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Bifogar kommunstyrelsens beslut. Yttrandet har ni fått tidigare.

Vänliga hälsningar 
Inga-Lill Karlsson 
Registrator för kommunstyrelsen 
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Telefon: 013-20 61 27 
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§ 39	Godsstrategi för Stockholmsregionen, yttrande till Stockholms läns landsting (2/3)

Dnr KS 2017-1128

Ärende

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen inom Stockholms läns landsting har översänt förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen för yttrande. Godsstrategin ska bidra till att nå målen i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Syftet med strategin är att nå en regional samsyn om de viktigaste regionala utmaningarna med de ökade godstransporterna och hur regionens aktörer tillsammans ska hantera dessa.

I godsstrategin prognoseras att de totala godstransporterna till och från Stockholmsregionen förväntas fördubblas fram till 2050 på i princip samma infrastruktur som idag. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Linköpings kommun ser därför vikten av att E4:an i södergående riktning prioriteras när kapaciteten på de stora huvudlederna för gods ska säkerställas.

Utmaningen om att möta det ökade behovet av transporter samtidigt som klimatmålet om ett fossilfritt transportsystem 2050 ska nås och trängseln minimeras, påtalas i godsstrategin. Betydande samhällsvinster kan uppnås i överflyttning av gods från väg till b.la. järnväg. I förslag till yttrande belyser Linköpings kommuns Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning hur en ny stambana för höghastighetståg skulle kunna underlätta för framtidens krav på hållbara godstransporter och ökad kapacitet i spårsystem för godstrafik.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-01-22 med bilaga

Yrkanden

Elias Aguirre (S) yrkar att ”i södergående riktning” ändras till ”söder om Stockholm”.

Beslutsordning

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag med Elias Aguirres (S) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detsamma.

Kommunstyrelsens beslut

1. Yttrande avges enligt Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag med Elias Aguirres (S) ändringsyrkande.

__________

Beslutet skickas till:

Stockholms läns landsting
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
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§ 39 Godsstrategi för Stockholmsregionen, yttrande till 
Stockholms läns landsting (2/3) 

Dnr KS 2017-1128 

Ärende 
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen inom Stockholms läns landsting har 
översänt förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen för yttrande. 
Godsstrategin ska bidra till att nå målen i den regionala utvecklingsplanen för 
Stockholmsregionen, RUFS 2050. Syftet med strategin är att nå en regional 
samsyn om de viktigaste regionala utmaningarna med de ökade 
godstransporterna och hur regionens aktörer tillsammans ska hantera dessa. 

I godsstrategin prognoseras att de totala godstransporterna till och från 
Stockholmsregionen förväntas fördubblas fram till 2050 på i princip samma 
infrastruktur som idag. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i 
Linköpings kommun ser därför vikten av att E4:an i södergående riktning 
prioriteras när kapaciteten på de stora huvudlederna för gods ska säkerställas. 

Utmaningen om att möta det ökade behovet av transporter samtidigt som 
klimatmålet om ett fossilfritt transportsystem 2050 ska nås och trängseln 
minimeras, påtalas i godsstrategin. Betydande samhällsvinster kan uppnås i 
överflyttning av gods från väg till b.la. järnväg. I förslag till yttrande belyser 
Linköpings kommuns Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning hur en ny 
stambana för höghastighetståg skulle kunna underlätta för framtidens krav på 
hållbara godstransporter och ökad kapacitet i spårsystem för godstrafik. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-01-22 med bilaga 

Yrkanden 
Elias Aguirre (S) yrkar att ”i södergående riktning” ändras till ”söder om 
Stockholm”. 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag med Elias Aguirres (S) 
ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detsamma. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Yttrande avges enligt Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens 

förslag med Elias Aguirres (S) ändringsyrkande. 
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__________ 

Beslutet skickas till: 
Stockholms läns landsting 
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 
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