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Hej!

Översänder Lidingö stads yttrande samt protokollsutdrag gällande förslag till
godsstrategi för Stockolmsregionen. Emotser gärna en bekräftelse på att detta kommit
fram.

Med vänlig hälsning,

Fredrika Haggren Savard
Administratör
_______________________

Lidingö stad
Stadskansliet
181 82 Lidingö
Besöksadress:  Stockholmsvägen 50

Tel direkt: 08- 731 30 76
Mobil: 070-607 44 36
E-post: fredrika.haggren.savard@lidingo.se

Webbplats: www.lidingo.se
Följ oss: Facebook.com/lidingostad | Nyhetsbrev
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  DATUM DNR 

  2018-01-18 KS/2018:25 
    

Yttrande 

Tillväxt- och regionplaneförvaltingen  
Stockholms läns landsting 
registrator.trf@sll.se 
TRN 2017-0055 

 
 
Yttrande över förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen  

Sammanfattning av ärendet 

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen hos Stockholm läns landsting har initierat 
arbetet med att ta fram en regional godsstrategi med fokus på samlastning och ny 
teknik. Strategins övergripande syftet är att nå en regional samsyn om de viktigaste 
regionala utmaningarna med de ökade godstransporterna och hur regionens aktörer 
tillsammans ska hantera dessa. Strategin redovisar tre strategiska områden för 
utveckling av godstransporter och fem handlingsområden där det behövs regional 
kraftsamling för genomförande. 
 

Lidingö stads synpunkter 

Lidingö stad konstaterar att tillväxt- och regionplaneförvaltningen har gjort ett 
genomtänkt och seriöst utredningsarbete som ligger till grund för förslag till 
godsstrategi för Stockholmsregionen.  
 
De identifierade utmaningarna för godstransporter har kategoriserats i tre 
strategiområden: kapacitet och framkomlighet, urbanisering och förtätning, samt 
systemeffekter och styrning för hållbar utveckling. Lidingö stad ställer sig bakom 
dessa utmaningar och vill även belysa att det är positivt att strategin har identifierat 
utmaningarna för att skapa incitament och förstärka styrmedel för överflyttning av 
godstransporter till sjö eller järnväg, samt beräkna de framtida kostnaderna vid 
uteblivna åtgärder. 
    
Idag omlastas gods som har Lidingö stad som slutdestination i de allra flesta fallen till 
lastbil. Enligt Lidingö stads översiktsplan ska näringslivet på Lidingö ges utrymme att 
växa, vilket inkluderar verksamheter som kräver tunga transporter. Södra Kungsvägen 
är transportled för farligt gods idag vilket ska beaktas vid planering av nya bostäder. 
Framkomlighet ska säkerställas för transporter till verksamhetsområdet Stockby. För 
verksamheterna i Stockby är det nödvändigt att vägen medger stora och tunga 
transporter, även om dessa kan orsaka störningar exempelvis i form av buller och 
vibrationer. Därför anser Lidingö stad att transporter via sjö är ett bra alternativ och 
kan påverka godstransporterna till och från staden.  
 



 
 
 2 (2) 

 

I frågan om tre strategiska områden för utveckling av godstransport i Stockholms län, 
tycker Lidingö stad att de är lämpliga. Speciellt med tanke på de regionala 
utmaningarna så måste framkomligheten för gods- och persontransporter beaktas och 
hanteras. Åtgärder för exempelvis persontransporter kan få stora konsekvenser för 
godsets framkomlighet om det inte tas med i planeringen. 
 
Insatser inom fem handlingsområden för genomförande har omfattat nödvändiga 
åtgärder. Lidingö stad anser att det är viktigt att godstransporter ska få en tydlig roll i 
samhällsplaneringen och komma in tidigt i planeringen inom stadsutveckling, 
markanvändning och infrastrukturutveckling genom att rutiner skapas för att hantera 
godstransporter, inklusive farligt gods, i planeringen på alla nivåer. Samtidig 
logistikutveckling inom alla trafikslag ska finnas och möjliggöra transporter via inre 
vattenvägar, det betraktas som mycket positivt av Lidingö stad. 
 
Slutligen för att bidra till genomförandet av regionens godsstrategi, kommer Lidingö 
stad att till exempel öka kunskapen om godstransporter inom samhällsplaneringen, ta in 
godstransport i den tidiga planeringen av stadsutvecklingen, markanvändning och 
infrastrukturutveckling, förbereda och anpassa infrastrukturen för framtida utveckling 
och möjliggöra en ökad andel elbilar, fordon och bränslen med låg miljöpåverkan, samt 
nya och intelligenta transportsystem. 
 
På Lidingö stads vägnar 
 
 
 
Anna Rheyneuclaudes Kihlman      Ida Wahlbom  
Kommunstyrelsens vice ordförande Kommunstyrelsens sekreterare 
 
 
 
 



 

 

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med 
kommunstyrelsen 2018-03-05 

 

 
 
§ 32 
 

Förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen - yttrande till 
Stockholms läns landsting (KS/2018:25)  
 

Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen översänder yttrande, 2018-01-18, till Stockholms läns 
landsting. 

 
2. Kommunstyrelsen justerar paragrafen omedelbart. 

 
 
Särskilt yttrande 
 
Sofia Hallström (MP), bilaga 1. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Stockholms läns landsting har tagit fram ett förslag till regional godsstrategi för 
Stockholmsregionen. Syftet är att nå en regional samsyn om de viktigaste regionala 
utmaningarna med de ökade godstransporterna. Lidingö stad är positiva till förslaget.  
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Sofia Hallström (MP) yrkade bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Birgitta Sköld (LP) yrkade bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att paragrafen 
skulle justeras omedelbart. 
 
Efter att överläggningen förklarats avslutad fann ordföranden att kommunstyrelsen 
bifallit arbetsutskottets förslag med tillägget om omedelbar justering. 
 
 
Handlingar 
Yttrande, 2018-01-18 
Missiv, förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen, december 2017 
Sändlista, förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen, december 2017 
Förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen, Stockholms läns landsting, december 
2017 
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Detta utdrag stämmer överens med det justerade protokollet, intygar: 

 .....................................................  

Fredrika Haggren Savard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 1. 
 
 
Särskilt yttrande 
 
Stockholmsregionen har fyra långsiktiga mål för att visa riktningen för regionens arbete 
fram till 2050: 
• En tillgänglig region med god livsmiljö. 
• En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region. 
• En ledande tillväxt- och kunskapsregion. 
• En resurseffektiv och resilient region utan klimatpåverkande utsläpp. 
 
När Lidingö Stad ska utarbeta en ny översiktplan är det av vikt att dessa mål även får 
gälla för 
kommunens planering. Det finns flera stora utmaningar i att möjliggöra en 
befolkningstillväxt och samtidigt förbättra regionens miljö och invånarnas hälsa, och 
minska klimatpåverkan. Det är utmaningar som staden behöver ta på allvar. 
 
Sofia Hallström, MP 
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