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Hej,

Länsstyrelsen Västmanlands yttrande över godsstrategi för Stockholmsregionen.

Med vänlig hälsning

Isa Brisby
Samhällsplanerare

Avdelning samhällsbyggnad
Funktion planering & boende

Telefon: 010-224 92 44
E-post: isa.brisby@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Västmanland
721 86 Västerås

www.lansstyrelsen.se/vastmanland
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Dnr: TRN2017–0055


Länsstyrelsen Västmanlands yttrande över Godsstrategi 
för Stockholmsregionen


Länsstyrelsen Västmanland har getts möjlighet att ge synpunkter på ”förslag till 
Godsstrategi för Stockholmsregionen”.


En stor utmaning som vi står inför är att möta det ökade behovet av transporter 
och samtidigt skapa ett mer transporteffektivt samhälle där vi vill öka 
framkomligheten i transportsystemet men även nå uppsatta klimatmål. 
Stockholms godsstrategi påverkar inte bara Stockholms län utan ger en stor 
påverkan på hela Mälardalsregionen. Länsstyrelsen önskar att en storregional 
samsyn finns i infrastrukturfrågorna eftersom detta är viktigt både ur regional 
synvinkel men även ur nationell.


Mälardalsregionen är en expansiv region med ökad befolkningstillväxt och många 
etableringar av företag i regionen. Länsstyrelsen anser att det är oerhört viktigt 
med en tillgänglig och funktionell transportinfrastruktur inom Mälardalsregionen 
när det gäller både gods- och persontransporter och att trafiksystemen ses som en 
helhet.


Långväga transporter på lastbil genom landet behöver styras över till tex 
transporter med lägre miljöpåverkan. Alternativa färdmedel såsom sjöfart bör 
prioriteras och avlasta landinfrastrukturen. Mälarhamnarna i Västerås och Köping 
samarbetar med Eskilstuna kombiterminal. Med en utbyggnad av Södertälje sluss, 
farleden och Hjulstabron kan ett mer hållbart godstransportsystem till och från 
Stockholm möjliggöras.


Länsstyrelsen saknar en handlingsplan kopplad till godsstrategin.


I detta ärende där tf. avdelningschef Kerstin Fogelberg varit beslutande har 
samhällsplanerare Isa Brisby varit föredragande.
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