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YTTRANDE
2018-03-02 Dnr 8674-2017


Enheten för samhällsutveckling
Maria Andersson
Tel: 010-2251238
Maria.t.andersson@lansstyrelsen.se


Stockholms läns landsting


Remiss gällande Godsstrategi för Stockholmsregionen 


Redogörelse för ärendet
Till Länsstyrelsen har, från Stockholms läns landsting, inkommit en remiss 
gällande förslag till en regional godsstrategi för Stockholms län.


Godsstrategin syftar till att nå en regional samsyn om de viktigaste regionala 
utmaningarna med de ökade godstransporterna och hur regionens aktörer 
tillsammans ska hantera dessa. Strategin redovisar strategiska områden och 
insatsområden där det behövs regional kraftsamling för genomförande.


Yttrande
I förslaget till godsstrategin konstateras att regionen står inför stora samhälls-
utmaningar för att kunna möta det ökade behovet av transporter.  Gods-
transporterna till, från och inom regionen kommer att mer än fördubblas fram till 
2050. En stor del av godstransporterna på vägar och järnvägar är dock transitgods 
med start- och målpunkter utanför länet.  I strategin föreslås ,som en av 
insatsområdena, att samarbeten och samverkan mellan aktörer i länet måste 
förstärkas. Länsstyrelsen anser att det förslagna insatsområdet kan utvecklas och 
även innefatta aktörer inom ÖMS-samarbetet. Det skulle kunna öppna upp för 
andra lösningar som bidrar till avlastning av Stockholmregionens kommande 
transportutmaningar.    


Länsstyrelsen i Gävleborg har i övrigt inte några synpunkter på förslaget till 
godsstrategi.


I ärendet har enhetschef Patrik Havermann beslutat och Maria Andersson varit 
föredragande.


Patrik Havermann


Maria Andersson
Denna handling är godkänd i Länsstyrelsens elektroniska system och har därför ingen 
namnunderskrift.
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