REMISSMISSIV
2020-04-28

Remiss av Huddinge
kommuns godstrafikplan
Huddinge kommuns befolkning ökar och Översiktsplan 2030 slår fast att
kommunen ska växa i takt med regionen. Kravet på ett tillgängligt och robust
transportsystem ökar och kommunen arbetar för en utveckling mot ett hållbart
samhälle. Ett växande Huddinge kommer att behöva hantera ökade godstransporter både vad avser transporter till näringslivet, byggtransporter och ehandelsgods till privatpersoner. För att kunna planera och utforma framtidens
transportsystem tog Huddinge kommun år 2013 fram en trafikstrategi.
Godstrafikplanen är en av de nio åtgärdsplaner som ska konkretisera arbetet med
trafikstrategin och tydliggöra hur kommunen avser att arbeta med godstransporter
de kommande åren. Planen tydliggör kommunens utmaningar och ger vägledning
för prioriteringar och satsningar inom ett flertal områden, såsom nyttjande av
gaturummet, effektiv logistik, hållbara transporter, samverkan och hur
godstransporterna skall bli en del i kommunens planering.
Godstrafikplanen lyfter fram fyra inriktningar att arbeta mot och fem
insatsområden, med ett antal tillhörande planeringsriktlinjer. Inom varje
insatsområde har även ett antal prioriterade åtgärder identifierats för fortsatt
arbete.

Remissyttranden
Syftet med remissen är att få in synpunkter från berörda.
Bifogade handlingar översänds till remissinstanser enligt sändlista för yttrande senast
den 30 juni 2020.

Förslaget kan också laddas ner här:
http://huddinge.se/godstrafikplan
Internt: Skicka era svar genom remissfunktionen i W3D3
Externt: Skicka era svar per e-post till huddinge@huddinge.se eller per post till:

Huddinge kommun
141 85 Huddinge
Ange ärendenummer KS-2018/416 i ärendemeningen.
Efter remissperioden kommer de inkomna synpunkterna att sammanställas och
planens innehåll bearbetas för slutligen antas av kommunfullmäktige.

Bilaga
Remissversion av Godstrafikplan för Huddinge kommun
För mer information kontakta:

Jack Lu, Kommunstyrelsens förvaltning, jack.lu@huddinge.se
Läs mer:

www.huddinge.se/godstrafikplan

Sändlista
Myndigheter
Boverket
Energimyndigheten
Länsstyrelsen i Stockholms län
Naturvårdsverket
Sjöfartsverket
Statens väg- och trafikforskningsinstitut, VTI
Trafikanalys
Trafikverket
Transportstyrelsen
Verket för innovationssystem (Vinnova)

Region och kommuner
Region Stockholm
Stockholms stad
Botkyrka kommun
Haninge kommun
Tyresö kommun
Södertälje kommun
Nynäshamns kommun
Salems kommun
Nykvarns kommun

Nämnder i Huddinge kommun
Bygglovs- och tillsynsnämnden
Klimat- och stadsmiljönämnden

Beredningar och råd i Huddinge kommun
Näringslivsberedningen

Kommunala bolag och förbund
Huddinge Samhällsfastigheter AB
Huge Bostäder AB
SRV återvinning AB
Södertörns brandförsvarsförbund

Föreningar och intresseorganisationer
Företagarna i Huddinge
Företagarföreningen Kungens Kurva
Handelskammaren Stockholm
Kungens Kurva Skärholmens Fastighetsägare Ekonomisk Förening
Mälardalsrådet
Svensk handel
Sveriges kommuner och regioner, SKR
Sveriges åkeriföretag
Södertörnssammarbetet
Fastighetsägare, verksamheter och transportörer

