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KS - Samhällsbyggnadsutskott 
Sammanträdesdatum 2018-02-27

Justerare Uppdragsbestyrkande

§ 11: Förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen - 
remissvar
Delges: 

Stockholms läns landsting

Dnr 17KS599

Beslut 

 att anta Kommunledningskontorets yttrande som sitt eget.

Ärendebeskrivning

Planeringschef föredrar ärendet.

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen (TRF) som är en del av Stockholms läns 
landsting har tagit fram ett strategiskt planeringsunderlag för Stockholms län 
avseende godstransporter. Gävle kommun har fått godsstrategin på remiss och vill 
passa på att lämna ett yttrande.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen - 

tjänsteskrivelse, dnr 17KS599-4
 Förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen - remissvar, dnr 17KS599-3
 Remiss - Förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen, dnr 17KS599-1
 Bilaga - Förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen, dnr 17KS599-2
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Remissvar 
 
Dnr 17KS599 
2018-02-14 
 
Harald Knutsen 
Telefon 026-17 81 07 
harald.knutsen@gavle.se 

registrator.trf@sll 
TRN 2017-0055 

Förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen - 
remissvar 

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen (TRF) som är en del av Stockholms läns 
landsting har tagit fram ett strategiskt planeringsunderlag för Stockholms län 
avseende godstransporter. Gävle kommun har fått godsstrategin på remiss och 
vill passa på att lämna ett yttrande. 
 
Även om Gävle ligger geografiskt en bit ifrån Stockholm, finns det starka 
funktionella samband som är viktiga att lyfta fram. För att stödja Stockholms-
regionens tillväxt och bidra till att minska trängsel, öka framkomlighet och 
uppnå klimatmålen, kan Gävleregionen bidra i flera avseenden. 
 
Gävle har goda förbindelser söderut till Stockholm med motorväg och dubbel-
spårig järnväg. T.ex. har Gävle jämförbar restid till Arlanda med större delen 
av Stockholms söderorter. 
 
Brist på mark för ytkrävande verksamheter i Stockholmsområdet, kan Gävle 
kompensera framöver med god tillgång på byggbar mark. Bl.a. planeras för ett 
nytt innovativt verksamhets– och logistikområde (500 ha) i anslutning till det 
nya dubbelspår på Ostkustbanan som Gävle kommun nu tecknat avtal med 
staten om byggnation av. Detta verksamhets- och logistikområde kommer att 
ha mycket god anslutning till både väg (två europavägar) och järnväg (tre 
stambanor), och en direkt anslutning mot Gävle Hamn. 
 
Gävles allra viktigaste bidrag till Stockholmsområdets tillväxt är de möjligheter 
som finns och nu ytterligare skapas kring Gävle Hamn. 
 
Gävle Hamn är för närvarande landets tredje största containerhamn, och Ost-
kustens största. Landtransporter både på väg och järnväg från Göteborgs 
Hamn till Stockholmsområdet kommer att ha begränsad kapacitet i överskåd-
lig tid framöver. Sjötransporter till lokala hamnar nära Stockholm kommer 
därför att vara avgörande för att varuförsörja den växande Stockholmsregion-
en. 
 
Gävle kommun tror att en kombination av Norviks Hamn tillsammans med 
Gävle Hamn är en både robust, miljömässig och kapacitetsmässig optimal 
lösning. Framför allt eftersom Mälarsnittet kommer att vara en trång sektor 
där det finns stor konkurrens med persontransporter, är en lösning med varu-
försörjning från båda håll önskvärd. 
 
I Gävle Hamn pågår just nu en investering på 700 mnkr för att dubblera kapa-
citeten i containerterminalen. Detta kommer vara klart fjärde kvartal 2019. 
Redan idag trafikerar många av världens stora containerrederier Gävle Hamn 
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med förbindelser till många av Europas största hamnar. Ett av syftena med 
utbyggnaden är att kunna matcha behoven av insats- och förbrukningsvaror 
till Stockholms- och Mälardalsregionen. Transportsystemet innefattar kombi-
terminalen i Rosersberg, dit en direkt tågpendel från Gävle Hamn går. Noteras 
kan också att både Gävle Hamn och Rosersbergs kombiterminal driftas av 
samma företag (Yilport). 
 
Inom Gävle Hamn anläggs och investeras det också i Sveriges nordligaste kon-
trollstation för import av livsmedel och jordbruksprodukter. Anläggningen 
förväntas stå klar för Livsmedelsverket att ta i drift i slutet av 2019. Förutom 
att detta möjliggör en mer miljömässigt hållbar import av livsmedel och jord-
bruksprodukter till mellersta och norra Sverige, ger det också förutsättningar 
för redundans i den svenska livsmedelsförsörjningen.  
 
Energihamnen i Gävle är en av landets största och försörjer idag stora delar av 
Mellansverige med bränsle, inklusive hela Arlanda och delvis Bromma flyg-
plats, via en sjö- och järnvägslösning. Här finns redan idag kapacitet att om-
händerta de bränslevolymer som kommer behöva omlokaliseras vid en flytt av 
Louddens och Bergs oljehamnar.  

 
 
 
 
Harald Knutsen 
Samhällsplanerare 
Kommunledningskontoret 
Övergripande Planering 


	Synpunkter på förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen från Gävle kommun, dnr TRN 2017-0055
	§11 SBU Förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen - remissvar(326267)
	bb9d7619-3da8-40dd-9e96-4aa04e04e26a.docx
	§ 11: Förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen - remissvar
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag



	Förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen - remissvar(324638)
	Förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen - remissvar


