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§ 15 Dnr 2017/00776  

Remiss - Förslag till godsstrategi för 
Stockholmsregionen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen avger yttrande i rubricerat ärende enligt nedan.  

Sammanfattning  

Håbo kommun har fått möjlighet att yttra sig om förslag till godsstrategi för 

Stockholmsregionen som Tillväxt- och regionplaneförvaltningen i 

Stockholms läns landsting har tagit fram för att nå målen i den regionala 

utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Godsstrategin 

redovisar nuläge, trender och prognoser för godstransporter och en 

strategisk inriktning med strategiska områden och handlingsområden.  

De tre strategiska områdena är: 

- Tillgänglig transportinfrastruktur av god kvalitet i hela regionen 

- Urbana miljöer med god och klimatsmart försörjning av varor och material 

- Stärkt förståelse för godstransporternas systemeffekter 

Handlingsområden där insatser föreslås för att uppnå strategins intentioner 

är: 

- Samverkan, planering och styrning 

- Infrastruktur för godstransporterna i regionen 

- Effektiv logistik 

- Teknik och innovation 

- Ökad kunskap 

Håbo kommun är positiv till strategin och vill lyfta fram Håbo kommuns 

goda läge i Stockholmsregionen för logistikverksamhet och att kommunen 

arbetar med att planlägga verksamhetsområden med inriktning mot bland 

annat logistik.  

Yttrande 

Håbo kommun är positiv till godsstrategin och anser att de utpekade 

strategiska områdena och handlingsområdena för genomförande ger goda 

förutsättningar att klara de stora utmaningar som finns kopplade till 

transporter i Stockholmsregionen. 

Håbo kommun har ett bra läge i Mälarstråket för logistikverksamhet vilket 

kommunen avser att nyttja genom att planlägga två nya 

verksamhetsområden, Logistik Bålsta och Dragelund. Båda områdena ligger 

nära E18 och Logistik Bålsta kommer även att anslutas till Mälarbanan via 

stickspår.  
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För att kunna utveckla Dragelund behöver trafikplats Draget på E18 

anpassas till en trafikplats motsvarande dagens krav och ta höjd för god 

anslutning till utvecklingsområdet. Håbo kommun menar att det är viktigt 

att Stockholms läns landsting och Håbo kommun gemensamt verkar för 

denna utveckling.  

Håbo kommun har med stort intresse följt utvecklingen av elvägar och ser 

att det passar in i handlingsområdet teknik och innovation. En omvandling 

till elväg skulle passa bra för E18. 

Med utbyggd sluss i Södertälje finns förutsättningar för en utveckling av 

sjöfarten på Mälaren. I godsstrategin är det angeläget att ta hänsyn till detta.  

Beslutsunderlag 

KSAU 2018-01-30 § 14 

Tjänsteskrivelse 

Remiss Förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Stockholms läns landsting 

Plan- och exploateringsavdelningen, för vidareexpediering 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och exploateringsavdelningen 
Elin Brattström, Samhällsplanerare 
 
elin.brattstrom@habo.se 

 

Remiss - Förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen avger yttrande i rubricerat ärende enligt nedan.     

 

Sammanfattning 

Håbo kommun har fått möjlighet att yttra sig om förslag till godsstrategi för 

Stockholmsregionen som Tillväxt- och regionplaneförvaltningen i 

Stockholms läns landsting har tagit fram för att nå målen i den regionala 

utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Godsstrategin 

redovisar nuläge, trender och prognoser för godstransporter och en 

strategisk inriktning med strategiska områden och handlingsområden.  

De tre strategiska områdena är: 

 Tillgänglig transportinfrastruktur av god kvalitet i hela regionen 

 Urbana miljöer med god och klimatsmart försörjning av varor  

       och material 

 Stärkt förståelse för godstransporternas systemeffekter 

 

Handlingsområden där insatser föreslås för att uppnå strategins intentioner 

är: 

 Samverkan, planering och styrning 

 Infrastruktur för godstransporterna i regionen 

 Effektiv logistik 

 Teknik och innovation 

 Ökad kunskap 

 

Håbo kommun är positiv till strategin och vill lyfta fram Håbo kommuns 

goda läge i Stockholmsregionen för logistikverksamhet och att kommunen 

arbetar med att planlägga verksamhetsområden med inriktning mot bland 

annat logistik.  

Yttrande 

Håbo kommun är positiv till godsstrategin och anser att de utpekade 

strategiska områdena och handlingsområdena för genomförande ger goda 

förutsättningar att klara de stora utmaningar som finns kopplade till 

transporter i Stockholmsregionen. 

Håbo kommun har ett bra läge i Mälarstråket för logistikverksamhet vilket 

kommunen avser att nyttja genom att planlägga två nya 

verksamhetsområden, Logistik Bålsta och Dragelund. Båda områdena ligger 
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nära E18 och Logistik Bålsta kommer även att anslutas till Mälarbanan via 

stickspår.  

För att kunna utveckla Dragelund behöver trafikplats Draget på E18 

anpassas till en trafikplats motsvarande dagens krav och ta höjd för god 

anslutning till utvecklingsområdet. Håbo kommun menar att det är viktigt 

att Stockholms läns landsting och Håbo kommun gemensamt verkar för 

denna utveckling.  

Håbo kommun har med stort intresse följt utvecklingen av elvägar och ser 

att det passar in i handlingsområdet teknik och innovation. En omvandling 

till elväg skulle passa bra för E18. 

Med utbyggd sluss i Södertälje finns förutsättningar för en utveckling av 

sjöfarten på Mälaren. I godsstrategin är det angeläget att ta hänsyn till detta. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 

Ingen uppföljning krävs.  

Beslutsunderlag 

– Remiss Förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen 

 

__________ 

Beslut skickas till 

Stockholms läns landsting  

Plan- och exploateringsavdelningen  
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