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Hej.
Bifogat är Svensk Handels yttrande i remiss TRN 2017-0055, Godsstrategi för
Stockholmsregionen, i både Word- och PDF-format.

Med önskan om en trevlig helg!

Med vänlig hälsning
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Ledningssekreterare Näringspolitik
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Remissyttrande

Godsstrategi för Stockholmsregionen

		Er ref: TRN 2017-0055

		Vårt diarienr: R-946-2018





Svensk Handel, som är handelsföretagens intresseorganisation och 
företräder 11 000 små, medelstora och stora företag med nära 
300 000 medarbetare, får med anledning av remissen anföra följande:

Allmänna synpunkter

Handeln i Sverige står i dag mitt i en stor strukturomvandling. Vi konstaterar att det kommer att hända mer de kommande 10 åren än vad det hänt de senaste 50. I en digitaliserad värld som öppnar upp för global konkurrens är det av högsta vikt att infrastrukturen och med den godstransporterna får högsta prioritet. Att transporterna kommer att öka till våra butiker är givet utifrån de förändringar som sker med dyra lokalhyror, minskade lagerutrymmen, ökad e-handel och efterfrågan från konsumenterna på snabba leveranser. Eftersom Stockholmsregionen är Sveriges snabbast växande område och beräknas växa från 2,3 till 3,4 miljoner invånare kommer det i sig, vilket förslaget också pekar på, att leda till fler transporter då konsumtionen med det kommer att öka.

I och med detta behövs en väl utvecklad infrastruktur vilket tydligt kommer fram i förslaget. Att få samarbetet att löpa över alla gränser, regionalt, kommunalt, lokalt samt även citylogistik är för Svensk Handel en viktig prioritering.

Svensk Handel uppskattar att problematiken som vi står inför gällande gods- och varutransporter med en växande e-handel och därmed både långväga transporter och last mile-frågan är tagna i beaktning i förslaget. 

Det är också mycket bra att förslaget lyfter vikten av att säkerställa att gods får en tydlig roll i samhällsplaneringen och kommer in tidigt i planeringen. Inte minst gäller detta på kommunal nivå. 

Att öka kunskapen om godstransporternas funktion, behov och effekter hos de aktörer som planerar infrastruktur och byggnader och de aktörer som hanterar regler och styrmedel är något som Svensk Handel ställer sig bakom. Med tanke på den hastighet som förändringarna inträder med idag på grund av globaliseringen måste näringslivet få ett större inflytande i processerna så att regionen härigenom snabbare kan anpassa sina åtaganden och vi därmed kan spara på miljö och klimat.

När det gäller effektiv logistik vill vi lyfta frågan om samlastning som är ett bra alternativ för att effektivisera distributionstrafiken och konsolidera transporter. Handeln arbetar hårt med hållbarhets- och miljöfrågor. De lastbilar som går från våra centrallager är lastade förr den mest effektiva transporten till fler butiker för att skapa så liten miljöpåverkan som möjligt. I de fall där omlastning krävs via en samlastningscentral skapar det större konsekvenser för miljön och mer trafik än om dessa lastbilar fick genomföra leveransen själva direkt till butikerna. 

Synpunkter på utredningens förslag

Svensk Handel stödjer förslaget om godsstrategi för Stockholms-regionen och ser inte direkt att några utmaningar saknas. Strategiska områden och insatser stämmer väl överens med vår bild med de inspel som vi gjort ovan. 

Svensk Handel ställer sig bakom att det är viktigt att stärka de regionala samarbetena och samverkan mellan näringsliv, kommuner, region, stat och universitet.  Svensk Handel är gärna en samtalspart i detta likväl som när det gäller digitalisering och teknisk utveckling.
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Näringspolitisk chef
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företräder 11 000 små, medelstora och stora företag med nära  
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Allmänna synpunkter 


Handeln i Sverige står i dag mitt i en stor strukturomvandling. Vi 
konstaterar att det kommer att hända mer de kommande 10 åren än 
vad det hänt de senaste 50. I en digitaliserad värld som öppnar upp 
för global konkurrens är det av högsta vikt att infrastrukturen och 
med den godstransporterna får högsta prioritet. Att transporterna 
kommer att öka till våra butiker är givet utifrån de förändringar som 
sker med dyra lokalhyror, minskade lagerutrymmen, ökad e-handel 
och efterfrågan från konsumenterna på snabba leveranser. Eftersom 
Stockholmsregionen är Sveriges snabbast växande område och 
beräknas växa från 2,3 till 3,4 miljoner invånare kommer det i sig, 
vilket förslaget också pekar på, att leda till fler transporter då 
konsumtionen med det kommer att öka. 


I och med detta behövs en väl utvecklad infrastruktur vilket tydligt 
kommer fram i förslaget. Att få samarbetet att löpa över alla gränser, 
regionalt, kommunalt, lokalt samt även citylogistik är för Svensk 
Handel en viktig prioritering. 


Svensk Handel uppskattar att problematiken som vi står inför 
gällande gods- och varutransporter med en växande e-handel och 
därmed både långväga transporter och last mile-frågan är tagna i 
beaktning i förslaget.  
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Det är också mycket bra att förslaget lyfter vikten av att säkerställa 
att gods får en tydlig roll i samhällsplaneringen och kommer in tidigt 
i planeringen. Inte minst gäller detta på kommunal nivå.  


Att öka kunskapen om godstransporternas funktion, behov och 
effekter hos de aktörer som planerar infrastruktur och byggnader och 
de aktörer som hanterar regler och styrmedel är något som Svensk 
Handel ställer sig bakom. Med tanke på den hastighet som 
förändringarna inträder med idag på grund av globaliseringen måste 
näringslivet få ett större inflytande i processerna så att regionen 
härigenom snabbare kan anpassa sina åtaganden och vi därmed kan 
spara på miljö och klimat. 


När det gäller effektiv logistik vill vi lyfta frågan om samlastning som 
är ett bra alternativ för att effektivisera distributionstrafiken och 
konsolidera transporter. Handeln arbetar hårt med hållbarhets- och 
miljöfrågor. De lastbilar som går från våra centrallager är lastade förr 
den mest effektiva transporten till fler butiker för att skapa så liten 
miljöpåverkan som möjligt. I de fall där omlastning krävs via en 
samlastningscentral skapar det större konsekvenser för miljön och 
mer trafik än om dessa lastbilar fick genomföra leveransen själva 
direkt till butikerna.  


Synpunkter på utredningens förslag 


Svensk Handel stödjer förslaget om godsstrategi för Stockholms-
regionen och ser inte direkt att några utmaningar saknas. Strategiska 
områden och insatser stämmer väl överens med vår bild med de 
inspel som vi gjort ovan.  


Svensk Handel ställer sig bakom att det är viktigt att stärka de 
regionala samarbetena och samverkan mellan näringsliv, kommuner, 
region, stat och universitet.  Svensk Handel är gärna en samtalspart i 
detta likväl som när det gäller digitalisering och teknisk utveckling. 
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Det är också mycket bra att förslaget lyfter vikten av att säkerställa 
att gods får en tydlig roll i samhällsplaneringen och kommer in tidigt 
i planeringen. Inte minst gäller detta på kommunal nivå.  

Att öka kunskapen om godstransporternas funktion, behov och 
effekter hos de aktörer som planerar infrastruktur och byggnader och 
de aktörer som hanterar regler och styrmedel är något som Svensk 
Handel ställer sig bakom. Med tanke på den hastighet som 
förändringarna inträder med idag på grund av globaliseringen måste 
näringslivet få ett större inflytande i processerna så att regionen 
härigenom snabbare kan anpassa sina åtaganden och vi därmed kan 
spara på miljö och klimat. 

När det gäller effektiv logistik vill vi lyfta frågan om samlastning som 
är ett bra alternativ för att effektivisera distributionstrafiken och 
konsolidera transporter. Handeln arbetar hårt med hållbarhets- och 
miljöfrågor. De lastbilar som går från våra centrallager är lastade förr 
den mest effektiva transporten till fler butiker för att skapa så liten 
miljöpåverkan som möjligt. I de fall där omlastning krävs via en 
samlastningscentral skapar det större konsekvenser för miljön och 
mer trafik än om dessa lastbilar fick genomföra leveransen själva 
direkt till butikerna.  

Synpunkter på utredningens förslag 

Svensk Handel stödjer förslaget om godsstrategi för Stockholms-
regionen och ser inte direkt att några utmaningar saknas. Strategiska 
områden och insatser stämmer väl överens med vår bild med de 
inspel som vi gjort ovan.  

Svensk Handel ställer sig bakom att det är viktigt att stärka de 
regionala samarbetena och samverkan mellan näringsliv, kommuner, 
region, stat och universitet.  Svensk Handel är gärna en samtalspart i 
detta likväl som när det gäller digitalisering och teknisk utveckling. 
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