Figur 15 - 16/03/17 - 11/04/17 tagen av Sheilan Elyasvand 

Ovanstående bilder visar ingen större skillnad mellan tidsintervallerna. Det observeras att 
objekt från byggprojekt ligger placerat på omledningsvägen. 
 
Tillgängliga 
Omledningsvägen är kort och välplanerad då den är enkel att följa, eftersom det förekommer 
stängsel längs vägens sida. Vägen är bred och ger därför gott om utrymme för fotgängare att 
röra sig i motsatt riktning. Den ger heller inga förhinder för en funktionsnedsatt individ. 
Eftersom det går att se genom stängsel ger det en tydlig syn till olika byggnader runt omkring. 
 
Förbättring: Denna kvalitet behöver ingen vidare utveckling. 
 
Orienterbara 
Omledningsvägen har inga tydliga vägvisningar, däremot är den logisk och sammanhängande 
eftersom stängslen ger en klar riktning på destination. Vägvisningar förekommer i början och 
vid slutet av vägen, när det finns möjlighet för vägval.  
 
Förbättring: En förbättring av denna kvalitet vore att placera tydliga vägvisningar längs 
omledningsvägen med blinkande belysning. Dessutom bör det skyltas med cykelförbud eller 
att det bör leda cykel.  
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Trygga 
Omledningen förmedlar trygghet då det förekommer belysning dygnet runt. Vägen är avskild 
från trafikgrupper såsom fordon och cyklister. Det observerades att det inte fanns indikationer 
att det inte får vistas cyklister på vägen.  
 
Förbättring: En förbättring av denna kvalitet är att skylta med cykelförbud eller att det bör 
leda cykel.  
  
Trafiksäkra 
Omledningsvägen är fri från grus och sand men det förekommer skräp och kvarglömd 
material från närliggande byggprojekt, vilket gör det svårare för gående att passera vägen. 
Omledningen har ingen risk för fallolyckor ner i gropar eller nedför trappor. 
 
Förbättring: Ett förbättringsarbete av vägen är att upplysa byggprojektet nära 
omledningsvägen att plocka bort kvarliggande material och sopa undan grus på vägen.  
 
Attraktiva 
Det observerades att det förekommer buller, damm och vibrationer vid omledningsvägen. 
Dessutom förvarnas inte fotgängare tydligt att dessa händelser förekommer, vilket ger en sen 
möjlighet för fotgängare att göra alternativa vägval.  
 
Förbättring: En förbättring är att upplysa fotgängare att det sker byggarbete i området och 
därför ge dem möjlighet att göra andra vägval.  
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6.1.7. Plats 7 

  
Figur 16 - 16/03/17 - 11/04/17 tagen av Sheilan Elyasvand 

 Bilderna visar ingen större utveckling under tidsintervallerna. 

 
Tillgängliga 
Omledningsvägen är tillräckligt bred för att gående och rullstolsanpassade skall kunna röra 
sig i motsatt riktning. Det är öppen syn runt omledninsgvägen som ger en tydlig uppfattning 
om var personen befinner sig. Vägen är däremot slingrig och lite brant och uppfattas därför 
inte som kort och välplanerad för gående men främst för människor med funktionshinder. 
 
 Förbättring:  
Omledningsvägen kan förbättras genom att göra vägen bredare då det observeras i bilderna att 
det är svårtillgängligt för en gående och funktionsnedsatt att passera varandra. Vägen kan 
göras mindre slingrig genom att göra den rakare, detta medför en brantare väg.  
 
Orienterbara 
Omledningen har en tydlig och säker vägvisning som är enkel att förstå eftersom det leds av 
staket, vilket gör vägen logiskt och sammanhängande. Bilderna illustrerar att vägen är för 
fotgängare men det har observerats att det förekommit cyklister som vistats på vägen. 
Omledninsvägen är skyltad och visar destinationen för gående. Belysningen av 
omledninsgvägen brister eftersom det inte förekommer längs staketen.  
 
Förbättring: 
För att få en förbättrad omledningsväg kan det fördelaktigt att skylta för cyklister och att det 
är förbjudet att cykla på denna väg och att det bör leda cykeln. Det är dessutom fördelaktigt 
att belysa vägen längs staketen då det under nattetid ger en säkrare sikt genom vägen.  



  

38 
 

 
Trygga 
Omledningsvägen är avskild från andra trafikgrupper som bilar och har separata vägar för 
gående och cyklister på grund av brist på utrymme. Detta uppfattas som en trygghet för 
gående.  
 
Förbättring: 
Som det nämndes under föregående kvalitet blir det en förbättrad väg om skyltar och 
belysning förekommer oftare längs slingan. Detta förmedlar en trygghet för gående som vistas 
på omledningsvägen.  
  
Trafiksäkra 
Omledninsgvägen är fri från skräp, grus, sand, bortfräst asfalt m.m., vilket ger en jämnare väg 
för gående utan förhinder. Det finns heller ingen risk för fallolyckor ner i gropar eller trappor, 
då vägen är säkrad med staket. 
 
Förbättring: 
Denna kvalitet anses ha uppfyllt det åtgärder som krävs för att trafiksäkra en omledningsväg 
och ingen vidare utveckling krävs.  
 
Attraktiva 
Omledningsvägen är inte placerad nära inpå ett byggarbete därför förekommer inte damm 
samt vibrationer när gående vistas på området. Det kan däremot ske buller från fordon samt 
byggprojekt. 
 
Förbättring: 
För att upplysa gående som vistas på området om vad som pågår, kan det vara fördelaktigt att 
placera en varningsskylt för vägarbete vilket ger möjlighet för gående att välja en annan väg. 
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6.1.8. Plats 8 

 
Figur 17 - 16/03/17 - 11/04/17 tagen av Sheilan Elyasvand 

Bilderna ovan visar ingen större utveckling under tidsintervallerna. Endast 
sidomarkeringsskärmar har tagits bort på bilden åt höger. 
 
Tillgängliga 
Omledningsvägen är kort och välplanerad eftersom vägen leds med sido-staket som tydligt 
markerar vägens orientering. Det är svårt för gående att passera varandra i motsatt riktning 
eftersom det är trångt i sidled, vilket gör det svårare för funktionsnedsatta att röra sig på 
omledningsvägen.  
 
Förbättring: En förbättring vore att bredda vägen för att ge fotgängare större utrymme.  
  
Orienterbara 
Omledningen saknar vägmarkering för gående i början samt i slutet av vägen. Det saknar även 
tydligare vägvisning för cyklister, då det inte får cyklas på omledningsvägen. Det 
observerades att cyklister cyklade på vägen vilket kan orsaka faror för omgivande 
trafikgrupper. Omledningen är däremot väl belyst vilket ger tydliga vägvisningar.  
 
Förbättring: En förbättring av vägen skulle vara att placera fler skyltar för både fotgängare 
och cyklister som tydligt markerar destination. Det ska även finnas tydliga skyltar som 
indikerar på att leda cykeln på omledningsvägen. 
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Trygga 
Omledningsvägen är väl belyst dygnet runt, vilket gör det tydligt för fotgängare att orientera 
sig på vägen och det förmedlar även en trygghetskänsla. Vägen för cyklister och gående är 
separerade men ändå är vägen inte tillräckligt bred. Vägen är avskärmad från fordonstrafik 
med hjälp av sido-staket. 
 
Förbättring: För att förbättra omledningsvägen är ett alternativ att placera ut högre staket för 
att avskärma gångvägen från fordonstrafiken ännu mer och ge en större trygghetskänsla. 
  
Trafiksäkra 
Omlednngsvägen är fri från skräp, grus och sand som gör att gående kan passera vägen utan 
svårigheter. Vägen har räcke längs ena sidan vilket minimerar risker för fallolyckor.  
 
Förbättring: Det behövs ingen vidare utveckling av denna kvalitet som gör vägen mer 
trafiksäker. 
 
Attraktiva 
Omledningsvägen är fri från damm och vibrationer men det förekommer buller från 
fordonstrafik och även närliggande byggarbeten. Omledningsvägen ger fotgängare alternativ 
vägval i början och i slutet av vägen.  
 
Förbättring: Det behövs ingen vidare utveckling inom denna kvalitet för attraktivitet. 
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6.1.9. Plats 9 

 
Figur 18 - 16/03/17 - 11/04/17 tagen av Sheilan Elyasvand 

Bilderna är tagna från olika vinklar, där den ena visar från början av vägen och den andra från 
slutet av vägen. Det observerades inga större skillnader mellan tidsintervallerna.  
 
Tillgängliga 
Omledningsvägen är enkel att följa men är däremot inte kort eftersom den går runt en 
ombyggnation. Vägen är tillräckligt bred för fotgängare men mer trång förutsatt gående leder 
sin cykel. Byggnader och framtida områden är inte synlig längre fram runt korsningen, vilket 
gör det svårare för fotgängare att förstå var vägen tar slut.  
 
Förbättring: En förbättring vore att sänka höjden på staketet längs vägens sida, för att göra 
omgivningen mer synligt för fotgängare.  
 
Orienterbara 
Omledningsvägen är orienterbar, logisk och enkel att förstå då det inte finns andra vägval. Det 
finns dessutom belysning längs omledningsvägen vilket gör vägvisningarna synliga.  
 
Förbättring: Det behövs ingen vidare utveckling av denna kvalitet för orienterbarhet.  
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Trygga 
Omledningsvägen förmedlar en trygghetskänsla eftersom vägen är väl belyst dygnet runt. 
Vägen är inte avskild från fordonstrafik som ligger tätt intill omledningsvägen. Vägen är 
avsedd för fotgängare, där cyklister behöver leda cykeln för att passera men det finns inga 
vägvisningar som tyder detta. 
 
Förbättring: En alternativ för att förbättra omlendingsvägen är att markera att vägen är endast 
tillgänglig för fotgängare och att cyklister bör leda cykeln.  
  
Trafiksäkra 
Omledningsvägen är fri från skräp, grus och sand vilket gör att fotgängare kan röra sig på 
vägen utan hinder. Det finns heller ingen risk för fallolyckor ner i gropar eller nedför trappor. 
 
Förbättring: En vidare förbättring av vägen är att tydliggöra vägvisning för cyklister och 
gående.  
 
Attraktiva 
Omledningsvägen är fri från damm och vibrationer, men det förekommer buller från 
fordonstrafik och närliggande byggprojekt. Det finns heller inga indikationer på andra vägval, 
vilket hindrar fotgängare att välja en annan väg. 
 
Förbättring: En förbättring av omledningsvägen är att upplysa fotgängare att det pågår 
vägarbete i närheten vilket ger de möjlighet att välja en annan väg.  
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6.1.10. Plats 10 

 
Figur 19 - 16/03/17 - 11/04/17 tagen av Sheilan Elyasvand 

 Bilderna ovan ger inga indikationer på en utveckling av omledningsvägen.  

 
Tillgängliga 
Övergångsstället är välplanerad och enkel att följa. Den är tillräcklig bred för gående att röra 
sig i motsatt riktning samt att entréer till byggnader i närheten är synliga. Omlendingsvägen är 
tillgänglighetsanpassad.  
 
Förbättring: Det krävs ingen förbättring av denna kvalitet för tillgänglighet. 
 
Orienterbara 
Övergångsstället har en tydlig och säker vägvisning samt en logisk och sammanhängande väg. 
Vägvisningarna är tydliga under hela dygnet eftersom det finns belysning runt området. 
 
Förbättring: Det krävs ingen vidare förbättring av denna kvalitet för orienterbarhet. 
  
Trygga 
Omledningsvägen förmedlar en trygghet för fotgängare eftersom vägen är belyst dygnet runt. 
Övergångsstället är avskilt från trafikfordon och vägen har spärrat för cyklister, vilket ger en 
tydlig indikation att det är en väg för fotgängare. Det har observerats att skylten till höger på 
bilden inte gav en tydlig information och resulterat till att cyklister cyklar på denna 
omledningsväg.  
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Förbättring: En alternativ förbättring är att förtydliga för cyklister att leda cykeln eller att de 
får cykla en annan väg. Detta kan göras med hjälp av större val av skyltar samt textade 
skyltar.   
 
Trafiksäkra 
Övergångsstället är fri från skräp, grus och sand vilket gör att fotgängare har en jämn väg att 
passera. Det finns inte heller kvarglömda objekt såsom maskiner från byggprojekten som 
pågår i området.  
 
Förbättring: Det krävs ingen vidare utveckling av denna kvalitet för trafiksäkerhet. 
 
Attraktiva 
Omledningsvägen är fri från damm och vibrationer, däremot förekommer det buller från 
närliggande trafik. Det finns skyltar som indikerar på att det pågår byggnadsarbete, vilket ger 
fotgängare möjligheten att göra ett annat vägval.  
 
Förbättring: Det krävs ingen vidare utveckling av denna kvalitet för attraktivitet. 
 

6.1.11.  Övriga åtgärder 

Vid plats 4, 6 och 7 kommer det vid senare skede förekomma rivningsarbeten, kran-placering 
och samt andra riskfyllda byggarbeten som kräver extra säkerhet för tredje man 
(trafikverket.se). Det finns olika lösningsförslag för dessa områden där Trafikverket redan har 
föreslagit användning av container. Problematiken med container är att det förmedlar en 
otrygg känsla då den upplevs instängd och utan belysning. Dessa faktorer uppfyller inte det 
tidigare ställda rekommendationer av KomFram Göteborg, därför kan ett alternativt förslag 
vara öppna container med belysning och ett mer lockande utseende. Nedanför redovisas det 
förslag som rekommenderas utifrån de fem kvaliteterna som benämns av KomFram Göteborg. 

Öppna container  

 
Figur 20 - Öppna container tagen av royalwolf.com.au 
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Figur 21 - Öppna container tagen av royalwolf.com.au 

Tillgängliga 
Omledningen är lätt att följa eftersom den leds av tak och väggar. Den är bred nog för att 
gående att passera varandra i motsatt riktning samt att entreer till  byggnader i närheten blri 
synliga eftersom det är öppen syn längs omledningsvägen. Omledningsvägen är dessutom 
tillgänglig anpassad då det finns ramper i början och slutet av omledningen.  
 
Orienterbara 
Omlendingvägen har tydlig och säker vägvisning som är enkel att förstå samt en logisk och 
sammanhängande väg då det finns tydliga vägval. Vägvisningarna kommer att vara synliga 
dygnet runt då omledningen är belyst.   
 
Trygga 
Omlendingsvägen förmedlar en trygghet för fotgängare då den kommer vara belyst dygnet 
runt. Den är dessutom avskild från andra trafikgrupper såsom personbilar. Både cyklister och 
cyklister kan vistas på denna omledningen.  
Trafiksäkra 
Omledingen kommer att vara fri från grus, sand och skräp eftersom den har en avskild väg. 
Det finns dessutom ingen risk för fallolyckor som exempel ner i gropar eller nedför trappor då 
omledning är omsluten.   
 
Attraktiva 
Omledningsvägen kommer att minska vibrationer, buller och är skyddad från damm då 
väggarna omsluter den. Eftersom container är tydlig markerad som en omledningsväg ger den 
upplysning för fotgängare att göra andra vägval om det viljes.  
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Sidewalk shed 

 
Figur 22 - Sidewalk shed tagen av bdcnetwork.com 

Tillgängliga 
Omledningen är lätt att följa eftersom den leds av tak. Den är bred nog för att gående att 
passera varandra i motsatt riktning samt att entréer till byggnader i närheten blir synliga 
eftersom det är öppen syn längs omledningsvägen. Omledningsvägen är dessutom tillgänglig 
anpassad då det finns tillräckligt med utrymme för fri rörelse. 
 
Orienterbara 
Omlendingvägen har tydlig och säker vägvisning som är enkel att förstå samt en logisk och 
sammanhängande väg då det finns tydliga vägval. Vägvisningarna kommer att vara synliga 
under dygnet runt då omledningen är belyst.   
 
Trygga 
Omlendingsvägen förmedlar en trygghet för fotgängare då den kommer vara belyst dygnet 
runt. Omledningsvägen är inte avskild från andra trafikgrupper såsom personbilar. Både 
cyklister och cyklister kan vistas på denna omledningen.  
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Trafiksäkra 
Det kan förekomma grus, sand och skräp på omledningsvägen eftersom vägen inte är 
omsluten av väggar. Det finns däremot ingen risk för fallolyckor som exempel ner i gropar 
eller nedför trappor. 
 
Attraktiva 
Det kan förekomma vibrationer, buller och damm på omledningsvägen.  Eftersom 
omledningsvägen är tydlig markerad ger den upplysning för fotgängare att göra andra vägval 
om det viljes.  
 
Sidewalk shed finare variant 
Tidigare nämnda kvaliteter stämmer även överens med nästkommande förslag, som är ett mer 
attraktivt val av omledningsväg med tak. 
 

 
Figur 23 - Sidewalk shed tagen av reinierdejong.com 
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6.2. Logistik av godstransport  

6.2.1. Construction consolidation centre  

 
Figur 24 - Översiktsplan med CCC tagen av trafikverket.se 

Ovanstående bild beskriver en logistiklösning med CCC som utgångspunkt. Bilden illustrerar 
en distributionscentral som är placerad ca 200 m gångavstånd från husbyggnationen Platinan, 
vilket under rapportskrivningen utnyttjas som parkeringsområde. Platsen sträcker sig åt höger 
vid älven och har tillgång till både transport av väg och sjöfart. Ytan för CCC är stor och ger 
möjligheter för lastning/avlastning av gods och är även lättåtkomlig för fordon som sedan ska 
transportera godsen till byggprojektet.  
 
Med hänsyn till syftet och den faktainsamling som har gjorts om CCC som en alternativ 
logistiklösning, finns det flera fördelar och nackdelar med metoden. Dessa kommer nu att 
presenteras utifrån tre perspektiv (ekonomisk, social och miljö) i syfte att analysera 
hållbarheten av CCC i den mån som kan gynna Trafikverket.  
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Ekonomisk påverkan 
En förekommande fördel med CCC är att det kan användas av flera byggprojekt samtidigt. 
Trafikverket kan genom samverkan med Vasakronan utnyttja lagercentralen för egen fördel 
och spara tid genom att utföra annat arbete och godstransport som berör E45:an, och på så sätt 
göra en ekonomisk besparing. Med hänsyn till de intervjuer som gjorts kan däremot en 
samverkan mellan Trafikverket och Vasakronan vara utmanande med tanke på skillnaden i 
byggprojekten och därför komplicera att använda ett samordnat CCC.  
 
Social påverkan 
I faktainsamlingen nämndes fördelen med att CCC är placerad nära ett byggprojekt. I 
resultatet kan det observeras att CCC placeras mycket nära Platinan för att effektivisera 
godstransporter och därför minska antalet leveranser till byggprojektet. Detta innebär mindre 
störningar i trafiken och därmed mindre krockar med E45:an och Trafikverkets arbete. 
Minskningen av transport till Platinan resulterar även i mindre buller och ljud som kan 
förekomma och leveranssäkerheten ökar för de omledande vägar utanför husbyggnationen. 
Här skulle även construction logistics plan vara till fördelaktig användning då det framgår att 
planen ger effektivare transporter och planens utformning är utarbetad för samarbete med 
andra byggprojekt i området.  Detta kan Trafikverket nyttja och skapa transportmöjligheter 
som kan både säkra omledningstrafiken utanför Platinan och även avleda opassande 
transporter.  
 
Miljöpåverkan 
Om Trafikverket ställer krav på Platinan att de ska använda CCC som logistiklösning innebär 
det en positiv miljöpåverkan för Trafikverket, då även Trafikverket kan utnyttja 
lagercentralen. Till följd av detta blir det en minskning av godstransport vid arbete av E45:an 
och därmed mindre CO2 utsläpp. Inga vidare miljöpåverkan som berör Trafikverket går att 
observera, med hänsyn till faktainsamlingen.  

6.2.2. Val av godstransport 

Eftersom Trafikverket har låst förutsättningar för trafikvägar runtomkring projektet Platinan, 
kan ett alternativ krav vara att utnyttja det närliggande hamnen Göta älv för att transportera 
godsmaterial. 
 
Social påverkan  
I mitten utav centrala Göteborg har högtrafikerade vägar, som har ersätts med smalare 
omledningsvägar, för att genomföra flera olika byggprojekt. Trafikverket vill helst undvika 
godstransport vid de rödmarkerade områdena på omledningsvägarna, för att undvika allt för 
mycket trafik.  
 
För att minska trafiken på dessa omledningsvägar, är ett alternativ vattentransport, på så vis 
vistas inte transporten på land, vilket utesluter trafikhinder för resterande trafikanter. Genom 
att välja denna typ av transport minskas även risken för trafikolyckor, vilket då ökar 
säkerheten på omledningsvägarna. 
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En variant utav vattentransport som har nämnts i rapporten tidigare är containerpråm, som 
används flitigt vid transport av material. Fördelen med containerpråm är att den även kan 
användas som ett distributionscenter, där material hämtas ut med hjälp av exempelvis truckar, 
vagnar, eller med kranar. Eftersom det finns ont om plats vid byggprojektet Platinan, är det 
mer gynnsamt att använda ett distributionscenter som befinner sig på vatten, på så sätt går 
utrymmen inte åt ett distributioncenter på land. 
 

 
Figur 25 - Distributionscentral med pråmfartyg tagen av salecharter.net 

Ovanstående bild är ett exempel på hur hamnen kan utnyttjas som ett distributionscenter. 
 
Ekonomisk påverkan 
Ur den ekonomiska aspekten transporteras containerpråm betydligt mycket mer tyngd på en 
och samma gång än lastbil, vilket betyder att material transporteras färre omgångar, vilket 
besparar extra kostnader. En ytterligare fördel med containerpråm är att det kan användas som 
ett distributionscenter, som både Platinan och projektet E45:an kan ta del av, detta besparar då 
ytterligare kostnader för båda parter. Eftersom all material transporteras i stora klungor, är 
risken för förseningar och feltransport mycket mindre då allt transporteras tillsammans och till 
en och samma destination, vilket minskar risken för oförutsedda kostnader.  
 
Miljöpåverkan  
Utsläpp av föroreningar är en nackdel då en transport av fartyg släpper ut mer avgaser än 
lastbilar men eftersom all material transporteras i stora klungor blir färden fram och tillbaka 
mindre för en containerpråm och kan därför gynna miljön. Används däremot fartyget som ett 
distributionscenter, blir koldioxidutsläppen betydligt mindre, detta skulle även stärkas ifall 
både E45:an och Platinan väljer att utnyttja distributionscentret.  
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6.2.3. Just In Time 

Social påverkan 

JIT metoden går att använda inom många olika verksamheter och byggproduktionen är en av 
de. Med JIT och de principerna som nämnts i rapporten, kan det material som behövs 
transporteras till Platinan utan störningar och i den takt som bestämts. På så sätt undviks 
lagerutrymme då det är brist på plats i byggområdet, samtidigt som material inte skadas av att 
stå ute, vilket leder till besparing av pengar och tid. 
 
När det på arbetsplats endast finns det nödvändiga och det som används blir det även säkrare, 
vilket minskar risker för skador eller olyckor. Genom att minimera mellanlagring till yttersta 
grad blir framkomlighet lättare och säkerheten större. Med hjälp av de fem “S:en” (se Lean) 
ges en bra grund till verksamheten med ordning och reda.   
 
Som det nämnts tidigare är det brist på utrymme och vägar för transport av material till och 
från Platinan, därför skulle det vara bra med planerade transporter och väg-avstängningstider. 
Då det förekommer rivningar och ombyggnationer samtidigt som det är fullt trafikerat dagtid, 
bör transport tiderna väljas med hänsyn till speciella tider. Exempel på transporttider kan vara 
tidigt på morgonen, under eftermiddag eller sent på kvällen när det generellt förekommer 
mindre trafik. 

Miljöpåverkan 

Eftersom JIT går ut på att ta emot varor när de behövs och i den mängd som önskas, kan 
systemet även ses som hållbart och skonsamt mot miljön. Detta medför att inget slöseri eller 
överflöd av material uppkommer och det blir mindre avfall i slutändan.  
 

Ekonomisk påverkan  

Som det tidigare nämnts i rapporten bygger JIT på att minimera avfall som kan uppstå genom 
överproduktion, långa väntetider för godstransport och stora materiallager. Ur ett ekonomiskt 
perspektiv påverkar JIT endast det projekt som tillämpar metoden. 
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6.2.4. Alternativ kombination 

Med avseende till de tidigare nämnda alternativen, kan en kombination av JIT och CCC vara  
ett fördelaktigt förslag som kan ges till Vasakronan. Med hjälp av JIT kan material hämtas när 
det behövs, i förhållande till mängd och tid från distributionscenter som ligger i närheten. 
Detta gör att transporter mellan byggprojekt och central blir färre och endast nödvändig 
leverans av material görs. Detta innebär också en ekonomisk fördel för Vasakronan då de 
sparar kapital på oplanerade transporter. I slutändan kan CCC med JIT vara gynnsamt för 
båda byggprojekt.  
 
Den estimerade trafiken kan minskas ytterligare om valet av godstransport görs med 
pråmfartyg i kombination med JIT. Detta innebär att leverans av material från företag till 
distributionscenter görs via hamnen och därför ta bort godstransport i form av lastbilar från 
vägtrafiken. Detta skulle vara det optimala valet av dessa kombinationer som Trafikverket kan 
ställa krav på Vasakronan, eftersom av all form av lastbilstransport försvinner, då transport av 
material kan göras med truckar, vagnar och kranar. 
 

6.2.5. Övriga åtgärder 

Förutom de tidigare nämnda alternativen, kan flera åtgärder tillämpas för att minska trafiken 
på omledningsvägarna. Under intervjun med Marika Åkerman, projektledare på Trafikverket, 
nämndes det att de olika projekten inte hade svårigheter att komma överens, med hänsyn att 
det inte påverkade deras egna projekt. Detta ger möjligheten att ställa enstaka krav till alla 
som är involverade och vistas på arbetsplatsen, för att minska trafiken.  
 

● Inga personbilar får parkera på arbetsplatsen. 
● Flera vägruttar används som inte sker vid samma tidpunkt. 
● Prioritera användning av truckar och vagnar, istället för mindre lastbilar. 
● Flexibilitet av transporttider mellan byggprojekten. 
● Öppenhet för samåkning av godstransport.  
● Användning av andra former av transportmedel, såsom järnväg, flyg och fartyg. 
● Inga markarbeten under dagtid, utan endast nattetid.  
● Nya byggprojekt bör delta på samrådsmöten i samordningssyfte omgående. 
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7. Diskussion 
 

7.1. Syfte 
Val av frågeställningar gjordes med överenskommelse med Trafikverket och var det som var 
mest aktuellt för dem. Den första frågeställningen var mer tydlig att genomföra, eftersom det 
fanns konkreta teorier för det som efterfrågades, samt att frågan hade en klar och tydlig 
koppling med Trafikverket. Den andra frågeställningen var mer komplex att undersöka, 
eftersom två olika projekt var involverade i frågan. Detta krävde en ständig kommunikation 
med båda projekten, vilket inte var möjlig till den grad som önskades, då svaret på frågan ska 
gynna båda parterna för att ge möjlighet att utföras i verkligheten. I sin helhet har syftet med 
rapporten uppfyllts, eftersom frågeställningarna besvarades med genomförbara alternativa 
lösningar.  
                         

7.2. Metod 
Då frågorna som undersöktes var specifika, fanns det begränsat med litteraturstudie. Det som 
observerades vid undersökningen av första frågan, som berörde säkerheten av 
omledningstrafiken, var att det var svårt att hitta konkreta lösningsförslag. Komfram Göteborg 
ger en generell hänvisning till hur en omledningsväg ska se ut snarare än att ställa krav. 
Därför valdes det att upplysa detta tankesätt till Trafikverket, för att de framöver ska ha det i 
åtanken, vid nästkommande planering av omledningsvägar. 
 
Den andra frågan berörde logistik, därför valdes inriktningar av olika teorier som gav 
logistiklösningar. Information för dessa teorier fanns i mångfald men endast delar av dessa 
valdes, som hade relevans till problematiken i centrala Göteborg och syftet i rapporten. 
 
Intervjuerna gav en verklighetstrogen inblick av situationen, relationen och kommunikationen 
både i Trafikverkets eget arbete men även med Vasakronan. Det ansågs därför att intervjuerna 
medförde det som eftersträvades i ovanstående tre aspekter. Däremot kunde endast två av tre 
intervjuer utföras, vilket förhindrade full tillgång av information som söktes. Tanken var att få 
ta del av information från tre olika parter kopplade till logisktikfrågan men en av dessa parter 
ville inte bidra till rapportskrivningen.  
 

7.3. Resultat 
7.3.1. Säkerhet av omledningstrafik 

Resultatet av första frågan, genomfördes med hjälp av Komfram Göteborgs fem kvaliteter. 
Eftersom det efterfrågades en säkerhet av omledningar, valdes det att undersöka Trafikverkets 
genomförande kring uppställning av omledningsvägar under en månads intervall. På detta vis 
gick det att undersöka deras arbetsätt för att sedan kunna ge förbättringsförslag, utifrån dessa 
kvaliteter. Resultatets genomförande var strukturerad och ansågs ge goda bättringsförslag. 
Denna undersökning hade kunnat förbättras genom en tidigare delaktighet i processen och 
fram till slutet. På detta vis hade dessa förbättringsförslag under ständig uppsikt och under alla 
byggskeden förbättras.  De kvaliteter som nämndes hade kunnat tillämpas med flera kvaliteter 
från andra källor men pga. brist på tillgång till andra referenser var detta inte möjligt. Det 
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övriga alternativen som berörde omledningsvägar med tak, ansågs ge begränsade förslag 
eftersom alternativen skulle vara tillämpbara i verkligheten. Eftersom det begärdes tak, 
belysning och stabilitet gjorde öppen container till det bästa alternativet.  
 

7.3.2. Logistik av godstransport: 
Lösningsförslagen av den andra frågan baserades utifrån teorier av logistiklösningar. Dessa 
ansågs uppfylla kraven som Trafikverket ställde, då enligt förslagen som angivits, minskas 
trafiken på omledningsvägar. Detta gav möjligheten för flera olika lösningsförslag som kunde 
framföras.  
 
CCC 
Det första alternativet CCC, ansågs vara ett bra förslag eftersom det är placerat nära 
byggprojektet Platinan, vilket gav möjligheten att använda truckar och vagnar istället för 
större fordon.  Detta alternativ är dessutom genomförbart eftersom vägen till och från CCC 
ägs av Vasakronan, vilket då utesluter hinder av denna metod. Användningen av CCC kan 
dessutom användas av andra närliggande byggprojekt som exempelvis Trafikverket. Eftersom 
det har angivits att det förekommer en bra kommunikation mellan dessa projekt, ger det då en 
möjlighet att samarbeta kring detta förslag. Det bör observeras att det angivna 
distributionscentret är placerad på parkeringen som är byggd på vatten och kan därför ge risk 
för ras men det finns inga direkta antydningar kring detta.  
 
Pråmfartyg 
Det andra alternativet är att utnyttja ett annat val av godstransporter, som i detta fall är 
pråmfartyg. Eftersom inlandssjöfarten har gemensamma regler med EU, gör detta att mindre 
och enklare fartyg med lägre bemanning kan transportera containrar. Detta betyder att även 
kostnaderna av detta val av godstransport blir lägre, samtidigt som trafiken försvinner från 
omledningsvägarna. Därför anses detta förslag vara lämplig att följa upp och med en intervju 
från Vasakronan hade det funnits möjlighet för vidare utveckling.  
 
JIT 
Då Just-in-time innebär snabba transporter av den mängd material som behövs vid ett 
specifikt tillfälle, ger detta en minskning av transport vid leverans till kvarteret Platinan. Detta 
är bra för Trafikverket eftersom deras arbete då inte störs och det ger att vidare god 
kommunikation vidhålls mellan projekten. Trafikverket kan ställa krav att Vasakronan endast 
får leverera material under specifika tider och utföra x-antal leveranser. Problemet med JIT 
till kvarteret Platinan är att det kan medföra brist på plats om Trafikverket begränsar 
Vasakronans färd fram och tillbaka på omledningsvägen. Men med god planering och 
kommunikation bör det inte finnas några större komplikationer.  
 
I rapportens slutresultat har det även framförts kombinationer av dessa ovanstående nämnda 
alternativ, vilket ger en möjlighet för Trafikverket att välja samt att se hur dessa teorier kan 
kombineras med varandra och eventuellt lösa den problematik de utsätts för. Genomförandet 
av dessa kombinationer kräver ett samarbete mellan projekten, vilket i detta fall anses inte 
vara några större problem, eftersom det har angetts i den andra intervjun att projekten har en 
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bra kommunikation. Det har dessutom framförts övriga åtgärder, som anses vara lösningar 
som är “enklare att genomföra” och kan förbättra situationen som dessa projekt ställs inför, 
som i detta fall är att minska trafiken.  
 

8. Slutsats 
För att ställa krav på logistiklösningar för Platinan, kan det dras slutsatsen att en god 
kommunikation ligger i grunden till de nämnda alternativa lösningar, om dessa lösningar 
presenteras mer som förslag och inte som krav. Om krav ska ställas för att minska trafiken på 
omledningsvägarna, är rapportens “övriga åtgärder” mer rimliga krav att kunna realisera. 
Eftersom de kraven inte bara är riktade till projektet Platinan utan alla projekt som utförs i det 
området.  
 
Säkerheten på omledningsvägar för gång-och cykeltrafiken, bedöms att vara människans 
upplevelse när de vistas på vägen. Därför finns det inga direkta anvisningar på hur säkerheten 
kan förbättras, mer än att stärka upplevelsen av en trygg väg. Detta kan göras genom att 
exempelvis belysa vägen, där människan kan se tydligt under hela dygnet. Skylta, för att ge 
tillräckligt med information om vart vägen leder och utrymme, för att människan inte ska 
känna sig instängd. Dessa exempel förmedlar en trygghetskänsla för människan, eftersom det 
inte skiljer sig mycket från de vägarna individer vanligtvis vistas på.  
 
Rapportens genomförande har varit strukturerad, då kommunikationen mellan skribenterna 
har varit bra. Det har funnits ständiga diskussioner och förslag till lösningar, vilket tyder på ett 
bra arbetsflöde. 
 
Den interna handledaren har varit tillgänglig på kontinuerliga möten för vägledning, men det 
hade varit ännu bättre om handledaren hade mer kunskap inom det området det skrivs om, för 
att kunna få mer konkreta vägvisningar.  
 
Den externa handledare har varit tillgänglig för att besvara skribenternas frågor genom 
kontinuerliga möten, men kvaliteten av rapporten hade varit ännu bättre om handledaren gav 
större möjlighet att nå ut till de olika projekten som berörde denna rapport. Eftersom det hade 
kunnat ge skribenterna möjligheten till fler förslag och en mer verklighetstrogen lösning samt 
en bättre förståelse av helheten ur alla perspektiv.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1- Intervjufrågor 
 

1. Vad har du för roll i detta projekt, E45:an Lilla Bommen-Marieholm? (ansvarsområde, 
hur ser din vardag ut etc.) 

 
2. Har du haft tidigare/liknande erfarenheter? Har du projekterat för andra projekt? Vad 

hade du då för ansvarsroll? 
 

3. I din befattning, hur ser kommunikation/ samarbete ut med närliggande projekt?  
 

4. Anser du att bristande kommunikation med närliggande projekt leder till kommande 
risker/problem i arbetsflödet? Om så vore fallet, vilka? 
 

5. Hur hanteras dessa problem och vilka åtgärdar utförs? 
 

6. Anser du att i detta sammanhang, att det förekommer bristande kommunikation med 
närliggande projekt? 
 

7. När lösningsförslag framkallas i projektet, hur stor är chansen att dessa används? 
 

8. I hur lång utsträckning är Trafikverket i detta sammanhang villiga att kompromissa 
med närliggande projekt? 
 

9. Vad anser Trafikverket om att använda distributionscenter (exempelvis parkeringen 
mot älven vid Gullbergsvass), som även Platinan kan utnyttja?  
 

10. Samma fråga som tidigare men med för pråmfartyg? 
 

11. Finns det verkställande lagar som tas till hänsyn vid de tidigare ställda frågorna? 
 

Bilaga 2- Intervjufrågor 
 

1. Vad har respondenten får roll i byggsammanhanget? 
 

2. Vad utgår respondenten ifrån med hänsyn till problematiken? 
 

3. Vilka risker och konflikter anser respondenten komma uppstå under projektets gång? 
 

4. Hur stor påverkan kommer tidigare nämnda risker att medföra för tredje-man? 
 

5. Vilka slutsatser kan respondenten dra gällande riskområdena och hur skall dessa 
hanteras?  

 
 



  

60 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Besöksadress: Allégatan 1 · Postadress: 501 90 Borås · Tfn: 033-435 40 00 · E-post: registrator@hb.se · Webb: www.hb.se 


