
Från: Seija Natri
Till: TRF Funk Registrator; registrator@kth.se
Kopia: Eliza Carlsson; Behzad Kordnejad; Seija Natri
Ärende: TRN 2017-0055 KTH:s remissvar Synpunkter på förslag till godsstrategi.....
Datum: den 28 februari 2018 12:43:08
Bilagor: KTHs_remissvar_Förslag_till_godsstrategi_för_..._V_2017_1126.doc

KTHs_remissvar_Förslag_till_godsstrategi_för_..._V_2017_1126.pdf

Hej!
KTH:s remissvar på
Inspel om förslaget till godsstrategi för Stockholmsregionen
TRN 2017-0055

Med vänlig hälsning

Seija Natri
Ledningssekreterare/gruppchef

KTH
UF/Rektors stab samt internrevision
Brinellvägen 8, plan 6   100 44  Stockholm

Tfn: +46-8-790 7059, Mobil: +46-76-555 64 96
seija@kth.se, www.kth.se

TRN 2017-0055-93

mailto:registrator.trf@sll.se
mailto:registrator@kth.se
mailto:eliza.carlsson@abe.kth.se
mailto:behzad.kordnejad@abe.kth.se
mailto:seija@kth.se
mailto:namn@kth.se
http://www.kth.se/

		

		

		V-2017-1126



		

		

		







		

		Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Stockholms läns landsting







Stockholm, 2018-02-27

Remissvar 
Förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen
TRN 2017-0055
______________________________________________ 

Remissvaret uppmanades att fokusera på fyra specifika frågar, varför dessa behandlas nedan separat och övrigt inspel framförs som en separat punkt i slutet av dokumentet. Dessa punkter sammanfattas inledningsvis och därefter följer ett mer utförligt svar för respektive fråga. 


Sammanfattning:


· KTH stöder de identifierade utmaningarna som framställs i strategin och anser dem vara vältäckande.


· KTH stöder de tre strategiska områdena for utveckling av godstransporter i Stockholms län och anser dem vara lämpliga.


· KTH anser att insatser inom de fem handlingsområdena är vältäckande men kan konkretiseras ytterligare.


· KTH som aktör kan bidra till genomförandet i handlingsområdet ”Ökad kunskap” genom framförallt kompetensförsörjning, spridning av kunskap samt bidra till ett bättre samarbete mellan näringsliv, offentlig verksamhet och akademi. 


· KTH som aktör kan bidra till genomförandet i handlingsområdet ”Samverkan, planering och styrning” med kunskap och forskning inom ämnesområdena intermodala transporter och järnvägstransporter. KTH har arbetat mycket med att undersöka förutsättningarna för att öka andelen av sådana transporter inom samt till och från regionen. 


Saknas utmaningar for godstransporter?

· KTH stöder de identifierade utmaningarna som framställs i strategin och anser dem vara vältäckande.


· Den forskare på KTH som ansvarar för detta remissvar deltog även i de tre remiss-konferenser som arrangerades av Landstingets tillväxt- och regionplanenämnd i september 2017 och forskaren anser att de utmaningar som framställs i förslaget reflekterar väl de utmaningar som framfördes och diskuterades vid dessa tillfällen.


· En utmaning som inte anses ha lyfts upp tillräckligt men som återkommer som ett prioriterat handlingsområde för genomförande, är att skapa plattformar för samverkan. Samverkan mellan godskunder och transportörer i form av samåkning, samlastning och sammodalitet. Vems ansvar är det att erbjuda en plattform för samverkan; speditörernas, den offentliga sektorns eller akademins? 


Det är vedertaget att kollektivtrafik för persontrafik är en bra lösning för minskad trängsel samt för en hållbar utveckling av en stad. För godstrafiken är situationen annorlunda, där kostnads- och logistikkrav ofta styr mot enskilda lastbilstransporter som inte är optimerade avseende fyllnadsgrad och transportarbete.   


Fungerande affärsmodeller måste tas fram som skapar incitament för överflyttning från enskilda lastbilstransporter till mer hållbara och samverkande transportslag såsom järnväg och sjö. In synnerhet för fjärrtransporter in och ut ur regionen men även för inomregionala flöden. 


Att en stor del av stadens transporter är av temporär karaktär, i synnerhet för att tillfredsställa behovet av bygg och anläggnings-transporter, samt den trängsel som råder inom stadens vägnät, skapar möjligheter för samlastningscentraler. Några exempel i Stockholm är bygglogistikcentret i Norra Djurgårdstaden, projektet ”Älskade stads” samlastningscentral i Stockholms innerstad samt Södertörn-kommunernas samlastningscentral i Västberga. Dessa är utmärkta initiativ till utökad möjlighet till samverkan, men hela transportkedjan måste beaktas och i strategin bör sträva mot att säkerställa att även kopplingen till och från dessa och andra större godsnoder i regionen till högre grad sker med järnväg och sjöfart. 


Är de tre strategiska områdena för utveckling av godstransporter i Stockholms län lämpliga?


· KTH stöder de tre strategiska områdena for utveckling av godstransporter i Stockholms län och anser dem vara lämpliga.


· Kategoriseringen av de identifierande utmaningarna anses vara passande, men då utmaningar överlappar kategorierna kan de placeras annorlunda. Relativt få utmaningar har placerats i kategorin ”Kapacitet och framkomlighet”.


Saknas insatser inom de sju handlingsområdena?


· I rapporten återfinns endast fem handlingsområden; ”Samverkan, planering och styrning”, ”Infrastruktur för godstransporterna i regionen”, ”Effektiv logistik”, ”Teknik och Innovation” samt ”Ökad kunskap”.


· I handlingsområdena ”Samverkan, planering och styrning” samt ”Ökad kunskap” bör det läggas mer fokus på att hela transportkedjan beaktas.  Visst är ”Last mile” problematiken och effektiv distribution viktiga insatser, i synnerhet i storstäder med rådande trängsel i infrastrukturen. Förutsättningar med avseende på teknik, organisation och ekonomi bör skapas för att hållbara transporter ska vara möjliga och konkurrenskraftiga sett till hela transportkedjan. 


· Gällande kapitlet ”Hur transporteras godset?” i s.25. Här beskrivs flöden för lastbilstransporter, infrastrukturen för järnvägen och intermodala transporter och för sjöfartstransporter beskrivs den obalans i flöden som råder till och från regionen. Enskilt är dessa faktorer korrekt beskrivna men sammanslaget blir denna beskrivning missvisande då samma faktorer inte redovisas för alla transportslag. 


Vidare påstås i s.24 i texten att ”en stor del av transporter är så kallade intermodala transporter”. Förmodligen syftar detta påstående till interkontinentala containerflöden som ligger långt tidigare i leverantörskedjan. Faktum är att inrikestransporter till och från regionen domineras av lastbilstransporter utan mellanliggande omlastning, och flertalet intermodala noder i regionen såsom kombiterminaler och hamnar brottas med låg utnyttjandegrad.


· Det är viktigt att säkerställa att central mark och logistikcentrum för godshantering bibehölls och utvecklas. I och med Frihamnens flytt till Norvik och att många andra godsnoder redan har förflyttats till ytterkanten av staden, minskar möjlighet till effektiv godshantering i centrala Stockholm. Därför anses det viktigt att de två distributionscentrum (Västberga/Årsta och Tomteboda) som pekas ut i centrala Stockholm i figur 1 s.20 inte bara bibehölls men även utvecklas för att möta stadens krav för en effektiv godshantering. Godsstrategin bör se till att termerna logistikcentrum och distributionscentrum definieras tydligt och särskiljs.


Hur kan ni som aktör i Stockholmsregionen bidra till genomförandet?


· KTH som aktör kan bidra till genomförandet i handlingsområdet ”Ökad kunskap” genom framförallt kompetensförsörjning, spridning av kunskap samt bidra till ett bättre samarbete mellan näringsliv, offentlig verksamhet och akademi. 


· KTH som aktör kan bidra till genomförandet i specifika termer i handlingsområdet ”Samverkan, planering och styrning” med kunskap och forskningen inom ämnesområdena intermodala transporter och järnvägstranporter. På KTH har vi arbetat mycket med att undersöka förutsättningarna för att öka andelen av sådana transporter inom samt till och från regionen. 


Ett exempel på ett relativt stort flöde inom regionen (framgår bl.a. av figur 6 i s.26) med potential till överflyttning från lastbilstransporter till intermodala transporter är dagligvaruhandelns transporter från deras huvudlager lokaliserade längs med E18 nordväst om Stockholm (i Västerås, Enköping, Kallhäll och Bro) till deras butiker i Stockholmsregionen. KTH har bl.a. utfört fallstudier för att beräkna effekterna av en sådan överflyttning och även studerat lämpliga affärsmodeller.


Ett annat regionalt godsflöde som i framtiden troligen kommer att vara så pass stort så att potential finns för överflyttning till intermodala transporter, är de flöden som kommer att genereras då den planerade containerhamnen i Norvik färdigställs år 2020. KTH har bl.a. studerat transport- och miljöeffekter av hamnens flytt.


Övrigt


· Gällande kapitlet ”Effektiv logistik” i s.16, och punkten:


               ”- öka möjligheterna för intermodalitet och överflyttning av gods mellan
               olika trafikslag och verka för bättre nyttjande av tåglägestilldelningen”. 


Vi instämmer starkt med den första delen av detta påstående men har svårt att begripa vad den andra delen syftar på d.v.s. ”verka för bättre nyttjande av tåglägestilldelningen”. Detta påstående kan uppfattas som om tågoperatörer bör nyttja tåglägen som de har blivit tilldelade, oavsett om de har lyckats få tillräckligt med efterfrågan för deras tjänster. Det är tvärtom Trafikverket som bör bli mer flexibel i sin planering och tåglägestilldelning, vilket de är medvetna om och arbetar med, t.ex. inom ramen av ”Marknadsanpassad planering av kapacitet (MPK)”.


https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/jarnvag/Kapacitet/battre-kapacitet---for-att-frigora-och-optimera-jarnvagens-totala-kapacitet/marknadsanpassad-planering-av-kapacitet-mpk---arbetssatt-och-verktyg-for-framtiden/

· Gällande kapitlet ”Omvärldstrender- Megatrender” i s.23. Tre omvärldstrender s.k. megatrender tas upp som påstås ha störst betydelse för godstransporter: ”Globalisering”, ”Urbanisering” och ”Digitalisering och teknisk utveckling”. Ytterligare två megatrender burkar dock nämnas i sammahanget, nämligen ”Klimatpåverkan och resursbrist/Effektiv energianvändning” samt ”Sociala och demografiska förändringar”. Se till exempel:


https://www.pwc.co.uk/issues/megatrends.html

https://www.trafikverket.se/om-oss/var-verksamhet/Rapporter/Omvarldsanalyser/Trender-i-transportsystemet/megatrender/

Av dessa två megatrender borde åtminstone den gällande effektiv energianvändning inkluderas i strategin då den i väldigt hög grad påverkar godstransporter.


· Gällande figur 1 i s.20. I norra delen av regionen illustreras Rosenkälla och Hallstavik som ”varuhanterade verksamheter” medan Norrtälje exkluderas helt. Svårt att förstå varför Rosenkälla har inkluderats men inte Norrtälje där det också finns varuhanterade verksamheter.

· Då strategin handlar om gods hade det varit mer passande med ett godståg på framsidan istället för ett pendeltåg och en buss. Samma bild på persontåget dyker upp i s.6 denna gång tillsammans med ett containerfartyg och en lastbil. Svårt att veta om detta är ett medvetet val eller en designmiss.


Ärendet har beretts av tekn. dr Behzad Kordnejad, KTH Kungliga Tekniska högskolan, skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Institutionen för byggvetenskap, avdelningen för transportplanering, ekonomi och teknik (TET).




Sigbritt Karlsson

Rektor
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