Exploateringskontoret
Miljö och teknik

Handläggare
Monika Marcus
08-50826499

Tjänsteutlåtande
Tjänsteutlåtande
Dnr
DnrE2020-01935
E2020-01935
Sida 1 (2)
2020-05-20

Till
Exploateringsnämnden
2020-08-27

Godstrafikplan för Huddinge kommun.
Anmälan om svar på remiss
Förslag till beslut
1. Exploateringsnämnden godkänner denna anmälan.

Johan Castwall
Förvaltningschef

Göran Carlberg
Avdelningschef

Sammanfattning
Exploateringskontoret har fått ”Godstrafikplan för Huddinge
kommun” på remiss från kommunstyrelsen.
Exploateringskontoret har svarat på remissen direkt till
kommunstyrelsen på grund av den korta svarstiden, med bifogat
kontorsyttrande, se bilaga 1.
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Exploateringskontoret är positiv till Huddinge kommuns
Godstrafikplan. Planen åskådliggör att behovet av ökat samarbete
mellan kommuner krävs för att bygga ut en god infrastruktur
beträffande godstrafik. Godstransporter kommer att fortsätta öka i
takt med befolkningsökning, expansiva byggplaner och ökad
konsumtion vilket berör hela Stockholms region. För att
samhället ska fungera bör godstransporter säkras när
konkurrensen markanvändning ökar. E-handelns framfart, ökade
transporter, bränsleeffektivitet, stora infrastrukturprojekt, ökat
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byggmaterial och stor kunskapsbrist i planering för gods är en
verklighet som har hunnit ikapp de flesta kommuner.
Godstrafikplanen presenterar en rad insatsområden, inriktningar
och mål för hur Huddinge kommun ska hantera godsplaneringen
framöver. Detta för att möta ökad befolkning och ökade
transporter. Planen tydliggör kommunens utmaningar och ger
vägledning för prioriteringar samt satsningar för hur
gatuutrymmet ska nyttjas, effektiv logistik ska planeras, hur
hållbara transporter ska prioriteras, samverkan mellan olika parter
och hur godstransporterna ska bli en del i kommunens planering
I remissen, beskrivs mer omfattande vad Huddinge har för mål
och inriktningar och i kontorsyttrandet sammanfattas detta, se
kontorsyttrande bilaga 1.

Exploateringskontorets synpunkter
Exploateringskontoret är positiva till den nya godsplanen och
välkomnar samverkan för de områden som kräver regionalt
samarbete. Även dialog och erfarenhetbyte gällande planering av
effektiv markanvändning för bygglogistik,
mottagningsmöjligheter för e-handel till privatpersoner, hubbar
för e-handel och initiering av pilotprojekt för att koncentrera
latsning till en plats och minimera markanvändning.
Expolateringskontoret ser positivt på en tydlig handlingsplan som
konkretiserar vilka åtgärder som ska vidtas under en treårs period
och de fya inriktningar som tydligt beskrivs för att nå
godstafikplanens mål. Samverkan är avgörande i ett
förändringsarbete inom godstrafikområdet, och med en tydlig
godstrafikplan är det ett steg nämare att gemensamt nå de mål
som finns för godstransporter, lokalt, regionalt och nationellt.
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