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Remissvar avseende förslag till Godsstrategi för 
Stockholmsregionen  
Länsplaneupprättare och kollektivtrafikmyndigheter i Stockholms, Uppsala, Västmanlands, 
Örebro, Sörmlands, Östergötlands och Gotlands län som samarbetar i En Bättre Sits lämnar 
genom Mälardalsrådet här ett gemensamt remissvar. Remissvaret bygger vidare på vad länen 
tidigare yttrat avseende den storregionala samsynen om prioriteringarna för Stockholm-
Mälarregionens transportinfrastruktur. Parterna i respektive län lämnar även egna remissvar med 
länsspecifika synpunkter som i övrigt hänvisas till. 

Sammanfattning 
• Mälardalsrådets En Bättre Sits-process välkomnar en godsstrategi för Stockholms län för att nå 
en regional samsyn om utmaningarna med de ökade godstransporterna. 
 
• Godsstrategin för Stockholmsregionen blir ett viktigt underlag till den storregionala godsstrategi 
som bereds inom En Bättre Sits. För att strategin ska nå sin fulla potential behöver dock vissa 
justeringar och kompletteringar göras.  
 
• Vi önskar ett förtydligande om hur infrastrukturen i andra delar av landet kan skapa 
förutsättningar för avlastning eller mer effektivt användande av infrastrukturen i Stockholms län. 
 
• En karta över viktiga stråk och noder för godstransporter inom och utanför länets gränser 
behöver inkluderas i godsstrategin för att tydliggöra den fysiska dimensionen till strategin.   
 
• Det behöver framgå hur strategin ska användas som planeringsunderlag enligt plan- och 
bygglagen 7 kap 5 §. 
 
Storregionalt samarbete för en hållbar tillväxt  
Stockholm-Mälarregionen växer och blir allt viktigare för hela Sveriges utveckling och 
konkurrenskraft. Vår region utgör i många avseenden en sammankopplad funktionell region med 
stor betydelse för hela Sveriges utveckling och internationella konkurrenskraft. I En Bättre Sits 
samarbetar sju län - Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och 
Gotland - för att rätt infrastruktursatsningar ska göras i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet 
koordinerar En Bättre Sits-processen. Sedan 2017 arbetar En Bättre Sits med att utveckla en 
storregional godsstrategi för Stockholm-Mälarregionen. 
 
De sju länen i Stockholm-Mälarregionen står tillsammans inför stora utmaningar då 
godstransporter ökar snabbare i vår region än i riket som helhet beroende på snabb 
befolkningstillväxt, hög konsumtion, omfattande varuproduktion och stora transitflöden. I 
regionen som helhet ökar godsvolymerna med ca 1,3 procent per år, medan de i Stockholms län 
ökar med ca 1,5 procent per år. Tillförlitliga och effektiva transporter – till/från omvärlden, inom 
regionen samt i städerna – är avgörande för såväl regionens som landets konkurrenskraft och en 
förutsättning för en minskad miljö-och klimatbelastning.  



  
  2 (2) 
  

 
 

 
De storregionala distributionsnätverken ställer särskilda krav på väg- och järnvägsinfrastrukturen 
och det finns ett stort behov av att storregionalt samordna olika godsflöden, så att mer 
kostnadseffektiva och miljövänliga logistikprocesser kan utvecklas. För att uppnå målen om ett 
effektivt, hållbart nyttjande av transportsystemet samt utveckling av den nationella och 
internationella konkurrenskraften, behövs ett helhetsperspektiv: en effektiv storregional-, regional 
och lokal persontrafik tillsammans med godshantering och varuförsörjning. 
 
En Bättre Sits välkomnar en godsstrategi för Stockholms län 
En Bättre Sits-länen välkomnar en godsstrategi för Stockholms län, där ambitionen är att nå en 
regional samsyn om de viktigaste regionala utmaningarna med de ökade godstransporterna och 
hur regionens aktörer tillsammans ska hantera dessa. Godsstrategin för Stockholmsregionen blir 
ett viktigt underlag till den storregionala godsstrategi som bereds inom En Bättre Sits och som 
kommer att vara ett centralt underlag för Systemanalys 2020. En samsyn i Stockholm-
Mälardalsregionen är mycket viktigt för det fortsatta gemensamma arbetet för välplanerade 
transportinfrastrukturinvesteringar för fortsatt hållbar tillväxt i regionen.  
 
En Bättre Sits synpunkter på strategin  
För att strategin ska nå sin fulla potential behöver vissa justeringar och kompletteringar göras. 
Strategin har identifierat relevanta utmaningar för godstransporter, men de strategiska områdena 
med tillhörande handlingsområden behöver utvecklas för att fullt ut kunna fungera som 
planeringsunderlag enligt plan- och bygglagen. En Bättre Sits önskar en utveckling av materialet 
genom att: 
 
• förutsättningarna utanför det egna länet redogörs för. En Bättre Sits vill tydliggöra vikten av 
samarbete över administrativa gränser samt tydliggöra förståelsen för hur hela 
infrastruktursystemet hör samman. Förändringar i strukturen i Stockholms län får följdeffekter i 
resten av landet. På samma sätt påverkar infrastruktur i andra delar av landet Stockholms läns 
förutsättningar. Vi önskar därför ett förtydligande om hur relevant infrastruktur i andra delar av 
landet kan skapa förutsättningar för avlastning eller mer effektivt användande av infrastrukturen i 
Stockholms län. 
 
• en karta över viktiga stråk och noder för godstransporter, både inom och utanför länets gränser, 
tas fram för att tydliggöra den fysiska dimensionen till strategin. Det skulle även utgöra ett tydligt 
underlag för planering av så väl infrastruktur som bebyggelse och övrig markanvändning. 
 
• tydliggöra inriktningen på strategin genom förtydligande i strategin, alternativt med en 
handlingsplan, där det framgår hur strategin ska användas som planeringsunderlag. Detta blir än 
viktigare då strategin är ämnad att ha en status som planeringsunderlag enligt plan- och 
bygglagen 7 kap 5 § och inte enbart ska fungera vägledande och rådgivande. 
 
 
 
MÄLARDALSRÅDET 
 
 
 
 
Erika Ullberg (S)   Maria Nimvik Stern 
Ordförande    Generalsekreterare 
 


	Remissvar avseende förslag till Godsstrategi för Stockholmsregionen
	Sammanfattning


