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Remissyttrande förslag till Godsstrategi för Stockholmsregionen

Transportföretagens nio förbund har drygt 10 300 medlemsföretag med tillsammans ca 207 000 anställda. Det gör oss till den främsta samlingspunkten för företagen i transportnäringen i Sverige. Transportföretagen har erhållit rubricerade promemoria på remiss och har följande synpunkter.

Inledning 

Transportföretagen välkomnar godsstrategin och kan konstatera att den innehåller många analyser och inriktningsförslag som överensstämmer med vår branschs egna. Vi välkomnar särskilt att strategin så tydligt lyfter fram godstransporternas centrala roll i samhället och att denna funktion kräver kontinuerliga överväganden i samhällsplaneringen för att inte hamna i skuggan av andra, ofta på kort sikt mer politiskt intressanta områden. Transportföretagen hoppas att strategin kommer att åtföljas av konkreta åtgärder för att tillförsäkra att dessa aspekter får en rättvis tyngd i planeringsarbetet.

Våra synpunkter sammanfattas nedan under de fyra frågor som bifogades remissen.

Saknas några utmaningar för godstransporter i strategin?

I godsstrategin samlas utmaningarna under rubrikerna ”Kapacitet och framkomlighet”, ”Urbanisering och förtätning” och ”Systemeffekter och styrning för hållbar utveckling”. Transportföretagen har inga större synpunkter på de utmaningar som listas under dessa rubriker. 

Möjligen borde emellertid ännu en rubrik tillkommit ”Samverkan på lokal, regional, nationell och internationell nivå”. Stockholmsregionens godstransporter har på flera sätt en speciell plats som både servar huvudstaden med kranskommuner, länet, Mälardalsregionen och de nationella/internationella godsströmmarna, t.ex. via färjeförbindelserna över Östersjön och järnvägs- och vägtransportstråken mellan produktionsområdena i norra Sverige och kontinenten. Detta ställer enligt vår mening extra krav på samverkan mellan myndigheter på olika nivå och näringslivet. Det är en utmaning i planeringen när t.ex. terminalpunkter skall utvecklas. Redan idag finns flera för Stockholmsregionen viktiga godsnoder utanför länsgränsen. Vid sidan av helt lokala transporter t.ex. vid byggen är de allra flesta transporter del av åtminstone interregionala, och i många fall internationella godstransportkedjor. Att åstadkomma kapacitetsstarka, robusta och hållbara godstransportflöden och -noder är en utmaning i sig, att planera samhället för framtida behov av sådana en ännu större utmaning. En del i strategin bör därför vara att analysera sådana utmaningar och att skapa en kontinuerlig dialog med alla parter som påverkar detta system, såväl offentliga som privata.

Under systemeffektsrubriken omtalas i strategin flera utmaningar som hänger samman med en politisk strävan om ”överflyttning av godstransporter till sjö eller järnväg”. Uttryckssättet ”överflyttning” är egentligen olyckligt, som framgår av Landstingets egen redovisade studie ”Gods och logistik 2050” visar alla scenarier en trafikökning för samtliga trafikslag, och att vägtransporterna kommer att fortsatt vara mycket dominerande. Det handlar således mindre om att flytta volymer mellan trafikslagen, snarare att skapa goda förutsättningar så att alternativen till vägtransport kan öka sina andelar av den totala ökningen. Dessa förutsättningar är störst för långväga godstransporter. Godstrafiken inom Stockholmsregionen kommer därmed även i de fall konkurrenskraften för intermodala transporter ökar att till stor del handla om vägtransporter till/från kombiterminaler och hamnar. Mer lokalt kan sjöfart spela roll i Mälardalen framför allt för transporter av byggmassor etc vid stora anläggningsarbeten, vilket dock kräver sjönära lägen och effektiva omlastningspunkter. I övrigt bör inte förväntningarna på ”överföring” överdrivas och tillåtas påverka behoven av goda förutsättningar för lastbilstrafiken. Detta särskilt som vägtransporterna under de kommande decennierna kommer att bli fossilfria, vilket minskar motiven för ”överflyttning” av klimat- och utsläppsskäl.

Är de tre strategiska områdena för utveckling av godstransporter i Stockholm län lämpliga?

Tre områden redovisas. ”Tillgänglig transportinfrastruktur av god kvalitet i hel regionen” är givetvis ett centralt område som, vilket också påpekas, är en förutsättning för det regionala näringslivets nationella och internationella konkurrenskraft. De ökande godstransportvolymerna måste få kapacitet både i huvudstråken i och genom regionen, som också måste inkludera anslutningsinfrastruktur till stora terminalområden och hamnar. Här ställs enligt Transportföretagen krav på förbättrad samverkan mellan olika beslutsfattarnivåer, t.ex. vad gäller investeringar i nödvändiga förbifarter och spårutbyggnader. Olika politiska perspektiv mellan kommuner, landsting/län och staten kan här skapa motsättningar med mycket negativa följder. 

Beträffande området ”Urbana miljöer med god och klimatsmart försörjning av varor och material” håller Transportföretagen med om att det finns ökade behov av att bygga stadsmiljöer där leveranser och hämtning av gods kan ske effektivt och hållbart. En moderniserad stadsmiljö med mindre privat biltrafik får inte leda till att effektiv distribution av varor försvåras. Transportföretagen vill t.ex. peka på möjligheten att bygga särskilda underjordiska ”godsfar” vid mer omfattande trafik, eller åtminstone i förväg anlagda – bilfria – lastzoner. Godsdistribution och avfallshämtning etc. som i framtiden kommer ske med fossilfria, ofta eldrivna fordon, måste ges en naturlig plats i gatumiljön vid sidan av gång, cykel och kollektivtrafik. Även byggtransporter måste planeras och förberedas bättre i den urbana miljön. En levande stad blir aldrig färdigbyggd!

Det tredje redovisade området är ”Stärkt förståelse för godstransporternas systemeffekter”. Transportföretagen, som generellt arbetar för en trafikslagsövergripande systemsyn på godstransporterna, delar strategins syn att det är viktigt att beakta godstransporternas påverkan på andra beslut och åtgärder, och omvänt andra åtgärders påverkan på godstransporterna. Vi är också starka förespråkare för kontinuerlig dialog i godstransportfrågor mellan näringslivets företrädare, både transportutförare och -beställare, och offentliga representanter samt gärna även akademiska företrädare. I det sammanhanget är det dock viktigt att dialogen sker i former som skapar mervärde av deltagande för alla parter. Reella möjligheter till tidig information om och påverkan på beslut om infrastrukturutformning eller regelförändringar kan skapa sådana mervärden. Enbart ytterligare sammanträden och grupper är däremot i sig svåra att motivera deltagande i från särskilt företagsrepresentanter.  

Saknas insatser inom handlingsområdena?

Transportföretagen har inga övergripande invändningar mot de åtgärder som redovisas i strategin under de fyra områdena, men har vissa kommentarer. Under rubriken ”samverkan planering och styrning” behandlas de behov av samordning som berördes ovan. Möjligen saknas något om behoven av samverkan även med omkringliggande regioner, t.ex. vid planering av terminalområden etc. Åtgärder för att ”säkerställa att gods för en tydlig roll i samhällsplaneringen och kommer in tidigt i planeringen” tillstyrkes och anknyter ju direkt till våra egna synpunkter ovan. Inriktningen att ”beakta Trafikverkets fyrstegsprincip vid planering” tas ibland i politiska sammanhang tyvärr till intäkt för att undvika att alls bygga ny trafikinfrastruktur. Att analysera om ytterligare kapacitet i godstransportsystemet kan skapas genom att i regelverket tillåta t.ex. tyngre eller länge fordon utan infrastrukturåtgärder är en utmärkt Steg 1-åtgärd. Att däremot hävda att Steg 1 ska innefatta även åtgärder för att allmänt minska transportbehovet (genom regler eller skattepålagor) är enligt Transportföretagen en helt oacceptabel tolkning som kan slå direkt mot godstransporternas funktion i samhället och mot näringslivets konkurrenskraft.

Under rubriken ”Infrastruktur för godstransporterna i regionen” vill Transportföretagen särskilt lyfta fram insatsområdet ”att säkerställa att det finns mark för logistikutveckling inom alla trafikslag och för farligt gods, samt kapacitet på infrastruktur och i noder och satsningar på underhåll av den befintliga infrastrukturen”. Att skapa utrymme och mark för logistik och godstransportändamål är centralt och många gånger otacksamt politiskt. Dock bör noteras att i och med att godstransportfordon kommer bli allt mer fossilfria och tysta bör möjligheterna att kombinera logistikanläggningar med annan bebyggelse, inklusive bostäder, komma att öka. Transportföretagen ställer sig dock frågande till konstaterandet under denna rubrik att godsinfrastrukturen ”i allt väsentligt förväntas vara densamma år 2050 som idag”. Räknas inte god kapacitet runt och till/från Stockholmsregionen till sådan infrastruktur? Förbifart Stockholm kommer t.ex. tillkomma och starka skäl finns för även en Östlig förbindelse runt huvudstaden. Ytterligare spårutbyggnader planeras även som påverkar godstransportkapaciteten på bana. Utbyggnaden av Norviks hamn är ytterligare ett exempel på pågående förändringar av relevans för godstransporterna.

Området ”Effektiv logistik” listar också ett antal viktiga åtgärder. Transportföretagen vill påpeka att åtgärden ”effektivisera distributionstrafiken och konsolidera transporter (samlastning) vilket ökar fyllnadsgraden” måste beakta de redan existerande samlastningsterminaler som utgörs av logistikföretagens anläggningar. Det är viktigt att effektiviseringen uppfattas också av transportbeställarna. Anläggning av ytterligare omlastningspunkter bör motiveras genom analys och samråd med det lokala näringslivet och transportindustrin. Att ”sprida transporterna över dygnet för att minska trängsel i rusningstrafik” är däremot en förhållandevis lättillgänglig åtgärd som dessutom kan underlättas av nya tystare godstransportfordon.

Transportföretagen tillstyrker analysen och åtgärderna under rubrikerna ”Teknik och innovation” och ”Ökad kunskap” som innehåller många viktiga områden för framåtsyftande utveckling i samverkan mellan s.k. ”Triple Helix”-samverkan mellan offentliga parter, näringsliv och akademin. 

Hur kan ni som aktör i Stockholmsregionen bidra till genomförandet?

Transportföretagen, våra ingående förbund och våra medlemsföretag är beredda att bidra till strategins genomförande. Detta förutsätter samverkan i lämpliga forum med tydliga uppgifter och, som ovan påpekats, möjlighet till reell påverkan på beslut av olika typer.



		



		Med vänlig hälsning



Ulf Perbo

Näringspolitisk chef

Transportföretagen



		Klicka här för att ange namn.
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Remissyttrande förslag till Godsstrategi för Stockholmsregionen 


Transportföretagens nio förbund har drygt 10 300 medlemsföretag med tillsammans ca 207 000 
anställda. Det gör oss till den främsta samlingspunkten för företagen i transportnäringen i 
Sverige. Transportföretagen har erhållit rubricerade promemoria på remiss och har följande 
synpunkter. 


Inledning  


Transportföretagen välkomnar godsstrategin och kan konstatera att den innehåller många 
analyser och inriktningsförslag som överensstämmer med vår branschs egna. Vi välkomnar 
särskilt att strategin så tydligt lyfter fram godstransporternas centrala roll i samhället och att 
denna funktion kräver kontinuerliga överväganden i samhällsplaneringen för att inte hamna i 
skuggan av andra, ofta på kort sikt mer politiskt intressanta områden. Transportföretagen hoppas 
att strategin kommer att åtföljas av konkreta åtgärder för att tillförsäkra att dessa aspekter får en 
rättvis tyngd i planeringsarbetet. 


Våra synpunkter sammanfattas nedan under de fyra frågor som bifogades remissen. 


Saknas några utmaningar för godstransporter i strategin? 


I godsstrategin samlas utmaningarna under rubrikerna ”Kapacitet och framkomlighet”, ”Urbanisering 
och förtätning” och ”Systemeffekter och styrning för hållbar utveckling”. Transportföretagen har inga 
större synpunkter på de utmaningar som listas under dessa rubriker.  


Möjligen borde emellertid ännu en rubrik tillkommit ”Samverkan på lokal, regional, nationell och 
internationell nivå”. Stockholmsregionens godstransporter har på flera sätt en speciell plats som 
både servar huvudstaden med kranskommuner, länet, Mälardalsregionen och de 
nationella/internationella godsströmmarna, t.ex. via färjeförbindelserna över Östersjön och 
järnvägs- och vägtransportstråken mellan produktionsområdena i norra Sverige och kontinenten. 
Detta ställer enligt vår mening extra krav på samverkan mellan myndigheter på olika nivå och 
näringslivet. Det är en utmaning i planeringen när t.ex. terminalpunkter skall utvecklas. Redan 
idag finns flera för Stockholmsregionen viktiga godsnoder utanför länsgränsen. Vid sidan av helt 
lokala transporter t.ex. vid byggen är de allra flesta transporter del av åtminstone interregionala, 
och i många fall internationella godstransportkedjor. Att åstadkomma kapacitetsstarka, robusta 
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och hållbara godstransportflöden och -noder är en utmaning i sig, att planera samhället för 
framtida behov av sådana en ännu större utmaning. En del i strategin bör därför vara att 
analysera sådana utmaningar och att skapa en kontinuerlig dialog med alla parter som påverkar 
detta system, såväl offentliga som privata. 


Under systemeffektsrubriken omtalas i strategin flera utmaningar som hänger samman med en 
politisk strävan om ”överflyttning av godstransporter till sjö eller järnväg”. Uttryckssättet 
”överflyttning” är egentligen olyckligt, som framgår av Landstingets egen redovisade studie 
”Gods och logistik 2050” visar alla scenarier en trafikökning för samtliga trafikslag, och att 
vägtransporterna kommer att fortsatt vara mycket dominerande. Det handlar således mindre om 
att flytta volymer mellan trafikslagen, snarare att skapa goda förutsättningar så att alternativen till 
vägtransport kan öka sina andelar av den totala ökningen. Dessa förutsättningar är störst för 
långväga godstransporter. Godstrafiken inom Stockholmsregionen kommer därmed även i de fall 
konkurrenskraften för intermodala transporter ökar att till stor del handla om vägtransporter 
till/från kombiterminaler och hamnar. Mer lokalt kan sjöfart spela roll i Mälardalen framför allt 
för transporter av byggmassor etc vid stora anläggningsarbeten, vilket dock kräver sjönära lägen 
och effektiva omlastningspunkter. I övrigt bör inte förväntningarna på ”överföring” överdrivas 
och tillåtas påverka behoven av goda förutsättningar för lastbilstrafiken. Detta särskilt som 
vägtransporterna under de kommande decennierna kommer att bli fossilfria, vilket minskar 
motiven för ”överflyttning” av klimat- och utsläppsskäl. 


Är de tre strategiska områdena för utveckling av godstransporter i Stockholm län 
lämpliga? 


Tre områden redovisas. ”Tillgänglig transportinfrastruktur av god kvalitet i hel regionen” är givetvis ett 
centralt område som, vilket också påpekas, är en förutsättning för det regionala näringslivets 
nationella och internationella konkurrenskraft. De ökande godstransportvolymerna måste få 
kapacitet både i huvudstråken i och genom regionen, som också måste inkludera 
anslutningsinfrastruktur till stora terminalområden och hamnar. Här ställs enligt 
Transportföretagen krav på förbättrad samverkan mellan olika beslutsfattarnivåer, t.ex. vad gäller 
investeringar i nödvändiga förbifarter och spårutbyggnader. Olika politiska perspektiv mellan 
kommuner, landsting/län och staten kan här skapa motsättningar med mycket negativa följder.  


Beträffande området ”Urbana miljöer med god och klimatsmart försörjning av varor och material” håller 
Transportföretagen med om att det finns ökade behov av att bygga stadsmiljöer där leveranser 
och hämtning av gods kan ske effektivt och hållbart. En moderniserad stadsmiljö med mindre 
privat biltrafik får inte leda till att effektiv distribution av varor försvåras. Transportföretagen vill 
t.ex. peka på möjligheten att bygga särskilda underjordiska ”godsfar” vid mer omfattande trafik, 
eller åtminstone i förväg anlagda – bilfria – lastzoner. Godsdistribution och avfallshämtning etc. 
som i framtiden kommer ske med fossilfria, ofta eldrivna fordon, måste ges en naturlig plats i 
gatumiljön vid sidan av gång, cykel och kollektivtrafik. Även byggtransporter måste planeras och 
förberedas bättre i den urbana miljön. En levande stad blir aldrig färdigbyggd! 


Det tredje redovisade området är ”Stärkt förståelse för godstransporternas systemeffekter”. 
Transportföretagen, som generellt arbetar för en trafikslagsövergripande systemsyn på 
godstransporterna, delar strategins syn att det är viktigt att beakta godstransporternas påverkan 
på andra beslut och åtgärder, och omvänt andra åtgärders påverkan på godstransporterna. Vi är 
också starka förespråkare för kontinuerlig dialog i godstransportfrågor mellan näringslivets 
företrädare, både transportutförare och -beställare, och offentliga representanter samt gärna även 
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akademiska företrädare. I det sammanhanget är det dock viktigt att dialogen sker i former som 
skapar mervärde av deltagande för alla parter. Reella möjligheter till tidig information om och 
påverkan på beslut om infrastrukturutformning eller regelförändringar kan skapa sådana 
mervärden. Enbart ytterligare sammanträden och grupper är däremot i sig svåra att motivera 
deltagande i från särskilt företagsrepresentanter.   


Saknas insatser inom handlingsområdena? 


Transportföretagen har inga övergripande invändningar mot de åtgärder som redovisas i 
strategin under de fyra områdena, men har vissa kommentarer. Under rubriken ”samverkan 
planering och styrning” behandlas de behov av samordning som berördes ovan. Möjligen saknas 
något om behoven av samverkan även med omkringliggande regioner, t.ex. vid planering av 
terminalområden etc. Åtgärder för att ”säkerställa att gods för en tydlig roll i samhällsplaneringen 
och kommer in tidigt i planeringen” tillstyrkes och anknyter ju direkt till våra egna synpunkter 
ovan. Inriktningen att ”beakta Trafikverkets fyrstegsprincip vid planering” tas ibland i politiska 
sammanhang tyvärr till intäkt för att undvika att alls bygga ny trafikinfrastruktur. Att analysera 
om ytterligare kapacitet i godstransportsystemet kan skapas genom att i regelverket tillåta t.ex. 
tyngre eller länge fordon utan infrastrukturåtgärder är en utmärkt Steg 1-åtgärd. Att däremot 
hävda att Steg 1 ska innefatta även åtgärder för att allmänt minska transportbehovet (genom 
regler eller skattepålagor) är enligt Transportföretagen en helt oacceptabel tolkning som kan slå 
direkt mot godstransporternas funktion i samhället och mot näringslivets konkurrenskraft. 


Under rubriken ”Infrastruktur för godstransporterna i regionen” vill Transportföretagen särskilt lyfta 
fram insatsområdet ”att säkerställa att det finns mark för logistikutveckling inom alla trafikslag 
och för farligt gods, samt kapacitet på infrastruktur och i noder och satsningar på underhåll av 
den befintliga infrastrukturen”. Att skapa utrymme och mark för logistik och 
godstransportändamål är centralt och många gånger otacksamt politiskt. Dock bör noteras att i 
och med att godstransportfordon kommer bli allt mer fossilfria och tysta bör möjligheterna att 
kombinera logistikanläggningar med annan bebyggelse, inklusive bostäder, komma att öka. 
Transportföretagen ställer sig dock frågande till konstaterandet under denna rubrik att 
godsinfrastrukturen ”i allt väsentligt förväntas vara densamma år 2050 som idag”. Räknas inte 
god kapacitet runt och till/från Stockholmsregionen till sådan infrastruktur? Förbifart Stockholm 
kommer t.ex. tillkomma och starka skäl finns för även en Östlig förbindelse runt huvudstaden. 
Ytterligare spårutbyggnader planeras även som påverkar godstransportkapaciteten på bana. 
Utbyggnaden av Norviks hamn är ytterligare ett exempel på pågående förändringar av relevans 
för godstransporterna. 


Området ”Effektiv logistik” listar också ett antal viktiga åtgärder. Transportföretagen vill påpeka 
att åtgärden ”effektivisera distributionstrafiken och konsolidera transporter (samlastning) vilket 
ökar fyllnadsgraden” måste beakta de redan existerande samlastningsterminaler som utgörs av 
logistikföretagens anläggningar. Det är viktigt att effektiviseringen uppfattas också av 
transportbeställarna. Anläggning av ytterligare omlastningspunkter bör motiveras genom analys 
och samråd med det lokala näringslivet och transportindustrin. Att ”sprida transporterna över 
dygnet för att minska trängsel i rusningstrafik” är däremot en förhållandevis lättillgänglig åtgärd 
som dessutom kan underlättas av nya tystare godstransportfordon. 


Transportföretagen tillstyrker analysen och åtgärderna under rubrikerna ”Teknik och innovation” 
och ”Ökad kunskap” som innehåller många viktiga områden för framåtsyftande utveckling i 
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samverkan mellan s.k. ”Triple Helix”-samverkan mellan offentliga parter, näringsliv och 
akademin.  


Hur kan ni som aktör i Stockholmsregionen bidra till genomförandet? 


Transportföretagen, våra ingående förbund och våra medlemsföretag är beredda att bidra till 
strategins genomförande. Detta förutsätter samverkan i lämpliga forum med tydliga uppgifter 
och, som ovan påpekats, möjlighet till reell påverkan på beslut av olika typer. 


 


 


Med vänlig hälsning 


 
Ulf Perbo 


Näringspolitisk chef 


Transportföretagen 
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Remissyttrande förslag till Godsstrategi för Stockholmsregionen 

Transportföretagens nio förbund har drygt 10 300 medlemsföretag med tillsammans ca 207 000 
anställda. Det gör oss till den främsta samlingspunkten för företagen i transportnäringen i 
Sverige. Transportföretagen har erhållit rubricerade promemoria på remiss och har följande 
synpunkter. 

Inledning  

Transportföretagen välkomnar godsstrategin och kan konstatera att den innehåller många 
analyser och inriktningsförslag som överensstämmer med vår branschs egna. Vi välkomnar 
särskilt att strategin så tydligt lyfter fram godstransporternas centrala roll i samhället och att 
denna funktion kräver kontinuerliga överväganden i samhällsplaneringen för att inte hamna i 
skuggan av andra, ofta på kort sikt mer politiskt intressanta områden. Transportföretagen hoppas 
att strategin kommer att åtföljas av konkreta åtgärder för att tillförsäkra att dessa aspekter får en 
rättvis tyngd i planeringsarbetet. 

Våra synpunkter sammanfattas nedan under de fyra frågor som bifogades remissen. 

Saknas några utmaningar för godstransporter i strategin? 

I godsstrategin samlas utmaningarna under rubrikerna ”Kapacitet och framkomlighet”, ”Urbanisering 
och förtätning” och ”Systemeffekter och styrning för hållbar utveckling”. Transportföretagen har inga 
större synpunkter på de utmaningar som listas under dessa rubriker.  

Möjligen borde emellertid ännu en rubrik tillkommit ”Samverkan på lokal, regional, nationell och 
internationell nivå”. Stockholmsregionens godstransporter har på flera sätt en speciell plats som 
både servar huvudstaden med kranskommuner, länet, Mälardalsregionen och de 
nationella/internationella godsströmmarna, t.ex. via färjeförbindelserna över Östersjön och 
järnvägs- och vägtransportstråken mellan produktionsområdena i norra Sverige och kontinenten. 
Detta ställer enligt vår mening extra krav på samverkan mellan myndigheter på olika nivå och 
näringslivet. Det är en utmaning i planeringen när t.ex. terminalpunkter skall utvecklas. Redan 
idag finns flera för Stockholmsregionen viktiga godsnoder utanför länsgränsen. Vid sidan av helt 
lokala transporter t.ex. vid byggen är de allra flesta transporter del av åtminstone interregionala, 
och i många fall internationella godstransportkedjor. Att åstadkomma kapacitetsstarka, robusta 
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och hållbara godstransportflöden och -noder är en utmaning i sig, att planera samhället för 
framtida behov av sådana en ännu större utmaning. En del i strategin bör därför vara att 
analysera sådana utmaningar och att skapa en kontinuerlig dialog med alla parter som påverkar 
detta system, såväl offentliga som privata. 

Under systemeffektsrubriken omtalas i strategin flera utmaningar som hänger samman med en 
politisk strävan om ”överflyttning av godstransporter till sjö eller järnväg”. Uttryckssättet 
”överflyttning” är egentligen olyckligt, som framgår av Landstingets egen redovisade studie 
”Gods och logistik 2050” visar alla scenarier en trafikökning för samtliga trafikslag, och att 
vägtransporterna kommer att fortsatt vara mycket dominerande. Det handlar således mindre om 
att flytta volymer mellan trafikslagen, snarare att skapa goda förutsättningar så att alternativen till 
vägtransport kan öka sina andelar av den totala ökningen. Dessa förutsättningar är störst för 
långväga godstransporter. Godstrafiken inom Stockholmsregionen kommer därmed även i de fall 
konkurrenskraften för intermodala transporter ökar att till stor del handla om vägtransporter 
till/från kombiterminaler och hamnar. Mer lokalt kan sjöfart spela roll i Mälardalen framför allt 
för transporter av byggmassor etc vid stora anläggningsarbeten, vilket dock kräver sjönära lägen 
och effektiva omlastningspunkter. I övrigt bör inte förväntningarna på ”överföring” överdrivas 
och tillåtas påverka behoven av goda förutsättningar för lastbilstrafiken. Detta särskilt som 
vägtransporterna under de kommande decennierna kommer att bli fossilfria, vilket minskar 
motiven för ”överflyttning” av klimat- och utsläppsskäl. 

Är de tre strategiska områdena för utveckling av godstransporter i Stockholm län 
lämpliga? 

Tre områden redovisas. ”Tillgänglig transportinfrastruktur av god kvalitet i hel regionen” är givetvis ett 
centralt område som, vilket också påpekas, är en förutsättning för det regionala näringslivets 
nationella och internationella konkurrenskraft. De ökande godstransportvolymerna måste få 
kapacitet både i huvudstråken i och genom regionen, som också måste inkludera 
anslutningsinfrastruktur till stora terminalområden och hamnar. Här ställs enligt 
Transportföretagen krav på förbättrad samverkan mellan olika beslutsfattarnivåer, t.ex. vad gäller 
investeringar i nödvändiga förbifarter och spårutbyggnader. Olika politiska perspektiv mellan 
kommuner, landsting/län och staten kan här skapa motsättningar med mycket negativa följder.  

Beträffande området ”Urbana miljöer med god och klimatsmart försörjning av varor och material” håller 
Transportföretagen med om att det finns ökade behov av att bygga stadsmiljöer där leveranser 
och hämtning av gods kan ske effektivt och hållbart. En moderniserad stadsmiljö med mindre 
privat biltrafik får inte leda till att effektiv distribution av varor försvåras. Transportföretagen vill 
t.ex. peka på möjligheten att bygga särskilda underjordiska ”godsfar” vid mer omfattande trafik, 
eller åtminstone i förväg anlagda – bilfria – lastzoner. Godsdistribution och avfallshämtning etc. 
som i framtiden kommer ske med fossilfria, ofta eldrivna fordon, måste ges en naturlig plats i 
gatumiljön vid sidan av gång, cykel och kollektivtrafik. Även byggtransporter måste planeras och 
förberedas bättre i den urbana miljön. En levande stad blir aldrig färdigbyggd! 

Det tredje redovisade området är ”Stärkt förståelse för godstransporternas systemeffekter”. 
Transportföretagen, som generellt arbetar för en trafikslagsövergripande systemsyn på 
godstransporterna, delar strategins syn att det är viktigt att beakta godstransporternas påverkan 
på andra beslut och åtgärder, och omvänt andra åtgärders påverkan på godstransporterna. Vi är 
också starka förespråkare för kontinuerlig dialog i godstransportfrågor mellan näringslivets 
företrädare, både transportutförare och -beställare, och offentliga representanter samt gärna även 
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akademiska företrädare. I det sammanhanget är det dock viktigt att dialogen sker i former som 
skapar mervärde av deltagande för alla parter. Reella möjligheter till tidig information om och 
påverkan på beslut om infrastrukturutformning eller regelförändringar kan skapa sådana 
mervärden. Enbart ytterligare sammanträden och grupper är däremot i sig svåra att motivera 
deltagande i från särskilt företagsrepresentanter.   

Saknas insatser inom handlingsområdena? 

Transportföretagen har inga övergripande invändningar mot de åtgärder som redovisas i 
strategin under de fyra områdena, men har vissa kommentarer. Under rubriken ”samverkan 
planering och styrning” behandlas de behov av samordning som berördes ovan. Möjligen saknas 
något om behoven av samverkan även med omkringliggande regioner, t.ex. vid planering av 
terminalområden etc. Åtgärder för att ”säkerställa att gods för en tydlig roll i samhällsplaneringen 
och kommer in tidigt i planeringen” tillstyrkes och anknyter ju direkt till våra egna synpunkter 
ovan. Inriktningen att ”beakta Trafikverkets fyrstegsprincip vid planering” tas ibland i politiska 
sammanhang tyvärr till intäkt för att undvika att alls bygga ny trafikinfrastruktur. Att analysera 
om ytterligare kapacitet i godstransportsystemet kan skapas genom att i regelverket tillåta t.ex. 
tyngre eller länge fordon utan infrastrukturåtgärder är en utmärkt Steg 1-åtgärd. Att däremot 
hävda att Steg 1 ska innefatta även åtgärder för att allmänt minska transportbehovet (genom 
regler eller skattepålagor) är enligt Transportföretagen en helt oacceptabel tolkning som kan slå 
direkt mot godstransporternas funktion i samhället och mot näringslivets konkurrenskraft. 

Under rubriken ”Infrastruktur för godstransporterna i regionen” vill Transportföretagen särskilt lyfta 
fram insatsområdet ”att säkerställa att det finns mark för logistikutveckling inom alla trafikslag 
och för farligt gods, samt kapacitet på infrastruktur och i noder och satsningar på underhåll av 
den befintliga infrastrukturen”. Att skapa utrymme och mark för logistik och 
godstransportändamål är centralt och många gånger otacksamt politiskt. Dock bör noteras att i 
och med att godstransportfordon kommer bli allt mer fossilfria och tysta bör möjligheterna att 
kombinera logistikanläggningar med annan bebyggelse, inklusive bostäder, komma att öka. 
Transportföretagen ställer sig dock frågande till konstaterandet under denna rubrik att 
godsinfrastrukturen ”i allt väsentligt förväntas vara densamma år 2050 som idag”. Räknas inte 
god kapacitet runt och till/från Stockholmsregionen till sådan infrastruktur? Förbifart Stockholm 
kommer t.ex. tillkomma och starka skäl finns för även en Östlig förbindelse runt huvudstaden. 
Ytterligare spårutbyggnader planeras även som påverkar godstransportkapaciteten på bana. 
Utbyggnaden av Norviks hamn är ytterligare ett exempel på pågående förändringar av relevans 
för godstransporterna. 

Området ”Effektiv logistik” listar också ett antal viktiga åtgärder. Transportföretagen vill påpeka 
att åtgärden ”effektivisera distributionstrafiken och konsolidera transporter (samlastning) vilket 
ökar fyllnadsgraden” måste beakta de redan existerande samlastningsterminaler som utgörs av 
logistikföretagens anläggningar. Det är viktigt att effektiviseringen uppfattas också av 
transportbeställarna. Anläggning av ytterligare omlastningspunkter bör motiveras genom analys 
och samråd med det lokala näringslivet och transportindustrin. Att ”sprida transporterna över 
dygnet för att minska trängsel i rusningstrafik” är däremot en förhållandevis lättillgänglig åtgärd 
som dessutom kan underlättas av nya tystare godstransportfordon. 

Transportföretagen tillstyrker analysen och åtgärderna under rubrikerna ”Teknik och innovation” 
och ”Ökad kunskap” som innehåller många viktiga områden för framåtsyftande utveckling i 
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samverkan mellan s.k. ”Triple Helix”-samverkan mellan offentliga parter, näringsliv och 
akademin.  

Hur kan ni som aktör i Stockholmsregionen bidra till genomförandet? 

Transportföretagen, våra ingående förbund och våra medlemsföretag är beredda att bidra till 
strategins genomförande. Detta förutsätter samverkan i lämpliga forum med tydliga uppgifter 
och, som ovan påpekats, möjlighet till reell påverkan på beslut av olika typer. 

Med vänlig hälsning 

Ulf Perbo 

Näringspolitisk chef 

Transportföretagen 
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