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Hej,

Bifogar yttrande ifrån Oxelösunds kommun gällande Godsstrategi för Stockholmsregionen ert dnr TRN 2017-
0055.

Vänliga hälsningar
Kristina Sköld
Kommunsekreterare
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Ksau§9       	Dnr KS.2018.29              





Yttrande över Godsstrategi för Stockholms län 





Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut



   1.  Anta kommunens yttrande över förslag till Godsstrategi för Stockholmsregionen daterad 2018-02-16. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.





Sammanfattning

Förslaget till Godsstrategi för Stockholmsregionen är ute på samråd fram till den 2 mars 2018. Strategin tas fram som underlag till den så kallade RUFS:en för Stockholmsregionen. RUFS står för Regional Utvecklingsplan för Stockholmsregionen och är fungerar som en vägledande översiktsplan för hela Stockholmsregionen. 

Oxelösunds kommun saknas på sändlistan men då konsekvensen av de vägval som görs i Stockholms läns landstings Godsstrategi påverkar såväl utvecklingsförutsättningarna för Oxelösunds Hamn som Stockholm Skavsta flygplats har ett förslag till remissyttrande tagits fram.

I yttrandet framför vi behovet av ett mer länsöverskridande perspektiv i strategin. Det finns stor potential att ytterligare avlasta Stockholms läns hamnar och flyggods genom våra två starka noder Oxelösunds hamn och Stockholm Skavsta flygplats. Vi trycker på hur viktigt det är att vi minskar godstransporternas klimatutsläpp, genom att kombinera de multimodala resorna så att de så långt det är möjligt sker med sjöfart och på järnväg. 

I yttrandet instämmer kommunen i Oxelösunds hamn och Nyköpings kommun synpunkt att det länsöverskridande perspektiv behövs för att fånga helheten och komplexiteten i godsflödena till och från Stockholms län. 



Beslutsunderlag

Yttrande 

Tjänsteskrivelse Ks

Oxelösunds Hamns yttrande_2018-02-16

Nyköpings yttrande 





______

Beslut till:

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting

Regionförbundet Sörmland
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Göran Deurell


Remiss Godsstrategi för Stockholmsregionen
Dnr: TRN 2017-0055
reeistrator.trf(3;sll.se


Yttrande över förslag till Godsstrategi för Stockholms län


Oxelösunds kommun har tagit del av förslaget till Godsstrategi för Stockholmsregionen.
Precis som ni skriver är majoriteten av godstransporterna i Stockholmsregionen multi-
modala transporter. Genom kombinationer av färdsätt behöver målet vara att minimera
transportsektorns klimatutslapp. Så långt det är möjligt behöver vi nyttja sjövägar och
järnvägen till transporterna och använda oss av de omlastningspunkter som ger godset
korta och effektiva transportvägar.


Oxelösunds kommun anser att godsstrategin bör inte begränsas till aktörer i Stockholms
län de det ar långt fler än se som starkt bidrar till att regionens behov av godstransporter
kan fungera, l Södermanland finns starka noder som Oxelösunds hamn och Stockholm
Skavsta flygplats villka kraftigt bidrar till Stockholmsregionens potential och tillväxt.
Betydande mängder gods och massor med start och mélpunkt i Stockholms län hanteras
i Oxelösunds hamn och potentialen till ytterligare avlastning av hamnar och flyggods i
Stockholms län år stor.


Det är viktigt att strategin ser till helheten och därför berör alla dess delar. Oxelösunds
kommun instämmer med Oxelösunds Hamn och Nyköpings kommun i att strategin skulle
ha mycket att vinna pä ett mer länsöverskridande perspektiv. Det är svårt att vara bast pé
allt, men tillsammans upprätthåller vi godsflöden i värdsklass. Som ett underlag till RUFS
behövs också ett perspektiv som både ger ett planeringsstöd inom länet såväl som för
angränsande läj


/0i<
;ätharina Fredriksson


Kommunstyrelsens ordförande


Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND


Besöksadress


Höjdgatan 26
OXELÖSUND


Telefon/Fax
0155-380 00 (ux)
0155-382 40 (fax)


Webb/E-post
www. oxelos und.se


registrator@oxelos u nd. se


Org.nr
212000-0324
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   1.  Anta kommunens yttrande över förslag till Godsstrategi för 
Stockholmsregionen daterad 2018-02-16.  

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
Sammanfattning 
Förslaget till Godsstrategi för Stockholmsregionen är ute på samråd fram till 
den 2 mars 2018. Strategin tas fram som underlag till den så kallade 
RUFS:en för Stockholmsregionen. RUFS står för Regional Utvecklingsplan 
för Stockholmsregionen och är fungerar som en vägledande översiktsplan för 
hela Stockholmsregionen.  

Oxelösunds kommun saknas på sändlistan men då konsekvensen av de 
vägval som görs i Stockholms läns landstings Godsstrategi påverkar såväl 
utvecklingsförutsättningarna för Oxelösunds Hamn som Stockholm Skavsta 
flygplats har ett förslag till remissyttrande tagits fram. 
 
I yttrandet framför vi behovet av ett mer länsöverskridande perspektiv i 
strategin. Det finns stor potential att ytterligare avlasta Stockholms läns 
hamnar och flyggods genom våra två starka noder Oxelösunds hamn och 
Stockholm Skavsta flygplats. Vi trycker på hur viktigt det är att vi minskar 
godstransporternas klimatutsläpp, genom att kombinera de multimodala 
resorna så att de så långt det är möjligt sker med sjöfart och på järnväg.  

I yttrandet instämmer kommunen i Oxelösunds hamn och Nyköpings kommun 
synpunkt att det länsöverskridande perspektiv behövs för att fånga helheten 
och komplexiteten i godsflödena till och från Stockholms län.  
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Oxelösunds Hamns yttrande_2018-02-16 
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______ 
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