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LS 1304-0578 

Remissvar/bedömning av aktualitet och användbarhet ”RUFS 

2010”  

 

20 december 2013 

 

PostNord AB har tagit del av rubricerad remiss och har följande kommentarer. 

 

PostNord konstaterar att RUFS 2010 utgör en seriös och gedigen grund för 

utvecklingsarbetet med Stockholmsregionen.  

 

Nedan redovisas hur PostNords verksamhet är beroende av ett stabilt och 

pålitligt transportsystem samt vilka utvecklingsinsatser och förändringar som är 

viktiga för verksamheten. De synpunkter som nedan framförs under ”PostNords 

kommentarer” har som en följd av verksamhetens karaktär fokus på de 

transportrelaterade frågorna i RUFS 2010.  

 

PostNords verksamhet  

 

PostNords verksamhet i Sverige 

PostNords dotterbolag, Posten AB, är i Sverige utpekad att tillhandahålla den 

samhällsomfattande posttjänsten. Detta medför att verksamheten regleras av 

Postlagen (2010:1045), postförordningen (2010:1049) och av särskilda villkor 

från tillsynsmyndigheten Post- och telestyrelsen. Dessa regler innebär bland 

annat att verksamheten omfattas av bestämmelser vad gäller leveranstid och 

kvalitetsnivåer. Verksamheten är bland annat ålagd att tillhandahålla 

övernattbefordran av brev i hela landet. PostNord har också en stor 

landstäckande logistikverksamhet vad gäller pall- och paketflöden. Ett starkt och 

tillförlitligt transportsystem, oavsett transportslag, är således för PostNord av 

såväl som samhällskritisk betydelse. 

 

Koncernen långsiktiga miljömål är att reducera CO2-utsläppen till år 2020 med 

40 % jämfört med utsläppsnivån 2009. Huvuddelen av koldioxidutsläppen som 

uppstår till följd av PostNords verksamhet härrör från transporter, varför 
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utsläppsminskande åtgärder inom detta segment är centralt för att nå vårt 

miljömål. En del av den grundläggande strategin i detta arbete är att flytta 

flöden till tågtransporter, både från flyg och väg. Ett viktigt sätt att minska 

miljöpåverkan generellt är att gå från transporter med fossila drivmedel till el, 

gas och andra alternativa lösningar. En annan viktig del i är att ständigt arbeta 

för att effektivisera och om möjligt konsolidera transporterna inom 

verksamheten. 

 

PostNords verksamhet i Stockholmsregionen:  

PostNords operativa produktionsverksamhet i regionen har ca 4900 anställda. 

Till det kommer verksamheten vid huvudkontoret i Solna där ca 1700 personer 

arbetar. Verksamheten använder dagligen ca 1900 egna motordrivna fordon, allt 

från tunga lastbilar till elcyklar, men en stor del av leveranserna sker också med 

vanliga cyklar och till fots. Till detta hyrs även en andel tyngre transporter in. 

 

PostNord har i dagsläget två paketsorteringsterminaler och en 

brevsorteringsterminal i stockholmregionen. Verksamheten består också av ett 

större antal brevbärarkontor, distributionspunkter, företagscenter, postombud 

och brevlådor. 

 

För att kunna möta krav på effektivitet, hållbarhet och kvalitet så pågår det 

omstruktureringar av såväl brev- paket- och pallflödena i stockholmsregionen.   

 

Den 1 september 2013 införde PostNord en ny terminalstruktur för de tyngre 

flödena i stockholmsregionen. Det innebär att all hämtning, sortering och 

distribution av pall och paket samlas till följande fyra punkter i Stockholm: 

distributionspunkterna i Haninge och Södertälje, den ombyggda terminalen i 

Segeltorp, samt den nya pall- och paketterminalen i Veddesta, nordväst om 

Stockholm. Ombyggnaden av Segeltorp och etableringen av Veddesta innebär 

ökade möjligheter för samordning av pall- och paketleveranserna. Verksamheten 

blir mer effektiv och den nya strukturen innebär även kraftigt minskade 

körsträckor för fordonen i regionaltrafiken. Beslutet att placera terminalen i 

Veddesta grundades bland annat på att ”förbifart Stockholm” byggs.  

 

Vad gäller brevflödena så kommer Rosersberg brevterminal att öppnas under 

2014. Detta är en del av arbetet med att få ett så effektivt brevnät som möjligt i 

hela Sverige, men gör också att post till och från norra delen av regionen inte 

behöver fraktas genom Stockholm till brevterminalen i Årsta. 
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Stockholmsregionen är en för koncernen mycket viktig nod som bedöms få än 

större strategisk betydelse i takt med befolkningstillväxten: 

 

 Flertalet större nationella och internationella företag har verksamhet i 

Stockholm 

 Naturlig export- och importväg mot Finland, Baltikum och Ryssland 

 Stark befolkningstillväxt 

 Nod som är en stor och växande mottagare av gods. 

 

PostNords kommentarer på ”RUFS 2010 – Underlag för att 

bedöma aktualitet och användbarhet” 

 

Generellt 

Generellt anser PostNord att RUFS 2010 fortfarande är aktuell och relevant. 

PostNord är enig i att det är en mycket viktig utmaning att ”Åtgärda 

kapacitetsbrister samtidigt som behovet för transporter fortsätter att växa”. 

PostNord bedömer att behovet av en effektiv varuförsörjning i 

stockholmsregionen kommer att öka i takt med ökad inflyttning och kraftig 

trafiktillväxt. Därför behövs en helhetssyn där möjligheter för säkra, mindre 

miljöpåverkande och effektiva godstransporter kombineras med exempelvis 

effektiv kollektivtrafik och infartsparkeringar som gör det enkelt att lämna 

personbilar hemma.  

 

Genom att genomföra de planer som ligger i RUFS 2010 så skulle man komma 

en bra bit på väg mot att förbättra för transporterna i regionen. Vissa delar bör 

dock kompletteras, utvecklas och tidigareläggas. Nedan följer ett antal punkter 

som är av speciell vikt för PostNords verksamhet: 

 

Utveckling av och specifika behov i transportnätet 

 En tvärförbindelse mellan Södertälje – Nynäshamn är önskvärt och 

skulle frigöra tung trafik från delar av E4 och Riksväg 73. Detta är även 

kopplat till godstrafiken till och från Gotland. 

 

 En tvärförbindelse mellan Fittja – Haninge skulle förbättra 

framkomligheten till och från Jordbro från E4. PostNord bedömer att 

godsmängden till och från Jordbro industri framöver kommer öka.  

 

 Essingeleden är ett stort problem generellt. ”Förbifart Stockholm” måste 

prioriteras för att avlasta övriga vägar och skapa en alternativ resväg. 

Som tidigare nämnts baserades beslutet att placera terminalen i 

Veddesta på bland annat att ”förbifart Stockholm” byggs.  
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 Breddning av Rotebroleden bör ske och prioriteras. 

 

 Översyn av den totala trafiksituationen i Bromma: 

1. Ny trafikplats Brommaplan (med överfart) och förbättrade 

lastzoner; 

2. Korsning Ulvsundavägen/Norrbyvägen: och  

3. Korsning Ulvsundavägen/Flygplatsinfarten. 

 

 Överbyggnad Karolinska: Genom att lägga Norralänken (E4/E18) samt 

Värtabanan i tunnel knyter man samman nya Hagastaden (5000 nya 

lägenheter) med det nya Karolinska området. Detta bör möjliggöra 

bättre framkomlighet på Solnavägen samt en förlängning av 

Hälsingegatan samt Dalagatan in mot det nya Karolinska området. Även 

här bör lastzoner i området säkras för att underlätta ankommande samt 

avgående transporter. 

 

 Norra Djurgårdsstaden: Som det är nu har PostNord liten påverkan på 

miljön i detta område men på sikt kommer det att bli fler boende och 

härmed ökad påverkan. Detta ställer krav på koncentrerade 

leveranspunkter samt fokus på säker trafikmiljö, till exempel säkra 

lastzoner. 

 

 Cykelbanor: Förbättra och separera dessa från gångvägar. Belysning på 

cykelbanor bör förbättras och prioriteras. 

 

 Skärgård: Tidigarelägg Österleden 

 

 Generellt så är lastzonerna i tätbebyggda områden för få och ofta 

blockerade. Dessa behöver bli fler och det behövs åtgärder för att 

förhindra att de blockeras.  

 

 Ökade möjligheter för effektiva trafikslagsbyten för godstransporter i 

stockholmsregionen skulle öka möjligheten för PostNord att gå från 

biltransporter till tågtransporter vad gäller långväga flöden. 

Möjligheterna till skiften mellan tåg och väg bör bli fler, snabbare och 

effektivare. PostNord skulle främst ha nytta av intermodala 

omlastningsmöjligheter för långväga transporter till och från 

terminalerna i Veddesta och Segeltorp, det vill säga en anslutning norr 

om och en söder om Stockholm.  
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Regelverk och underhåll  

 Snöröjning är ett område där det är mycket viktigt med en förbättring 

där den inte fungerar, så att kvaliteten generellt uppnår en acceptabel 

nivå. Detta gäller såväl  bil-, cykel och gångvägar. En av PostNords 

största arbetsmiljöfrågor vintertid är bristande halkbekämpning, vilket 

orsakar tillbud och arbetsskador genom fall och cykelolyckor. Om 

PostNord ska kunna uppfylla miljömålen måste våra elfordon kunna 

nyttjas effektivt även vintertid och dessa ställer höga krav på 

snöröjning.  

 

 PostNord skulle gärna se en utredning om möjligheten att få framföra 

lätta elfordon, till exempel mopeder och clubcars, på cykelbanor.  

 

 Det råder förbud för tung trafik mellan 22 och 06 på flera ställen. Här 

skulle PostNord vilja se att en analys görs där möjligheten att få 

distribuera med lastbil under denna period på dygnet utreds. 

 

 Fler kollektivkörfält på infartsleder och på Essingeleden, vilka föreslås 

kunna nyttjas av samhällsviktiga transporter. 

 

 Buntlådor, det vill säga fasta lådor som används i utdelningen där 

brevbäraren under dagen hämtar post för utdelning längs med turen, 

och även brevlådor är viktiga delar av transportnätverket. Möjligheten 

att sätta upp dessa borde underlättas och göras enhetliga i de olika 

kommunerna. 

 

Kommentarer kring behov av åtgärder inom järnväg 

En av de viktigaste delarna i PostNords miljöarbete är att bibehålla och öka den 

stora mängd långväga flöden som transporteras på tåg. PostNord har investerat 

i nya brevterminaler i anslutning till järnvägen i Hallsberg och Rosersberg. Detta 

är en stor och långsiktig investering. Investeringen i terminalerna möjliggör för 

PostNord att öka användandet av järnvägstransporter, och utgör därmed ett 

viktigt led mot koncernens mål att reducera koldioxidutsläppen med 40 % till 

2020. Om förutsättningarna i framtiden är riktiga så finns en potential att flytta 

över både paket- och palltransporter till järnväg, och på så vis ytterligare 

reducera utsläppen. Investeringarna som är gjorda kräver ett väl fungerande 

järnvägssystem för att hela flödet ska fungera. Idag transporteras över 60 % av 

alla brev i Sverige på tåg mellan brevsorteringsterminalerna, och andelen 

förväntas öka. 

 

För att PostNord totala system med tågtransporter ska fungera så är det en 

förutsättning att transporterna till, från och genom Stockholm fungerar, då 
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Stockholm är en mycket viktig nod Det finns idag risker att 

kapacitetsutnyttjandet börjar närma sig taket i vissa tågrelationer, bl.a. i 

centrala Stockholm. Detta gör att hela systemet blir känsligt för störningar. 

PostNord vill understryka vikten av att fokusera på att lösa de problem som kan 

uppstå i och med detta.  

 

Kommentarer om flygplatser 

Kravet på PostNord att tillhandahålla övernattservice av brev i hela landet 

medför ett särskilt starkt behov av ett tillförlitligt flygnät. Arlanda är för 

PostNord en mycket viktig flygplats. Nedan följer att antal förutsättningar som är 

viktiga för PostNord: 

 

 PostNords verksamhet ställer krav på att upprätthålla och utveckla de 

flygplatser som nyttjas i termer av logistik och teknik. PostNord 

trafikerar huvudsakligen sen kväll/natt och tidig morgon. För att 

minimera störningar på omgivning bör bullerzoner och bullerminskande 

åtgärder kopplat till respektive flygplats ses över och hanteras. 

 

 Tillgänglighet till och från samt inom (airside) respektive flygplats: 

Infrastruktur kring flygplatserna måste anpassas efter godstrafikens 

behov. När det gäller logistiken inne på flygplatsområdena (landside) ser 

PostNord en utveckling mot en ökad samordning/samdistribution – en 

utveckling som vi välkomnar då det möjliggör effektivare transporter 

med mindre miljöbelastning till följd.  

 

 Tekniska förutsättningar: PostNord strävar efter att minska 

miljöbelastningen av postflyget. I dagsläget gör vi tester i samarbete 

med vår operatör kring ”gröna flygningar” (det inkluderar startfasen, 

flygfasen och landningsfasen). För att kunna tillämpa detta fullt ut krävs 

dock att samtliga flygplatser har teknik som understödjer ”gröna 

flygningar”.  

 

Kommentarer om finansiering och styrmedel  

PostNord har inte gjort några fördjupade egna analyser av finansiering av 

infrastrukturen i de områden där företaget är verksamt, men vill ändå delge 

några övergripande och generella synpunkter: 

 

 Finansiering av investeringar i infrastruktur ska enligt PostNords mening 

i huvudsak vara en offentlig angelägenhet.  

 

 Medfinansiering kan vara aktuellt i vissa specifika fall, såsom exempelvis 

av industrispår eller liknande. 
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 Ekonomiska styrmedel bör utformas på ett tydligt och lättbegripligt sätt, 

d v s aktörer skall på ett enkelt sätt kunna se och förstå hur de olika 

styrmedlen korrelerar och vilka motiv som finns bakom införandet. 

 

Kommentar om godstrafikens viktning i samhällsplaneringen 

PostNord ser en utveckling av godshanteringen i samhället som hela tiden ökar 

på grund av förändrade inköpsmönster, både vad gäller privat- och 

företagskonsumtion. Som en följd därav kommer transportarbetet att öka i 

samhället. Det gäller för såväl de lokala transporterna som rikstransporter, 

oavsett transportslag. Detta kommer att ställa nya krav på infrastrukturen för 

att klara den ökade godsmängden. 

 

PostNord vill understryka vikten av att beakta godstransporter i 

samhällsplaneringen, både ur ett långsiktigt och kortsiktigt planeringsperspektiv. 

PostNord vill också framhålla att vi gärna deltar i diskussioner av frågorna i detta 

remissvar, för att på så sätt bidra till utvecklingen av ett robust transportsystem 

i Stockholmsregionen.   

 

Stockholm, som ovan 

 

 

 

Jessica Karlberg Lagrelius 

Chefsjurist Sverige 

 


