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Bifogat finns Länsstyrelsen yttrande över remiss Förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen.
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Länsstyrelsen Uppsala län
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Telefon: 010-22 33 289, Växel: 010-22 33 000
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Stockholms läns landsting
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 

E-post: 
registrator.trf@sll.se

Remiss om förslag till godsstrategi för Stockholmregionen 
Ert Dnr: TRN 2017-0055
Redogörelse för ärendet
Stockholm läns landsting, tillväxt och regionplaneförvaltningen, har skickat förslag till 
godsstrategi för Stockholmregionen på remiss för att inhämta synpunkter på förslaget. 
Landstinget har i rollen som regionplaneorgan tagit initiativ till framtagandet av en 
regional godsstrategi för Stockholms län. Godsstrategin relaterar till den regionala 
utvecklingsplanen i Stockholmsregionen, RUFS 2050, som ett fördjupande och 
kompletterande dokument med eget remissförfarande. Den regionala godsstrategin för 
Stockholms län är vägledande för regionens aktörer. 
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 har fokus på samlastning och ny teknik och redovisar 
strategiska områden och insatsområden där det behövs regional kraftsamling för 
genomförande. Godsstrategin ska även bidra till att nå målen i RUFS 2050. 
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen har ställt upp fyra frågeställningar som de 
önskar att remissmottagaren lämnar synpunkter på. 

Länsstyrelsens synpunkter
Länsstyrelsen i Uppsala län ställer sig positiv till Godsstrategin som Tillväxt- och 
regionplaneförvaltningen har tagit fram. Godsstrategin lyfter både fram de problem 
som finns idag inom godstransport och de framtida problemen som kan tänkas 
uppstå i takt med att regionen växer, ökad e-handeln m.m. 
Nedan följer synpunkter på de frågeställningar som tillväxt- och 
regionplaneförvaltningen särskilt vill ha svar på. 
- Saknas utmaningar för godsstrategin? Är de tre strategiska områdena för 

utveckling av godstransporter i Stockholm län lämpliga? Saknas insatser inom 
de sju handlingsområdena

Länsstyrelsen anser att Tillväxt- och regionplaneförvaltningen har fångat upp de stora 
utmaningarna som finns uppställda i Godsstrategin. Dessa blir överskådliga genom att de 
identifierade utmaningarna har kategoriserats i tre områden; Kapacitet och 
framkomlighet, urbanisering och förtätning, samt systemeffekter och styrning för hållbar 
utveckling, även om dessa överlappar varandra inom olika delar. 
Länsstyrelsen anser vidare att de tre strategiska områdena är relevanta för Stockholms 
län, då dessa fångar upp olika delar av vad som innefattas inom godstransport, bl.a. 
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presenteras transport som en följd av leverans av varor och tjänster som en kategori 
men även byggtrafik som genereras i och med att städerna växer. 
Länsstyrelsen är särskilt positiv till att teknik och innovation lyfts som strategiska 
områden som bör utvecklas för att få fram nya lösningar och angreppssätt till en 
effektiv hantering av godstransport. Det är en bra utgångspunkt att akademin bör 
involveras i ett tidigt skede vid idé- och problemformulering, för att dra nytta av dess 
kompetens och för att stärka akademin långsiktigt. 
Det är även mycket betydelsefullt att det i Godsstrategin finns en framtidssyn, där 
bevakning av omvärldstrenders och megatrenders förutsägbarhet utgör viktig 
aspekt, för att kunna ha som inblick vad som kan komma att påverka 
godstransporter i en positiv eller negativ riktning. 

- Hur kan ni som aktörer i Stockholmsregionen bidra till genomförandet? 
Uppsala region är en del av den växande storstadsregionen. Stora delar av 
godstransporterna med lastbil sker mellan Uppsala och Stockholm. Ostkustbanan är ett 
viktigt stråk, varför en utbyggnad av Ostkustbanan med fyra spår till Uppsala är 
angeläget få till, både utifrån person- och godstransport. Detta för att kunna göra det 
möjligt att flytta över en del av godstransporterna till järnväg som idag till stor del sker 
med lastbil. Det är även viktigt att Dalabana upprustas, då den utgör en viktig länk både 
för fjärrtåg och godståg mellan Stockholm och norra Sverige. Dessa synpunkter har 
Länsstyrelsen i Uppsala framfört tidigare i sina yttrande om den nationella planen för 
transportinfrastruktur och Länstransportplanen för Uppsala län. 

Deltagare
Chef för Plan- och bostadsenheten Annika Israelsson har beslutat i detta ärende. 
Planhandläggare Katja Saranka har varit föredragande. 

Ärendet har hanterats med digital signering och har därför inga underskrifter.

Annika Israelsson
Katja Saranka
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