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Hej!

Översänder PTS yttrande över förslag till godsstrategi för
Stockholmsregionen.

Är det några frågor är ni välkomna att kontakta undertecknad.

Med vänlig hälsning

Pär Lindberg

____________________________

Pär Lindberg
Utredare

Post- och telestyrelsen (PTS)
Postavdelningen
Enheten för posttillsyn

Telefon: 08-678 57 64
par.lindberg@pts.se
www.pts.se

PTS arbetar för att alla i Sverige ska ha
tillgång till bra telefoni, bredband och post.
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Postavdelningen
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par.lindberg@pts.se

Stockholms läns landsting
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
registrator.trf@sll.se

Post- och telestyrelsen

Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-678 55 00
Box 5398 Valhallavägen 117 A Telefax: 08-678 55 05
102 49 Stockholm www.pts.se pts@pts.se

Remissyttrande - Förslag till godsstrategi för 
Stockholmsregionen

Post- och telestyrelsen (PTS) har fått möjlighet att lämna synpunkter på 
Stockholms läns landstings Tillväxt- och regionplaneförvaltnings förslag till 
godsstrategi för Stockholmsregionen.

PTS är förvaltningsmyndighet med ett samlat ansvar inom postområdet och 
området för elektronisk kommunikation. PTS har i detta remissyttrande valt att 
kommentera de delar av Tillväxt- och regionplaneförvaltningens förslag som 
berör myndighetens arbete inom postområdet.

I vårt yttrande utgår vi från de fyra frågeställningar som förvaltningen framför 
allt önskade besvarade:

A. Saknas utmaningar för godstransporter?
B. Är de tre strategiska områdena för utveckling av godstransporter i 

Stockholms län lämpliga?
C. Saknas insatser inom de sju handlingsområdena?
D. Hur kan ni som aktör i Stockholmsregionen bidra till genomförandet?

A. Saknas utmaningar för godstransporter?
Den koppling som är tydligast mellan förslag till godsstrategi och postområdet, 
är de varuflöden och transporter som uppstår till följd av ökad e-handel. De 
utmaningar som en ökad e-handel medför berörs bland annat på sidan 11 i 
förslaget.

Enligt PTS bedömning finns det inget behov av att tillföra ytterligare 
utmaningar.
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B. Är de tre strategiska områdena för utveckling av godstransporter i 
Stockholms län lämpliga?
PTS bedömning är att de tre strategiska områden är relevanta och lämpliga.

C. Saknas insatser inom de sju handlingsområdena?

Handlingsområde Teknik och innovation
Under detta handlingsområde tas e-handeln upp. I förslaget konstateras att e-
handeln leder till beteendeförändringar som både kan minska och öka 
transporterna. Man tar även upp att det utöver rent tekniska lösningar finns 
behov av innovationer som rör bland annat affärsmodeller och 
informationsdelning och nämner t ex insatser som 

 Forum för teknikutveckling och innovation 
 Piloter och tester 

PTS anser att beskrivningen i dessa delar är bra och att de föreslagna insatserna 
är relevanta och viktiga. 

Enligt PTS bedömning kan även följande insatser vara viktiga:
 Insatser riktade mot innovativa och hållbara lösningar för 

transportvolymer som uppstår genom en fortsatt ökade e-handel. Det 
gäller fr a lösningar för ”last mile” som t ex ombud, paketboxar vid 
bostäder och andra lösningar för leveranser och returhantering. Detta 
är särskilt viktigt då postoperatörer idag svarar för en stor del av 
leveranserna av inköpen från e-handeln till bostäder, arbetsplatser och 
ombud. Med minskande brevvolymer kommer det i framtiden krävas 
lösningar för den växande paketdistribution som är mindre beroende 
av traditionell brevbäring.

 Insatser som tydliggör koppling mellan byggande, e-handel, last mile 
och returhantering och lösningar som kan underlättas om de integreras 
i planerings- och byggprocessen.

Handlingsområde Ökad kunskap

Under detta handlingsområde nämns insatser för att öka kunskapen och 
förbättra statistiken om transportsystemet hos olika aktörer och beslutsfattare. 
Även dessa insatser anser PTS vara relevanta och viktiga. 

Enligt PTS bedömning kan även följande insatser vara viktiga:
 Insatser för att öka kunskap och tillgång till statistik för lätt lastbil. 

Många transporter till följd av e-handel distribueras genom mindre 
fordon och med ökat fokus på ”last mile”, mottagardriven logistik och 
hemleveranser är det värdefullt med ökad kunskap om dessa 
transporter.
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 Insatser som gör det möjligt att tydligare beskriva flygtransporternas 
roll i godshanteringen.

Hur kan ni som aktör i Stockholmsregionen bidra till genomförandet?
PTS ska i sitt arbete bland annat främja att en väl fungerande 
samhällsomfattande posttjänst av god kvalitet finns tillgänglig för alla 
användare. Frågor som rör hur en förändrad postmarknad i framtiden ska 
tillhandahålla de tjänster och den kvalitet som samhället behöver är därför 
viktiga för PTS.

PTS arbetar bland annat för öka kunskapen om vilka konsekvenser som 
digitaliseringen får på postmarknaden så att berörda parter har möjlighet att 
fatta välavvägda beslut om åtgärder.

Även om PTS är en nationell aktör kan PTS bidra till en regional godsstrategi 
genom att delta i olika insatser som syftar till nätverks- och kunskapsbyggande 
(t ex forum för teknikutveckling och innovation) samt eventuellt bidra på olika 
sätt i samband med piloter och tester.

Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Olof Bjurö. I ärendets 
slutgiltiga handläggning har även enhetschef Emma Maraschin, analytiker 
Anders Hildingsson samt föredraganden Pär Lindberg deltagit.

Olof Bjurö
Chef för postavdelningen
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