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Resmål  
Zürich, Schweiz 

Datum för resan 
2021-10-13 till 2021-10-15 

Deltagare 
Mikael Ivari, Stadens Användning, Mobilitetstjänster 

Nätverk/projekt 
Impacts 

Syfte med resan  
Delta i årlig konferens för nätverket Impacts. 

Förberedelser inför resan 
Genomgång av utsända handlingar inför årsmötet. 

Aktiviteter, formella och informella 
Konferensen pågick i två dagar och bestod av föredragningar, paneldiskussioner, 
studiebesök och avslutades med ett årsmöte för medlemmar i nätverket. Temat för 
konferensen var ”How to win the future – liveable cities with sustainable mobility in 
2050”.  

Huvudpunkterna på konferensagendan var: 

- Mobility and logistics hubs – how can they contribute to sustainable urban 
mobility? 

- The city and the region – common problems, common interests? 
- Studiebesök på stadsutvecklingsprojektet Glattpark  
- Studiebesök i området Schmiede Wiedikon 
- Creating attractive public space – conflicts and strategies 
- Årsmöte 
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Erfarenheter/exempel att ta med hem 
En representant från Paris presenterade hur man tillsammans med involverade aktörer 
arbetar med utmaningarna kring logistik i staden. Ett arbete som har pågått sedan 2002. 
Utmaningen är att hantera de stora godsflödena mellan innerstaden och den omgivande 
regionen. Trenden pekar mot att logistik och lagerlokaler flyttar ut från centrum och 
närförorter till yttre förorter och omgivande kommuner. 

 

Detta är en utveckling som kan ses på många håll i världen. Drivkrafter är ofta förändrad 
markanvändning och nya logistikmönster. En utmaning blir då att hantera nya 
logistikflöden i staden.  

 

Här finns inte en lösning som passar alla behov. Traditionella logistiklösningar utmanas 
av nya koncept och nya organisatoriska strukturer. I Paris samarbetar man inom sex 
områden för att möta de nya utmaningarna: 

- Land and logistics real estate – identifiera och utveckla områden för logistik i 
centrala Paris 
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- Sharing public space – hur kan man förbättra leveransförhållanden genom att 
utveckla mikro-hubbar? 

- The social working conditions of the delivery professions – hur kan man förbättra 
arbetsvillkoren för de som arbetar med mikroleveranser, oftast matleveranser 
eller paktebud 

- New models to be implemented to promote the local offer – hur kan man stödja 
det lokala och det cirkulära perspektivet i den underliggande konsumtionen, 
speciellt när det gäller matvaror 

- Construction logistics site – hur kan man minska transportbehovet till 
byggarbetsplatser genom samlastning och nyttjande av vattenvägar 

- The energy and environmental transition – hur kan man fasa ut speciellt 
dieselbilar genom att stödja introduktionen av eldrift 

En representant från Berlin berättade om ett tidigare genomfört projekt med mikrodepåer 
för lastcyklar och ett pågående projekt med mobilitetshubbar för persontransporter. Man 
betonade vikten av att initiera försöksprojekt men också vikten av att genomföra 
noggranna utvärderingar för att förstå vilka lösningar som är effektiva och långsiktigt 
hållbara. I projektet med lastcyklar, KoMoDo (Projektbeschreibung - urbane-logistiks 
Webseite! (komodo.berlin), hade man med 11 cyklar under en 10 månaders period 
levererat 160.000 paket inom ett närområde på 3-5 kilometers omkrets. Det medförde att 
trafikarbetet minskade med 28.000 fordonskilometer, vilket motsvarade en minskning av 
CO2 på cirka 11 ton. Det kan jämföras med att koldioxidavtrycket för en person i Berlin 
är cirka 9 ton per år. 

Det pågående projektet med mobilitetshubbar heter Jelbi och drivs av Berlins 
kollektivtrafikbolag BVG. (Jelbi – Berlin's public transport and sharing services in one 
app.) Det är ett pågående projekt och har inte utvärderats ännu. Det som gör projektet 
delvis unikt och särskilt intressant är att mobilitetshubbarna i väldigt låg utsträckning är 
placerade i de centrala delarna av staden. 

 

 Fokus har varit på att öka mobiliteten i de delar av staden där behovet är som störst i 
stället för att placera stationer där de största flödena finns. 

 

I Wien har staden aktivt engagerat sig i marknaden för paketleveranser genom initiativet 
Wienbox (WienBox: Einfach sehen, wo Boxen stehen). Ambitionen är att skapa ett 
nätverk av öppet tillgängliga paketboxar som ligger till grund för en nätverksplattform för 
last-mile logistik. Syftet är att minska transportbehovet och att erbjuda ett mer hållbart 
alternativ till hemleverans av gods. 

https://www.komodo.berlin/
https://www.komodo.berlin/
https://www.jelbi.de/en/home/
https://www.jelbi.de/en/home/
https://wienbox.at/
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En representant från Dublin berättade om hur man börjat pröva nya lösningar för att 
hantera de olika behov som finns ”längs trottoarkanten”, s.k. kerbside management. 
Funktioner som kräver plats är till exempel parkering, lastzoner, laddningsmöjligheter, 
cykelbanor, busskörfält, uteserveringar, grönytor och lokalt omhändertagande av 
dagvatten. Trottoarkantsanvändningen på gatorna i Dublin karakteriseras till stor del av 
boendeparkering med lite eller ingen grönska i gaturummet. Ambitionen är att skapa en 
mer integrerad planering med ett större inslag av grönska i gaturummet.  

 

Man är också på gång att genomföra ett pilotförsök med virtuella lastzoner. Lastzonerna 
ska kunna förbokas och avgiftsbeläggas i syfte att bättre kunna balansera tillgång och 
efterfrågan i de mer leveransintensiva delarna av staden. 

I Spanien så har man sedan i våras infört nya bashastigheter i tättbebyggt område. För s.k. 
shared spaces blir bashastigheten 20 km/h, för enkelfiliga vägar blir bashastigheten 30 
km/h och för vägar med två eller fler körfält blir hastigheten 50 km/h. Kommunen kan 
därefter själv välja att sänka eller höja hastigheten till 30 respektive 50 km/h för enkel 
respektive dubbelfiliga vägar. För det interurbana vägnätet blir bashastigheten 50 km/h 
och för stadsmotorvägar 80 km/h. Kommunen kan därefter höja till 80 respektive 120 
km/h om den vill. 
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I Amsterdam har man lagt fram ett förslag om att 2023 införa 30 km/h som lokal 
bashastighet i de centrala delarna av staden men med 50 km/h på vägar som uppfyller 
vissa kriterier. 

 

Förslaget är omdebatterat och det finns en politisk enighet kring förslaget. Framförallt 
finns olika uppfattningar mellan boende i de centrala delarna och de som bor i 
ytterområdena. Amsterdam har också en stor utmaning med turister som genererar 
trängsel och skapar problem i de centrala delarna. Därför har staden infört ett förbud för 
nyetablering av hotell. Man har också infört striktare regler för uthyrning via AirBnb i 
syfte att minska antalet besökare i staden. 

I Zürich strävar man efter att balansera estetik, funktionskrav och säkerhet vid 
utformningen av gator. I praktiken innebär det att man ofta blandar cyklar, motorfordon 
och spårvagnar. Orienterbarhet, proportioner, träd och hållbara materialval är viktiga 
designaspekter vid utformningen av gatumiljön. För cykeltrafiken använder man 
huvudsakligen cykelkörfält. 

 

Funktionella mått för cykelkörfält i Zürich. 
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 Exempel på huvudgata med blandtrafiklösning. 

 
Exempel på lokalgata med blandtrafiklösning. Notera färgerna på parkeringsrutorna. Blått är endast för 
boendeparkering, gult är för parkering på privat mark och vitt är allmän parkering. 
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Trafikkontorets/Göteborgs Stads bidrag 
Deltagande i diskussioner och erfarenhetsutbyten. Spridning av erfarenheter från 
Göteborg till övriga deltagande städer. Deltagande i årsmöte. 

Plan för förankring/spridning i staden av 
erfarenheter/exempel från möte 
Återföring av kunskap inom kontorets innovationsnätverk och inom enheten 
mobilitetstjänster. 

Bilder 

 

Zürich är en vacker gammal stad, grundlagd av romarna, i den tysktalande delen av 
Schweiz. Staden har cirka 400.000 invånare och ca 1.300.000 bor i regionen. 
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I Schweiz upplever man problem med drönare och de är ofta förbjudna i parker och 
naturområden. Ovan syns exempel på förhållningsregler i Opfikerpark, en nyanlagd park i 
anslutning till utvecklingsområdet Glattpark. 

  
 

I Zürich har man valt att ha extra breda däck på cyklarna i sitt lånecykelsystem. Detta för 
att minska risken för att köra ned med däcket i spårvagnsspåren och skada sig. 
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Det finns ett omfattande spårvagnsnät i staden. För att underlätta tillgängligheten så har 
man en ”landgång” som automatiskt fälls ut när dörrarna öppnas. Tyvärr är den ibland 
otillräcklig då man, som i bilden till höger, väljer att placera hållplatsen i en kurva. 
Notera anvisningen för synskadade! 

Man använder sig sällan av räcken vid spårvagnshållplatserna, varken mot intilliggande 
körbana eller mellan spåren. Kanske beror det på den uttalade ambitionen att minska 
”visuellt buller” och skapa överskådliga miljöer? Notera den slanka designen på bänken 
och hållplatsskylten! Man har också en uttalad strategi att använda asfalt som underlag på 
samtliga gångytor, trottoarer såväl som hållplatser. Detta för att skapa en jämn och 
behaglig gångyta med god friktion. I vissa kulturhistoriska miljöer använder man grus 
eller gatsten istället för asfalt. 
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