
Från: Kommunstyrelsen
Till: TRF Funk Registrator
Kopia: Ellinor Johansson
Ärende: Solna stads yttrande över remiss- godsstrategi för Stockholmsregionen TRN 2017-0055
Datum: den 23 februari 2018 17:28:55
Bilagor: Yttrande över remiss - Landsting förslag till godsstrategi för stockholmsregionen.rtf

KS §16 Yttrande över remiss – Landstingets förslag till godsstrategi för stockholmsregionen.Rtf

Hej,

Bifogat hittar ni Solna stads beslut och yttrande gällande godsstrategi för Stockholmsregionen TRN 2017-0055

Trevlig helg

Elin Vrij
Tf. stadssekreterare

SOLNA STAD 
Stadsledningsförvaltningen
Solna stadshus

Kontaktcenter: 08-746 10 00
solna.se

Stadshusgången 2, 171 86 Solna

TRN 2017-0055-78

mailto:registrator.trf@sll.se
mailto:Ellinor.Johansson@solna.se

			3 (3)



 

file_0.png





file_1.wmf







SOLNA STAD

Stadsledningsförvaltningen 

TJÄNSTESKRIVELSE

2018-02-07





SID 1 (3)





KS/2017:386 





 



  





Yttrande över remiss – Landstingets förslag till godsstrategi för stockholmsregionen 



Sammanfattning

Landstinget har översänt förslag till godsstrategi för stockholmsregionen. Synpunkter på planen ska vara landstinget tillhanda senast den 2 mars 2018.



Stadsledningsförvaltningen framför att det vid genomförandet av åtgärder för att nå målsättningarna i RUFS 2050 uppstår ibland konflikter mellan olika målsättningar. Det framgår ganska tydligt i denna remiss. Det saknas en redovisning av de konflikter som kan uppstå med mellan olika målsättningar i RUFS 2050 och varför de målsättningar som prioriteras i strategin ska ha företräde före andra angelägna målsättningar. 



I strategin finns det angivet att Tomteboda i Solna skulle vara en omlastningsplats. Redan i tidigare yttranden har Solna framfört att det inte är möjligt att planera för omlastningsplatser för gods inom Solna. Det gäller såväl järnvägstransporter, som vägtransporter. Den skissade omlastningsplatsen mellan spår och järnväg som anges i Tomteboda i Solna avstyrks därför åter igen. Stadsledningsförvaltningen ser det heller inte heller som realistiskt att planera för något annat läge i Solna. Godsstrategin kan alltså inte på några villkor ha som utgångspunkt att etablera något område i Solna för omlastningsändamål.





Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att som eget yttrande översända stadslednings-förvaltningens tjänsteskrivelse.

 





Kristina Tidestav	Anders Offerlind	 

Stadsdirektör	Förvaltningschef	


Bakgrund

Landstinget har översänt förslag till godsstrategi för stockholmsregionen. Synpunkter på planen ska vara landstinget tillhanda senast den 2 mars 2018.



Stadsledningsförvaltningens synpunkter 

Stadsledningsförvaltningen vill inledningsvis notera att delar av denna strategi har ingått i RUFS 2050 som staden redan yttrat sig över.



Det framgår av godsstrategin att den ska medverka till att genomföra RUFS 2050 och bidra till de målsättningar som finns med i utvecklingsplanen. Vid genomförandet av åtgärder för att nå målsättningarna i RUFS 2050 uppstår ibland konflikter mellan olika målsättningar. Det framgår ganska tydligt i denna remiss. Vi saknar en redovisning av de konflikter som kan uppstå med mellan olika målsättningar i RUFS 2050 och varför de målsättningar som prioriteras i strategin ska ha företräde före andra angelägna målsättningar. Det gör bedömningen av ett genomförande av strategins realism svårare att göra. 



Behoven av att komma fram smidigt med gods sammanfaller givetvis även med behovet av ökad framkomlighet generellt sett. Det i sin tur kräver mer och fler statliga infrastruktursatsningar i Stockholmsregionen. Dessa måste öka för att tillgodose de behov som finns såväl inom godssektorn som inom andra transportändamål.  En särskild utmaning är att ha en strategi som innebär att koncentrera godstransporter i allmänhet och farligt gods i synnerhet till de statliga vägarna och järnvägarna. Därmed skulle förutsättningarna för nå andra målsättningar i RUFS förbättras, som exempelvis målet om ett högt bostadsbyggande. 



Den första av de tre strategiska områdena, ”Tillgänglig transportinfrastruktur av god kvalitet i hela regionen” innebär bland annat att kapacitet måste ges för ”andra omlastningsplatser, men även ytor på strategiskt viktiga platser för utveckling av logistikverksamheter”. Lite senare i dokumentet hänvisas det till att Tomteboda skulle vara en omlastningsplats.



Redan i tidigare yttranden har Solna framfört att det inte är möjligt att planera för omlastningsplatser för gods inom Solna. Det gäller såväl järnvägstransporter, som vägtransporter. Den skissade omlastningsplatsen mellan spår och järnväg som anges i Tomteboda i Solna avstyrks därför åter igen. 



Den är inte realistisk att kombinera med de planer som Solna stad har i aktuellt område. I området alldeles intill Tomtebodaterminalen kommer Landstinget att etablera en bussdepå för innerstadsbussarna. Det är inte förenligt med en omlastningsplats. Eftersom det därutöver är planerat att det i området intill kommer att ske en betydande förtätning av bostadsbebyggelse i ett mycket kollektivtrafiknära läge är det inte möjligt att även ha en omlastningsplats i området. Solna stad har i det avseendet varit tydliga med prioritering av bostäder i området, vilket inte minst framgår av den översiktsplan som Solnas kommunfullmäktige antog våren 2016.     



Stadsledningsförvaltningen ser det heller inte heller som realistiskt att planera för något annat läge i Solna. Solna stad anser att mark för dessa anläggningar måste reserveras längre ut från den inre regionkärnan, för att undvika konflikter mellan olika angelägna målsättningar. Godsstrategin kan alltså inte på några villkor ha som utgångspunkt att etablera något område i Solna för omlastningsändamål.



Det anges i den andra av de tre strategiska områdena att det förväntas en växande mängd bygg- och anläggningstransporter när förtätning sker i regionen. Många stora anläggningsprojekt är redan kända. Flera av dessa stora projekt kommer att sträcka sig över en längre tidsperiod och här tycker vi att det kan finnas skäl för att på regional nivå utveckla en övergripande strategi för att möta transporterna kopplade till dessa redan kända projekt.



Vad gäller de övriga handlingsområden som anges i strategin, så vill vi framföra att det är viktigt att staten tar ett stort ansvar för utveckling av teknik och innovation, samt för att sprida ökad kunskap. Forskning och utveckling är inte någon kärnverksamhet för kommunerna även om det är möjligt att medverka till att exempelvis genomföra försök och piloter.
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§ 16
Yttrande över remiss - Landstingets förslag till godsstrategi för stockholmsregionen (KS/2017:386) 



Sammanfattning

Landstinget har översänt förslag till godsstrategi för stockholmsregionen. Synpunkter på planen ska vara landstinget tillhanda senast den 2 mars 2018.



Stadsledningsförvaltningen framför att det vid genomförandet av åtgärder för att nå målsättningarna i RUFS 2050 uppstår ibland konflikter mellan olika målsättningar. Det framgår ganska tydligt i denna remiss. Det saknas en redovisning av de konflikter som kan uppstå med mellan olika målsättningar i RUFS 2050 och varför de målsättningar som prioriteras i strategin ska ha företräde före andra angelägna målsättningar. 



I strategin finns det angivet att Tomteboda i Solna skulle vara en omlastningsplats. Redan i tidigare yttranden har Solna framfört att det inte är möjligt att planera för omlastningsplatser för gods inom Solna. Det gäller såväl järnvägstransporter, som vägtransporter. Den skissade omlastningsplatsen mellan spår och järnväg som anges i Tomteboda i Solna avstyrks därför åter igen. Stadsledningsförvaltningen ser det heller inte heller som realistiskt att planera för något annat läge i Solna. Godsstrategin kan alltså inte på några villkor ha som utgångspunkt att etablera något område i Solna för omlastningsändamål.



Yttrande

Bernhard Huber (MP) lämnar yttrande enligt bilaga 22 till protokollet.





Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att som eget yttrande översända stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse.




Protokollsbilaga 22 till KS/2018-02-19 § 16
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Kommunstyrelsen 2018-02-19

Ärende 17, KS/2016:386 

Yttrande över remiss – Landstingets förslag till godsstrategi för stockholmsregionen



Yttrande

Godsstrategin är tänkt att visa på hur RUFS2050 ska kunna genomföras i praktiken gällande hantering och utvecklingsmöjligheter för gods i regionen. I strategin presenteras en rad olika möjliga konflikter, men få förslag för att behandla målkonflikterna lyfts fram. Istället skjuts hanteringen på framtiden då det enbart står att handlingsområden ska behandla och synliggöra målkonflikter.



Ett exempel där det blir tydligt att målkonflikterna inte är utlösta är i fråga om Tomteboda som omlastningsplats. De konkreta planerna på att bygga en bussdepå och förtäta området med bostäder försvåras om en omlastningsplats skulle skapas i området. I detta stödjer Miljöpartiet Solna stads tjänsteskrivelse.



Miljöpartiet anser att dokumentet pekar på konstateranden och problematisering av möjliga framtida scenarier, men trots namnet ”strategi” finns få handlingsförslag och konkreta åtgärder med. En strategi behöver också visa en styrande inriktning för framtiden.

Målkonflikterna behöver avgöras och förslag ställas mot varandra redan inom detta dokument, för att kunna fylla sin funktion inom kommunernas och landstingets planering.



Klimataspekterna av godstransporterna behöver lyftas fram på ett tydligare sätt i strategin, både kring att minska utsläppen och att hantera de följder som klimatförändringarna kommer att leda till. Strategin utgår från att mängden gods kommer att öka fram till 2050 i Stockholmsregionen. Få förslag finns med för att minska behovet av transporter, både för personer och för gods. Genom ett minskat behov eller effektivare hantering av transporter av personer förbättras framkomligheten för godstrafiken. Gällande investeringar från staten behöver även klimataspekten finnas med i planeringen.
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Bernhard Huber Miljöpartiet de Gröna
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§ 16 
Yttrande över remiss - Landstingets förslag till godsstrategi för 
stockholmsregionen (KS/2017:386)  
 
Sammanfattning 
Landstinget har översänt förslag till godsstrategi för stockholmsregionen. 
Synpunkter på planen ska vara landstinget tillhanda senast den 2 mars 2018. 
 
Stadsledningsförvaltningen framför att det vid genomförandet av åtgärder för att nå 
målsättningarna i RUFS 2050 uppstår ibland konflikter mellan olika målsättningar. 
Det framgår ganska tydligt i denna remiss. Det saknas en redovisning av de 
konflikter som kan uppstå med mellan olika målsättningar i RUFS 2050 och varför 
de målsättningar som prioriteras i strategin ska ha företräde före andra angelägna 
målsättningar.  
 
I strategin finns det angivet att Tomteboda i Solna skulle vara en omlastningsplats. 
Redan i tidigare yttranden har Solna framfört att det inte är möjligt att planera för 
omlastningsplatser för gods inom Solna. Det gäller såväl järnvägstransporter, som 
vägtransporter. Den skissade omlastningsplatsen mellan spår och järnväg som anges 
i Tomteboda i Solna avstyrks därför åter igen. Stadsledningsförvaltningen ser det 
heller inte heller som realistiskt att planera för något annat läge i Solna. 
Godsstrategin kan alltså inte på några villkor ha som utgångspunkt att etablera något 
område i Solna för omlastningsändamål. 
 
Yttrande 
Bernhard Huber (MP) lämnar yttrande enligt bilaga 22 till protokollet. 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att som eget yttrande översända 
stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse. 



 
 Signatur  
 

 
Protokollsbilaga 22 till KS/2018-02-19 § 16 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 2018-02-19 
Ärende 17, KS/2016:386  

Yttrande över remiss – Landstingets förslag till 
godsstrategi för stockholmsregionen 

 

Yttrande 
Godsstrategin är tänkt att visa på hur RUFS2050 ska kunna genomföras i 
praktiken gällande hantering och utvecklingsmöjligheter för gods i regionen. I 
strategin presenteras en rad olika möjliga konflikter, men få förslag för att 
behandla målkonflikterna lyfts fram. Istället skjuts hanteringen på framtiden 
då det enbart står att handlingsområden ska behandla och synliggöra 
målkonflikter. 

 
Ett exempel där det blir tydligt att målkonflikterna inte är utlösta är i fråga 
om Tomteboda som omlastningsplats. De konkreta planerna på att bygga en 
bussdepå och förtäta området med bostäder försvåras om en 
omlastningsplats skulle skapas i området. I detta stödjer Miljöpartiet Solna 
stads tjänsteskrivelse. 

 
Miljöpartiet anser att dokumentet pekar på konstateranden och 
problematisering av möjliga framtida scenarier, men trots namnet ”strategi” 
finns få handlingsförslag och konkreta åtgärder med. En strategi behöver 
också visa en styrande inriktning för framtiden. 
Målkonflikterna behöver avgöras och förslag ställas mot varandra redan 
inom detta dokument, för att kunna fylla sin funktion inom kommunernas 
och landstingets planering. 

 
Klimataspekterna av godstransporterna behöver lyftas fram på ett tydligare 
sätt i strategin, både kring att minska utsläppen och att hantera de följder som 
klimatförändringarna kommer att leda till. Strategin utgår från att mängden 
gods kommer att öka fram till 2050 i Stockholmsregionen. Få förslag finns med 
för att minska behovet av transporter, både för personer och för gods. Genom 
ett minskat behov eller effektivare hantering av transporter av personer 
förbättras framkomligheten för godstrafiken. Gällande investeringar från 
staten behöver även klimataspekten finnas med i planeringen. 

 
 

Bernhard Huber 
Miljöpartiet de Gröna 
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Yttrande över remiss – Landstingets förslag till godsstrategi för 
stockholmsregionen  
 
Sammanfattning 
Landstinget har översänt förslag till godsstrategi för stockholmsregionen. 
Synpunkter på planen ska vara landstinget tillhanda senast den 2 mars 2018. 
 
Stadsledningsförvaltningen framför att det vid genomförandet av åtgärder för att nå 
målsättningarna i RUFS 2050 uppstår ibland konflikter mellan olika målsättningar. 
Det framgår ganska tydligt i denna remiss. Det saknas en redovisning av de 
konflikter som kan uppstå med mellan olika målsättningar i RUFS 2050 och varför 
de målsättningar som prioriteras i strategin ska ha företräde före andra angelägna 
målsättningar.  
 
I strategin finns det angivet att Tomteboda i Solna skulle vara en omlastningsplats. 
Redan i tidigare yttranden har Solna framfört att det inte är möjligt att planera för 
omlastningsplatser för gods inom Solna. Det gäller såväl järnvägstransporter, som 
vägtransporter. Den skissade omlastningsplatsen mellan spår och järnväg som anges 
i Tomteboda i Solna avstyrks därför åter igen. Stadsledningsförvaltningen ser det 
heller inte heller som realistiskt att planera för något annat läge i Solna. 
Godsstrategin kan alltså inte på några villkor ha som utgångspunkt att etablera något 
område i Solna för omlastningsändamål. 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att som eget yttrande översända stadslednings-
förvaltningens tjänsteskrivelse. 
  
 
 
Kristina Tidestav Anders Offerlind   
Stadsdirektör Förvaltningschef  
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Bakgrund 
Landstinget har översänt förslag till godsstrategi för stockholmsregionen. 
Synpunkter på planen ska vara landstinget tillhanda senast den 2 mars 2018. 
 
Stadsledningsförvaltningens synpunkter  
Stadsledningsförvaltningen vill inledningsvis notera att delar av denna strategi har 
ingått i RUFS 2050 som staden redan yttrat sig över. 
 
Det framgår av godsstrategin att den ska medverka till att genomföra RUFS 2050 
och bidra till de målsättningar som finns med i utvecklingsplanen. Vid 
genomförandet av åtgärder för att nå målsättningarna i RUFS 2050 uppstår ibland 
konflikter mellan olika målsättningar. Det framgår ganska tydligt i denna remiss. Vi 
saknar en redovisning av de konflikter som kan uppstå med mellan olika 
målsättningar i RUFS 2050 och varför de målsättningar som prioriteras i strategin 
ska ha företräde före andra angelägna målsättningar. Det gör bedömningen av ett 
genomförande av strategins realism svårare att göra.  
 
Behoven av att komma fram smidigt med gods sammanfaller givetvis även med 
behovet av ökad framkomlighet generellt sett. Det i sin tur kräver mer och fler 
statliga infrastruktursatsningar i Stockholmsregionen. Dessa måste öka för att 
tillgodose de behov som finns såväl inom godssektorn som inom andra 
transportändamål.  En särskild utmaning är att ha en strategi som innebär att 
koncentrera godstransporter i allmänhet och farligt gods i synnerhet till de statliga 
vägarna och järnvägarna. Därmed skulle förutsättningarna för nå andra 
målsättningar i RUFS förbättras, som exempelvis målet om ett högt 
bostadsbyggande.  
 
Den första av de tre strategiska områdena, ”Tillgänglig transportinfrastruktur av god 
kvalitet i hela regionen” innebär bland annat att kapacitet måste ges för ”andra 
omlastningsplatser, men även ytor på strategiskt viktiga platser för utveckling av 
logistikverksamheter”. Lite senare i dokumentet hänvisas det till att Tomteboda 
skulle vara en omlastningsplats. 
 
Redan i tidigare yttranden har Solna framfört att det inte är möjligt att planera för 
omlastningsplatser för gods inom Solna. Det gäller såväl järnvägstransporter, som 
vägtransporter. Den skissade omlastningsplatsen mellan spår och järnväg som anges 
i Tomteboda i Solna avstyrks därför åter igen.  
 
Den är inte realistisk att kombinera med de planer som Solna stad har i aktuellt 
område. I området alldeles intill Tomtebodaterminalen kommer Landstinget att 
etablera en bussdepå för innerstadsbussarna. Det är inte förenligt med en 
omlastningsplats. Eftersom det därutöver är planerat att det i området intill kommer 
att ske en betydande förtätning av bostadsbebyggelse i ett mycket kollektivtrafiknära 
läge är det inte möjligt att även ha en omlastningsplats i området. Solna stad har i 
det avseendet varit tydliga med prioritering av bostäder i området, vilket inte minst 
framgår av den översiktsplan som Solnas kommunfullmäktige antog våren 2016.      
 
Stadsledningsförvaltningen ser det heller inte heller som realistiskt att planera för 
något annat läge i Solna. Solna stad anser att mark för dessa anläggningar måste 
reserveras längre ut från den inre regionkärnan, för att undvika konflikter mellan 
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olika angelägna målsättningar. Godsstrategin kan alltså inte på några villkor ha som 
utgångspunkt att etablera något område i Solna för omlastningsändamål. 
 
Det anges i den andra av de tre strategiska områdena att det förväntas en växande 
mängd bygg- och anläggningstransporter när förtätning sker i regionen. Många stora 
anläggningsprojekt är redan kända. Flera av dessa stora projekt kommer att sträcka 
sig över en längre tidsperiod och här tycker vi att det kan finnas skäl för att på 
regional nivå utveckla en övergripande strategi för att möta transporterna kopplade 
till dessa redan kända projekt. 
 
Vad gäller de övriga handlingsområden som anges i strategin, så vill vi framföra att 
det är viktigt att staten tar ett stort ansvar för utveckling av teknik och innovation, 
samt för att sprida ökad kunskap. Forskning och utveckling är inte någon 
kärnverksamhet för kommunerna även om det är möjligt att medverka till att 
exempelvis genomföra försök och piloter. 
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