
Godstrafikplanering  
i Umeå centrum
Godstransporter påverkar oss alla. Utan varuleveranser fungerar inte vår vardag,  
dessutom ställer framtidens Umeå höga krav på att mark utnyttjas på ett effektivt sätt. 
Godstrafiken upplevs ofta som störande vad gäller ljud men även visuellt i stadsrummet. 
Samtidigt är godstrafiken nödvändig för en fungerande och attraktiv stad där utbudet  
av service och handel är ett måste för ett fungerande vardagsliv.

www.umea.se/godstrafik



Strategi och program
I de fördjupade översiktsplanerna finns tre mål gällande gods vilka utgör grunden till  
Godstrafikprogram för Umeå centrum. Godstrafiken i Umeå ska utvecklas så att den:

1. Fungerar väl på stadens villkor

2. Bidrar till en trygg och trafiksäker stad

3. Medför en minskning av miljö- och hälsopåverkan från transporter.

Godstrafikprogrammet har identifierat sex utmaningar rörande godsfrågor. Utmaningarna är vår  
utgångspunkt i arbetet med de mål och åtgärder som tagits fram i godstrafikprogrammet. De utgår till 
stor del från det faktum att Umeå är en stad som växer. Det innebär att trafiksäkerhet, luftföroreningar 
och buller kommer att påverka i större utsträckning med ökade godsflöden vilket kräver en god planering 
från kommunens sida. Utöver detta så kommer mängden avfall också att öka samt att vi handlar allt  
mer på Internet. Kort sagt blir det en viktig uppgift för kommunen att hantera den framtida miljön för  
stadens godstrafik.

Uppföljning och indikatorer
För att på ett enkelt sätt kunna följa hur arbetet går används ett antal indikatorer. Dessa följs upp vart tredje år.

Områden och åtgärder vi arbetar med
De åtgärder som  genomförs inom ramen för godstrafik programmet prioriteras inför varje års budgetarbete för att 
komma fram till vilka arbetsinsatser som krävs inför det kommande året. Till varje åtgärd finns en eller flera ansvariga 
enheter på  kommunen som ska se till att processen drivs framåt.

Stadsplanering för en attraktiv stad
För att skapa förståelse och kunskap kring  
när och hur godsperspektivet ska tas tillvara  
i planprocessen, erbjuder Umeå kommun  
sina medarbetare kompetenshöjning gällande  
gods i planeringsprocessen. Det kan röra sig  
om  lösningar gällande avfall, lastplatser  
och begränsningszoner. 

Samverkan
Umeå kommun driver tillsammans med  externa 
aktörer ett godsnätverk.  Gods nätverket träffas 
två gånger per år och är ett viktigt forum där 
dialog och samverkan är kärnan. I nätverk där 
Umeå kommun finns representerad lyfts gods-
frågan upp på agendan. Umeå  kommun deltar 
även i ett nationellt gods nätverk,  Kommunalt 
godsforum där 15 andra  kommuner deltar. 

Miljövänliga transporter
Umeå kommun arbetar för att varor ska 
 transporteras av fordon som använder 
 förnybara bränslen, är rena, tysta och 
 energi effektiva. Detta gör vi bland annat  
genom att ställa  medvetna krav i våra 
 upphandlingar av transporter. Umeå har en 
miljözon idag och  arbetar med att se över 
 möjligheten och  behovet av att utöka den.

Information och beteendepåverkan.
Det är viktigt att förstå och känna till   
samspelet mellan de olika aktörer som 
finns inom  godskedjan. Fastighetsägare, 
 näringsidkare, transportörer och medborgare 
har olika perspektiv på vilket utrymme godset 
ska få ta i anspråk i staden. Umeå kommuns 
arbete handlar om att öka förståelsen mellan  
de olika aktörerna.

Gator och parker 
Besök: Stadshuset, Skolgatan 31A 

Postadress: 901 80 Umeå 
090–16 10 00 

umea.kommun@umea.se 
www.umea.se/kommun


