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TRN 2017–0055 

Tillväxt- och 
regionplaneförvaltningen  
Stockholms läns landsting 

Remissvar förslag till Godsstrategi för Stockholmsregionen 

Regionförbundet Sörmland lämnar härmed remissvar på förslag till godsstrategi för 
Stockholmsregionen som bygger vidare på vad länet tidigare yttrat avseende den 
storregionala samsynen om prioriteringar för Stockholm-Mälarregionens utveckling 
och transportinfrastruktur genom samarbetet i ÖMS och EBS. Vi hänvisar även till 
det gemensamma svaret på godsstrategin genom EBS.  

Regionförbundet Sörmlands synpunkter 
Regionförbundet ställer sig positiv till att ett förslag till godsstrategi för 
Stockholmsregionen tagits fram i syftet att nå en regional samsyn kring de viktigaste 
regionala utmaningarna och hur regionens aktörer tillsammans ska hantera dessa. 
Vidare är en samsyn i Stockholm-Mälardalsregionen kring 
transportinfrastrukturinvesteringar viktigt för en fortsatt hållbar tillväxt i regionen. 

Utmaningar för godstransporter 
Godsstrategin identifierar relevanta utmaningar. Då såväl gods- som 
persontransporterna, som till stor del nyttjar samma infrastruktur förväntas öka, sätts 
stor press på transportsystemet. Regionförbundet instämmer i beskrivningen av 
utmaningarna för godstransporterna i regionen. Som följd av regionens tillväxt 
förväntas godstransporterna öka och detta ställer ökade krav på transportsystemet i 
framtiden.  

Godsstrategins utmaningar i sin beskrivning syftar främst till geografin inom 
Stockholms län. Då godset inte sällan har sin slutdestination i Stockholmsregionen 
krävs ofta en kortare transport på vägnätet, vilket kräver god landinfrastruktur i 
regionen. Det finns en tydlig politisk ambition att flytta över gods från väg till 
järnväg och sjöfart, vilket också är nödvändigt för att möta de klimatutmaningar vi 
står inför. Förändringar i strukturen och omflyttning av till exempel gods från väg till 
järnväg i Stockholms län får följdeffekter i resten av landet. På samma sätt påverkar 
infrastruktur i andra delar av landet Stockholms läns förutsättningar. Det vore bra att 
förtydliga om hur relevant infrastruktur i andra delar av landet kan skapa 
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förutsättningar för avlastning eller mer effektivt användande av infrastrukturen i 
Stockholms län.  

Regionförbundet önskar i kommande storregionala diskussioner fördjupa 
resonemang kring utträngningseffekter från de centrala delarna av Stockholm. Det är 
viktigt att belysa den ökade betydelsen av gods och terminalstruktur i kringliggande 
kommuner i utkanten av Stockholms län och vad utvecklingen har för betydelse för 
transportsystemets utveckling och kapacitet i både ett regionalt och storregionalt 
perspektiv på sikt. Hur kommer utvecklingen av perifera logistiklägen utifrån 
Stockholmsregionens perspektiv att påverka ”last mile” transporter och vägnätet i 
framtiden? Utvecklingen kan komma att bidra till nya konfliktpunkter i systemet då 
gods och persontransport konkurrerar om kapacitet. Därför är det viktigt med 
effektiv planering och styrning till exempel för att godstrafik på järnväg i högre grad 
går i lågtrafik.    
 
Den typen av frågor gör att det storregionala samarbetet blir viktigt då 
stockholmsregionen är en för snäv avgränsning för att hantera den typen av 
utmaningar. Brister som finns långt ute i systemet kan påverka kapaciteten i centrala 
delarna av Stockholm. 
 

Strategiska områden 
Regionförbundet har inga synpunkter på de tre strategiska områden som presenteras i 
godsstrategin. Att säkerställa tillgänglig transportinfrastruktur av god kvalitet i hela 
regionen, som är det första strategiska området, är relevant och gynnar hela 
storregionens utveckling. Strategin ”stärkt förståelse för godstransporternas 
systemeffekter” bedöms angeläget och utmanande. Dels i avseendet att utveckla 
styrmedel och effektiva lösningar, dels i att förankra dessa till en samsyn mellan alla 
aktörer, privata som offentliga. 
 

Handlingsområden 
Regionförbundet bedömer att strategin tar upp de handlingsområden som är 
nödvändiga att arbeta med. Förbättringar i transportinfrastrukturen kan bara lösa en 
del av problemen och effektiv logistik som utnyttjar infrastrukturen på ett annat sätt 
är nödvändig. För detta krävs ökad kunskap som driver på utvecklingen av ny teknik 
och affärsmodeller. Av styrningen krävs bland annat förmågan att säkerställa 
konkurrensneutralitet mellan transportslagen, för att undanröja hinder och skapa 
initiativet till en överflyttning till mer hållbart transportslag och ökad fyllnadsgrad.  
 
De strategiska områdena med tillhörande handlingsområden skulle behöva utvecklas 
för att fullt ut kunna fungera som planeringsunderlag enligt plan- och bygglagen.  
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Dokumentet når inte tillräckligt långt eller är tillräckligt konkret för att kunna utgöra 
ett konkret planeringsunderlag i kommunal planering. Dokumentet ger en bra bild av 
dagens godsstruktur men är otydligt vad nästa steg är och vilka framtidsbilder som 
finns förutom vetskapen att godstransporterna ökar. Det vore bra att förtydliga 
strategin, eller att göra en handlingsplan, där det framgår hur strategin ska användas 
som planeringsunderlag.  
 

Bidrag som en av aktörerna 
Regionförbundet Sörmland kan bidra till genomförandet av godsstrategin genom 
bred samverkan och erfarenhetsutbyte för en konkretisering av strategin främst 
genom vår storregionala samverkan. Inom ramen för En bättre sits-samarbete 
kommer en storregional godsstrategi att tas fram med ambitionen att antas under 
våren 2019. I det arbetet finns tillfälle att arbeta fram gemensamma prioriteringar. 
 
 
 
 
REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND 
Förbundskontoret 
 
 
 
 
 
Cristine Dahlbom  Fredrik Högberg  
Regiondirektör  Strateg  
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