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Hej
Här kommer yttrande från Gnesta kommun.
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Kommunstyrelsen PROTOKOLL 

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 

Sammanträdesdatum: 2018-03-05   
Ärendenummer: KS.2018.6 

§ 22

Remiss Godsstrategi 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag till yttrande och ger
samhällsbyggnadschefen i uppdrag att underteckna yttrandet till Stockholms
läns landsting

Sammanfattning av ärendet 
Gnesta kommun är en växande kommun i Stockholmsregionen med en hög 
pendlingsgrad och Västra stambanan är därför en nyckelfråga i kommunen. 

Det är viktigt att analysera de konsekvenser och effekter mer trafik på 
befintligt järnvägsnät kan få för pendlarkommuner som Gnesta. De 
prioriteringskriterier och den prioriteringsordning som används av Trafikverket 
vid tåglägestilldelning måste revideras innan mer godstrafik kan flyttas till 
järnvägen i framtiden. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse 2018-01-12
2. Yttrande förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen

3. Remissmissiv

4. Förslag till godsstrategi: http://rufs.se/globalassets/h.-
publikationer/2017/godsstrategi_webb.pdf

Tjänsteförslag 
1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag till yttrande och ger

samhällsbyggnadschefen i uppdrag att underteckna yttrandet till

Stockholms läns landsting

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget. 

Beslutsgång 
 Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag. 

Sändlista: 

Stockholms läns landsting: Registrator.trf@sll.se i Word- och PDF-format, 
ange diarienummer TRN 2017-0055 i ämnesraden 
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Upprättad: 2018-02-272018-02-08 
Diarienummer: KS.2018.6 

Kommunstyrelsen 

Yttrande förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen 

Gnesta kommun är en växande kommun i Stockholmsregionen och förväntas 
växa med 30 procent fram till 2030. Kommunen är ingen stor godsaktör, men är 
extremt beroende av att Västra stambanan fungerar bra för persontrafik. 
Kommunen har en hög pendlingsgrad, över 50 procent, och ingår i Stockholms 
arbetsmarknadsregion. Regional- och pendeltågen används för arbets- och 
skolpendling till framförallt Södertälje och Stockholm. Kapaciteten på Västra 
stambanan är därför en nyckelfråga i Gnesta kommun. 

I de prognoser som görs i förslaget till Godsstrategi är det tydligt att mer 
godstrafik kommer ske på järnvägsnätet i takt med expansion och 
befolkningsökning samtidigt som transportinfrastrukturen i stort sett väntas vara 
den samma år 2050 som idag. I denna kontext är det viktigt att lyfta fram vilka 
konsekvenser mer spårtrafik på befintligt järnvägsnät kan få. Mer trafik på ett 
redan ansträngt järnvägsnät kommer exempelvis försvåra möjligheterna att få de 
tåglägen som behövs för att Gnesta även i framtiden ska vara en attraktiv 
pendlarkommun. Effekterna av att flytta mer godstrafik till spåren bör därför 
utredas ytterligare och sjötrafik bör användas i största möjliga mån för att avlasta 
järnvägsnätet. 

I handlingsområdet effektiv logistik är en strategi att man ska verka för bättre 
nyttjande av tåglägestilldelningen. Gnesta kommun vill understryka vikten av att  
prioriteringskriterierna och prioriteringsordningen som används av Trafikverket 
vid tåglägestilldelning ses över. En viktig aspekt att ha med sig vid 
tåglägestilldelningen är att regionala pendlingsresor enbart kan ske på vissa tider 
för att vara attraktiva och funktionella. Pendlingsresorna är därmed inte lika 
anpassningsbara som godstrafiken. Det är positivt att handlingsområdet effektiv 
logistik tar upp att godstransporter ska spridas över dygnet för att minska 
trängseln i rusningstrafik. Gnesta kommun vill ändå lyfta fram att det är av största 
vikt att de konfliktpunkter som finns idag samt de som kan komma bli aktuella i 
framtiden identifieras och hanteras. Innan mer godstrafik använder det befintliga 
järnvägsnätet måste också en robust pendlingstrafik vara säkrad. 

Patrik Nissen 
Samhällsbyggnadschef 

Alina Ruda 
Samhällsplanerare 
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