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4 Mälarstäders yttrande gällande 
Godsstrategi för Stockholmsregionen 

Yttrandet är gemensamt för 4 Mälarstäder. 4 Mälarstäder är ett samarbete mellan 
Eskilstuna, Västerås, Enköping och Strängnäs kommuner som initierades politiskt 2011.  

4 Mälarstäder är idag en expansiv tillväxtregion med cirka 325 000 
invånare och 16 000 företag. Nu vill vi växa ännu mer och det 
planeras för 25 000 nya bostäder före år 2030. Här finns stora delar 
av Sveriges produktion och konsumtion samt av import och export.  
 
Det är en stor samhällsutmaning att möta det ökade behovet av transporter samtidigt 
som det gäller att minimera trängseln, öka framkomligheten i transportsystemet och nå 
klimatmålet om ett fossilfritt transportsystem till 2050. De utmaningar, behov och brister 
som identifieras i godsstrategin överensstämmer väl med de som 4 Mälarstäder anser är 
de stora utmaningarna. 
 
En regional godsstrategi behöver vara vägledande för att bidra till att nå målen i såväl 
Stockholms regionala utvecklingsplaner liksom de utvecklingsplaner som finns i (minst) 
grannlänen och grannregionerna. Detta blir än viktigare då strategin är ämnad att ha en 
status som planeringsunderlag enligt plan- och bygglagen 7 kap 5 § och inte bara ska 
fungera vägledande och rådgivande. Det som framgår av denna godsstrategi kommer inte 
bara att påverka Stockholms län utan ge stor påverkan på hela Mälardalen. Att nå en 
regional samsyn är viktig, men när vi i dessa sammanhang pratar om region behöver vi 
se utöver de administrativa gränserna och se till en storregion med mer diffusa fysiska 
avgränsningar. Vi behöver ta stor hänsyn till och förstå att det vi beslutar i det ena 
länet/regionen starkt påverkar regionerna och områdena runtomkring. 
 

4 Mälarstäder har en stark ställning inom godshantering med stora 
utvecklingsmöjligheter, vilket vi menar är mycket viktigt att utnyttja 
för att Stockholms län ska klara sina utmaningar i godsfrågan.  
 
Eskilstuna Kombiterminal är Stockholmsregionens största kombiterminal och ligger i 
anslutning till E20 och Svealandsbanan. Terminalen trafikeras av ett flertal operatörer och 
har dagliga tågpendlar till hamnar i Göteborg, Malmö och Trelleborg. Kombiterminalen 
vann priset "Årets Transportlösning 2013" och är helt elektrifierad. 
 
Mälarhamnarna Västerås och Köping samarbetar med Eskilstuna kombiterminal och är 
Nordens största insjöhamn. Med en utbyggnad av Södertälje sluss, farleden och 
Hjulstabron tillsammans med hamnarnas utveckling möjliggörs än mer hållbara 
godstransporter rätt in i Mälardalens hjärta. Västerås hamn är en stor tillgång för 
godstransporter till och från Stockholms norra länsdelar. 
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Följande punkter är 4 Mälarstäders viktigaste synpunkter på 
förslaget till Godsstrategi för Stockholm län: 

• Stockholms län är en för snäv regional avgränsning för att kunna hantera de 
utmaningar och nå de mål som ställs upp för godsstrategin. En storregional 
strategi är nödvändig. Gods känner inga administrativa gränser och många av 
lösningarna för hållbara godstransporter finns även utanför Stockholm län. 

• I Mälardalsrådets arbete inom ramen för En bättre sits tas en storregional 
godsstrategi fram som ett första steg mot nästa systemanalys 2020. 
Möjligheterna till samordning med detta pågående arbete är goda. 

• En stor del av godstransporterna på vägarna och järnvägarna i länet är 
transitgods med både start- och målpunkt utanför länet, vilket gör att det borde 
vara mycket angeläget att hantera denna trafik utanför Stockholms län på övrig 
transportinfrastruktur, även av redundansskäl. Detta är ett viktigt skäl för en 
storregional plan och ett handlingsområde som saknas men behöver beskrivas i 
strategin. 

• Godsstrategin ska leda till uppfyllelse av målen i utställningsförslaget av RUFS 
2050. Långt ifrån alla mål är relevanta ur ett godsperspektiv och därför bör man 
peka ut vilka specifika mål som är relevanta och tydligare redovisa hur 
godsstrategin leder till måluppfyllelse av dessa utpekade mål. 

• Tre specifika synpunkter för de tre strategiska områdena; 
1) Tillgänglighet handlar inte om att förse regionen med varor utan större externa 
effekter än nödvändigt. Vem bedömer vad som är nödvändigt? Allt vi gör och 
beslutar behöver vara hållbart. Förslagvis ändras lydelsen till att tillgängligheten 
via tillräcklig kapacitet ska ske hållbart. 
2) Varför utgår strategin från att byggmaterial och varor ska forslas genom urbana 
miljöer. Det finns andra lösningar, speciellt i centrala Stockholm där pråmtrafik 
och flytande logistikområdena är möjliga och skulle minska behovet av 
kapacitetskrävande landtransporter. Där landtransporter är nödvändiga kan dessa 
med fördel samlastas och konsolideras i bygglogistikcenter med syfte att minska 
antalet byggtransporter i urbana områden. Konsekvensen är bättre luftkvalitet, 
minskade klimatgasutsläpp och minskade bullernivåer.  
3) Förståelse genom kunskap och utbyte av erfarenhet med de olika aktörerna i 
näringslivet är bra, men de olika aktörerna tenderar att mest lobba för egen sak 
än att se till systemövergripande lösningar. 

• Godsstrategins centrala kapitel ’Strategisk inriktning med strategiska områden 
och handlingsområden för genomförande’ följs av ett kapitel med faktaunderlag 
för nuläget, prognoser och trender. 4 Mälarstäder saknar analys och slutsats av 
detta material. En naturlig fortsättning av faktakapitlet hade varit en 
handlingsplan baserat på den färdriktning som strategin pekar ut. Materialet är 
gediget och intressant men har begränsad nytta i detta dokument så som det nu 
är upplagt. 

• Strategin saknar handlingsplan vilket är nödvändigt om den ska kunna fungera 
som underlag för övriga aktörers planering, vilket beskrivs som ett av syftena med 
strategin. Så som strategin är utformad nu innebär den bara ett ytterligare 
dokument som inte ger några handlingar som leder till positiva resultat. Strategin 
måste innehålla tydlighet kring vad som ska göras hur och när kvantifierade mål 
ska uppnås. Om syftet med strategin är att en handlingsplan ska upprättas bör 
detta tydligt framgå, samt när en sådan ska vara klar. 

 

  



4 Mälarstäder  2018-01-17 
 

 

En ständigt växande region 
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Vår roll i regionen 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Daniel Lund 
0171-62 70 77 
daniel.lund@enkoping.se 

Kommunstyrelsens plan- mark- och 
exploateringsutskott 

Svar på remiss - Förslag till Godsstrategi för 
Stockholmsregionen (RUFS 2050) 

Förslag till beslut 
Enköpings kommun lämnar yttrandet daterat den 17 januari 2018 som svar på 
förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen. 

Beskrivning av ärendet 
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen har på uppdrag av landstingsfullmäktige i 
budget för 2017 initierat arbetet med att ta fram en regional godsstrategi med fokus 
på samlastning och ny teknik. Strategin ska omfatta hela Stockholms län. 
Stockholms län är Sveriges största konsumtionsmarknad. Individers och företags 
val och mönster förändras i snabb takt, vilket påtagligt har förändrat 
godshanteringens förutsättningar. Stockholmsregionen växer och därmed ökar 
även godstransporterna. 

Det är en stor samhällsutmaning att möta det ökade behovet av transporter 
samtidigt som det gäller att minimera trängseln, öka framkomligheten i 
transportsystemet och nå klimatmålet om ett fossilfritt transportsystem till 2050. 
Nyttotrafiken utgör en stor andel av trafikarbetet i Stockholms län och är en 
förutsättning för en ekonomiskt framgångsrik region. 

Den regionala godsstrategin för Stockholms län är vägledande för aktörer i 
regionen. Godsstrategin ska bidra till att nå målen i den regionala 
utvecklingsplanen i Stockholmsregionen, RUFS 2050. Godsstrategin har status 
som ett planeringsunderlag enligt plan- och bygglagen 7 kap 5 §. Det innebär att 
landstinget hänvisar till underlaget inom ramen för sitt regionplaneuppdrag och att 
kommuner och statliga myndigheter ska använda sig av underlaget i sin planering. 
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. 

Godsstrategin ska efter remiss och justering beslutas i Tillväxt- och 
regionplanenämnden och antas under 2018. Godsstrategin är utgångspunkt för ett 
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konkretiserat genomförande, där landstingets har en drivande roll tillsammans med 
regionens aktörer. 

Förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen finns att hitta på Stockholms läns 
landstings hemsida: http://www.rufs.se/publikationer/2017/remisshandling-
godsstrategi/  

Yttrandet är gemensamt för de 4 Mälarstäderna Eskilstuna, Strängnäs, Västerås 
och Enköping. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Stockholms län är en för snäv regional avgränsning för att kunna hantera de 
utmaningar och nå de mål som ställs upp för godsstrategin. En storregional strategi 
är nödvändig. Gods känner inga administrativa gränser och många av lösningarna 
för hållbara godstransporter finns även utanför Stockholm län. En stor del av 
godstransporterna på vägarna och järnvägarna i länet är transitgods med både 
start- och målpunkt utanför länet, vilket gör att det borde vara mycket angeläget att 
hantera denna trafik utanför Stockholms län på övrig transportinfrastruktur. Detta är 
ett viktigt skäl för en storregional plan, vilket har påbörjats av Mälardalsrådet inom 
ramen för En bättre sits, och ett handlingsområde som saknas men behöver 
beskrivas i strategin. 

Strategin saknar handlingsplan vilket är nödvändigt om strategin ska kunna 
fungera som underlag för övriga aktörers planering, vilket beskrivs som ett av 
syftena med strategin. Så som strategin är utformad nu innebär den bara ett 
ytterligare dokument som inte ger några handlingar som leder till positiva resultat. 
Strategin måste innehålla tydlighet kring vad som ska göras hur och när 
kvantifierade mål ska uppnås. Om syftet med strategin är att en handlingsplan ska 
upprättas bör detta tydligt framgå, samt när en sådan ska vara klar. 

 
 
 
Isabell L. Eklund 
Bitr. plan- och exploateringschef 
Enköpings kommun 

 
 
 
Daniel Lund 
Strategisk samhällsplanerare 
Enköpings kommun 

 
Kopia till: 
registrator.trf@sll.se 
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