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§ 11   Svar på remiss om förslag till godsstrategi för 
Stockholmsregionen


Diarienummer: 18RS81


Sammanfattning
Stockholms läns landsting har tagit fram ett förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen 
som ska bidra till att nå målen i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, 
RUFS 2050.


Godsstrategin har fokus på samlastning och ny teknik och omfattar hela Stockholms län. 
Godsstrategin identifierar utmaningar och formulerar en strategisk inriktning i form av tre 
strategiska områden till vilka fem handlingsområden kopplas.


I remissmissivet efterfrågar Stockholms läns landsting särskilt svar på
– Saknas utmaningar för godstransporter?
– Är de tre strategiska områdena för utveckling av godstransporter i Stockholms län 
lämpliga?
– Saknas insatser inom de sju handlingsområdena?
– Hur kan ni som aktör i Stockholmsregionen bidra till genomförandet?


Enligt inledningen av godsstrategin ska den fungera som ett planeringsunderlag enligt plan- 
och bygglagen. Det innebär att Stockholms läns landsting hänvisar till godsstrategin inom 
ramen för sitt regionplaneuppdrag och att kommuner och statliga myndigheter ska använda 
sig av underlaget som vägledning i sin planering.


Beslutsunderlag
 FöredragningsPM nämnd för samhällsbyggnad 180301 - Godsstrategi för 


Stockholmsregionen
 Remiss avseende förslaget till godsstrategi för Stockholmsregionen
 Svar på remiss om förslaget till godsstrategi för Stockholmsregionen


Paragrafen förklaras som omedelbart justerad.


Beslut
Nämnden för samhällsbyggnad beslutar


att redovisat förslag till yttrande godkänns som nämnden för samhällsbyggnads svar till 
Stockholms läns landsting.
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Svar på remiss om förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen
Förslag till beslut

Sammanfattning
Stockholms läns landsting har tagit fram ett förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen som ska bidra till att nå målen i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050. 

Godsstrategin har fokus på samlastning och ny teknik och omfattar hela Stockholms län. Godsstrategin identifierar utmaningar och formulerar en strategisk inriktning i form av tre strategiska områden till vilka fem handlingsområden kopplas. 

I remissmissivet efterfrågar Stockholms läns landsting särskilt svar på
– Saknas utmaningar för godstransporter?
– Är de tre strategiska områdena för utveckling av godstransporter i Stockholms län lämpliga?
– Saknas insatser inom de sju handlingsområdena?
– Hur kan ni som aktör i Stockholmsregionen bidra till genomförandet?

Enligt inledningen av godsstrategin ska den fungera som ett planeringsunderlag enligt plan- och bygglagen. Det innebär att Stockholms läns landsting hänvisar till godsstrategin inom ramen för sitt regionplaneuppdrag och att kommuner och statliga myndigheter ska använda sig av underlaget som vägledning i sin planering. 

Ärendebeskrivning

Den övergripande visionen i RUFS 2050 är att Stockholm ska vara Europas mest attraktiva storstadsregion. Till denna vision kopplas fyra mål vilka sedan bryts ned på ett antal delmål och regionala prioriteringar. Godsstrategin har identifierat utmaningar för godstransporternas utveckling vilka kategoriseras i tre områden; 

· Kapacitet och framkomlighet 

· Urbanisering och förtätning

· Systemeffekter och styrning för hållbar utveckling. 

Utifrån vision och mål i RUFS samt de identifierade utmaningarna har det formulerats tre strategiska områden med tillhörande handlingsområden på vilka godsstrategin fokuserar. De strategiska områdena är:

1. Tillgänglig transportinfrastruktur av god kvalitet i hela regionen

2. Urbana miljöer med god och klimatsmart försörjning av varor och material

3. Stärkt förståelse för godstransporternas systemeffekter

Handlingsområdena är:

· Samverkan, planering och styrning

· Infrastruktur för godstransporter i regionen

· Effektiv logistik

· Teknik och innovation

· Ökad kunskap

I redovisning av nuläge, prognoser och trender konstateras att befolkningsökningen i Stockholms län också leder till ökade transporter. Befolkningsökningen ställer krav på genomtänkta avvägning för hur mark- och vattenområden långsiktigt kan användas. Vidare konstateras att ”Stora delar av landet är beroende av transporterna till eller genom Stockholms län vilket ställer krav på tillförlitliga och effektiva transporter. En stor del av godstransporterna på vägarna i järnvägarna i länet är transitgods med både start- och målpunkt utanför länet.” 

Nulägesbeskrivningen omfattar redovisning av viktig infrastruktur för dagens godstransporter samt internationella och nationella godsströmmar in och ut ur Stockholm-Mälarregionen. Uppgifter gällande godsströmmarna är hämtade från den storregionala systemanalys som färdigställdes inom samarbete En Bättre Sits år 2016.

Inrikes lastbilstransporter till Stockholms län kommer i fallande ordning från Uppsalas, Västmanlands, Skånes, Västra Götalands, Södermanlands och Jönköpings län. Lastbilstransporter som ska från Stockholms län har i fallande ordning Uppsalas, Skånes, Västra Götalands och Sörmlands län som destination där Uppsala är betydligt störst. Gods som transporteras på järnväg i och genom Stockholmsregionen är generellt högvärdigare än i resten av landet. Järnvägsinfrastrukturen är också hårt belastad av persontrafik då cirka 8 av 10 inrikes personresor inleds eller avslutas i Stockholm. I Stockholmsregionen finns två terminaler för omlastning mellan väg och järnväg, Årsta/Västberga och Rosersberg. Mängden gods som transporteras till Stockholmsregionen med sjöfart överstiger markant de volymer som transporteras från regionen med sjöfart.  Majoriteten av det gods som transporteras med flyg går via Arlanda flygplats.

Befolkningsökningen kommer att medföra ett ökat behov av godstransporter, oavsett vilket scenario för befolkningsutveckling som antas. Det anses komma att innebära att kapaciteten på de stora huvudlederna måste säkerställas, dels med avseende på förbindelserna till angränsande län och övriga landet och dels i anslutning till hamnar i regionen. 

Bedömning

Förslaget till yttrande innehåller beskrivning av Örebroregionens betydelse för godstransporter och för Stockholmsregionens godsförsörjning. Synpunkterna på remissförslaget är önskemål om: 

· en karta med stråk och noder

· en redogörelse av infrastruktur med mera utanför Stockholms län

· tydligare riktlinjer för fysisk planering

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven

Förslaget till yttrande väntas inte få några konsekvenser för miljö-, barn-, och jämställdshetsperspektiven.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget till yttrande väntas inte få några ekonomiska konsekvenser.

Uppföljning

Uppföljning sker inom ramen för ordinarie arbete på förvaltningen för regional utveckling samt inom samarbetet En Bättre Sits

Beslutsunderlag

· FöredragningsPM, nämnd för samhällsbyggnad 2018-03-01

· Förslag till yttrande

· Förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen

· Remissmissiv till förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen



Petter Arneback

Förvaltningschef

Skickas till:
Stockholms läns landsting, 
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, 
registrator.trf@sll.se 
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Svar på remiss om förslaget till godsstrategi för Stockholmsregionen

Region Örebro län vill inledningsvis tacka för inbjudan att delta i framtagandet av förslaget till godsstrategi för Stockholmsregionen och möjligheten att komma med synpunkter på densamma. Sverige är i många avseenden fortfarande en industrination där näringslivets konkurrenskraft på en global marknad är beroende av fungerande transporter hela vägen från tillverkningsort till, ofta, den europeiska marknaden. Det är därför viktigt att i en godsstrategi ha ett systemperspektiv som även blickar utom den egna regionen.

Saknas utmaningar för godstransporter? Är de tre strategiska områdena lämpliga? Saknas insatser inom handlingsområdena?

Region Örebro län anser att godsstrategin identifierare relevanta utmaningar för godstransporter. Vidare är även de strategiska områdena med tillhörande handlingsområden lämpliga, dock når de inte riktigt hela vägen för att fullt ut fungera som ett planeringsunderlag. Förslaget till godsstrategi ger en tydlig bild av godstransporternas strategiska betydelse för att nå den övergripande visionen för Stockholmsregionen men når inte hela vägen fram till ställningstaganden och tydlig inriktning för det fortsatta arbetet. För att genomförandet av strategin ska bli framgångsrikt bör därför strategin vidareutvecklas eller kompletteras med en handlingsplan för genomförandet. Region Örebro län önskar specifikt att…



· … en karta över viktiga stråk och noder för godstransporter arbetas fram. Detta skulle ge en tydlig fysisk dimension till strategin samt utgöra ett tydligt underlag för planering av såväl infrastruktur som bebyggelse och övrig markanvändning.

· … strategin redogör även för förutsättningar utanför det egna länet. Till exempel hur infrastruktur i andra delar av landet kan skapa förutsättningar för avlastning eller effektivare nyttjande av infrastruktur i Stockholms län.

· … att strategin, eller kommande handlingsplan, utarbetar riktlinjer/checklistor/principer eller liknande att använda i samband med fysisk planering. Dessa kan med fördel kombineras med goda exempel på hur godstransporter och varuförsörjning hanterats i olika typer av planeringsprojekt och stadsmiljöer.

Hur kan Region Örebro län bidra till genomförandet?

Örebro län utgör ett av landets bästa logistiklägen och ligger strategiskt vid Sveriges demografiska mittpunkt mittemellan de tre storstadsregionerna Stockholm, Oslo och Göteborg. Genom länet passerar några av landets tyngsta godsstråk, E18, E20, Riksväg 50, Västra Stambanan och Godsstråket genom Bergslagen. Här ligger också Nordens största rangerbangård, Hallsberg, liksom Sveriges fjärde största fraktflygplats. Stråken genom Örebro förbinder landets norra delar med de södra och Europa samt landets östra delar med västkusten och Osloregionen. Infrastrukturen genom Örebro har potential att avlasta redan hårt belastad infrastruktur i Stockholm från framförallt transittrafik. Region Örebro län har under många år aktivt arbetat för att kapaciteten på infrastrukturen i länet ska förbättras, bland annat genom samarbetet En Bättre Sits, och kommer fortsatt verka för effektivare infrastruktur i hela Stockholm-Mälarregionen. 





För Region Örebro län







Mats Gunnarsson

Ordförande nämnden för samhällsbyggnad
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§ 11   Svar på remiss om förslag till godsstrategi för 
Stockholmsregionen

Diarienummer: 18RS81

Sammanfattning
Stockholms läns landsting har tagit fram ett förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen 
som ska bidra till att nå målen i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, 
RUFS 2050.

Godsstrategin har fokus på samlastning och ny teknik och omfattar hela Stockholms län. 
Godsstrategin identifierar utmaningar och formulerar en strategisk inriktning i form av tre 
strategiska områden till vilka fem handlingsområden kopplas.

I remissmissivet efterfrågar Stockholms läns landsting särskilt svar på
– Saknas utmaningar för godstransporter?
– Är de tre strategiska områdena för utveckling av godstransporter i Stockholms län 
lämpliga?
– Saknas insatser inom de sju handlingsområdena?
– Hur kan ni som aktör i Stockholmsregionen bidra till genomförandet?

Enligt inledningen av godsstrategin ska den fungera som ett planeringsunderlag enligt plan- 
och bygglagen. Det innebär att Stockholms läns landsting hänvisar till godsstrategin inom 
ramen för sitt regionplaneuppdrag och att kommuner och statliga myndigheter ska använda 
sig av underlaget som vägledning i sin planering.

Beslutsunderlag
 FöredragningsPM nämnd för samhällsbyggnad 180301 - Godsstrategi för 

Stockholmsregionen
 Remiss avseende förslaget till godsstrategi för Stockholmsregionen
 Svar på remiss om förslaget till godsstrategi för Stockholmsregionen

Paragrafen förklaras som omedelbart justerad.

Beslut
Nämnden för samhällsbyggnad beslutar

att redovisat förslag till yttrande godkänns som nämnden för samhällsbyggnads svar till 
Stockholms läns landsting.

1 (2)



Protokoll

Sammanträdesdatum

Nämnd för samhällsbyggnad 2018-03-01

www.regionorebrolan.se

Postadress
Region Örebro län

Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se

Skickas till
Stockholms läns landsting,
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen,
registrator.trf@sll.se

2 (2)



 

 
1 (4) 

Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Infrastruktur och samhällsplanering, Karin Wallin 2018-03-01 Dnr: 18RS81 

 

 www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post: regionen@regionorebrolan.se 

Organ 
Nämnd för samhällsbyggnad 

 

 

 

Svar på remiss om förslag till godsstrategi för 
Stockholmsregionen 

Förslag till beslut 
Nämnden för samhällsbyggnad beslutar 
 
att    redovisat förslag till yttrande godkänns som nämnden för samhällsbyggnads svar 
till Stockholms läns landsting. 

Sammanfattning 
Stockholms läns landsting har tagit fram ett förslag till godsstrategi för 
Stockholmsregionen som ska bidra till att nå målen i den regionala utvecklingsplanen 
för Stockholmsregionen, RUFS 2050.  
 
Godsstrategin har fokus på samlastning och ny teknik och omfattar hela Stockholms 
län. Godsstrategin identifierar utmaningar och formulerar en strategisk inriktning i 
form av tre strategiska områden till vilka fem handlingsområden kopplas.  
 
I remissmissivet efterfrågar Stockholms läns landsting särskilt svar på 
– Saknas utmaningar för godstransporter? 
– Är de tre strategiska områdena för utveckling av godstransporter i Stockholms län 
lämpliga? 
– Saknas insatser inom de sju handlingsområdena? 
– Hur kan ni som aktör i Stockholmsregionen bidra till genomförandet? 
 
Enligt inledningen av godsstrategin ska den fungera som ett planeringsunderlag enligt 
plan- och bygglagen. Det innebär att Stockholms läns landsting hänvisar till 
godsstrategin inom ramen för sitt regionplaneuppdrag och att kommuner och statliga 
myndigheter ska använda sig av underlaget som vägledning i sin planering.  

Ärendebeskrivning 
Den övergripande visionen i RUFS 2050 är att Stockholm ska vara Europas mest 
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Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
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attraktiva storstadsregion. Till denna vision kopplas fyra mål vilka sedan bryts ned på 
ett antal delmål och regionala prioriteringar. Godsstrategin har identifierat utmaningar 
för godstransporternas utveckling vilka kategoriseras i tre områden;  

- Kapacitet och framkomlighet  
- Urbanisering och förtätning 
- Systemeffekter och styrning för hållbar utveckling.  

Utifrån vision och mål i RUFS samt de identifierade utmaningarna har det formulerats 
tre strategiska områden med tillhörande handlingsområden på vilka godsstrategin 
fokuserar. De strategiska områdena är: 

1. Tillgänglig transportinfrastruktur av god kvalitet i hela regionen 
2. Urbana miljöer med god och klimatsmart försörjning av varor och material 
3. Stärkt förståelse för godstransporternas systemeffekter 

Handlingsområdena är: 

- Samverkan, planering och styrning 
- Infrastruktur för godstransporter i regionen 
- Effektiv logistik 
- Teknik och innovation 
- Ökad kunskap 

I redovisning av nuläge, prognoser och trender konstateras att befolkningsökningen i 
Stockholms län också leder till ökade transporter. Befolkningsökningen ställer krav på 
genomtänkta avvägning för hur mark- och vattenområden långsiktigt kan användas. 
Vidare konstateras att ”Stora delar av landet är beroende av transporterna till eller 
genom Stockholms län vilket ställer krav på tillförlitliga och effektiva transporter. En 
stor del av godstransporterna på vägarna i järnvägarna i länet är transitgods med 
både start- och målpunkt utanför länet.”  

Nulägesbeskrivningen omfattar redovisning av viktig infrastruktur för dagens 
godstransporter samt internationella och nationella godsströmmar in och ut ur 
Stockholm-Mälarregionen. Uppgifter gällande godsströmmarna är hämtade från den 
storregionala systemanalys som färdigställdes inom samarbete En Bättre Sits år 2016. 

Inrikes lastbilstransporter till Stockholms län kommer i fallande ordning från 
Uppsalas, Västmanlands, Skånes, Västra Götalands, Södermanlands och Jönköpings 
län. Lastbilstransporter som ska från Stockholms län har i fallande ordning Uppsalas, 
Skånes, Västra Götalands och Sörmlands län som destination där Uppsala är betydligt 
störst. Gods som transporteras på järnväg i och genom Stockholmsregionen är 
generellt högvärdigare än i resten av landet. Järnvägsinfrastrukturen är också hårt 
belastad av persontrafik då cirka 8 av 10 inrikes personresor inleds eller avslutas i 
Stockholm. I Stockholmsregionen finns två terminaler för omlastning mellan väg och 
järnväg, Årsta/Västberga och Rosersberg. Mängden gods som transporteras till 
Stockholmsregionen med sjöfart överstiger markant de volymer som transporteras från 
regionen med sjöfart.  Majoriteten av det gods som transporteras med flyg går via 
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Arlanda flygplats. 

Befolkningsökningen kommer att medföra ett ökat behov av godstransporter, oavsett 
vilket scenario för befolkningsutveckling som antas. Det anses komma att innebära att 
kapaciteten på de stora huvudlederna måste säkerställas, dels med avseende på 
förbindelserna till angränsande län och övriga landet och dels i anslutning till hamnar i 
regionen.  

Bedömning 
Förslaget till yttrande innehåller beskrivning av Örebroregionens betydelse för 
godstransporter och för Stockholmsregionens godsförsörjning. Synpunkterna på 
remissförslaget är önskemål om:  

- en karta med stråk och noder 
- en redogörelse av infrastruktur med mera utanför Stockholms län 
- tydligare riktlinjer för fysisk planering 

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven 
Förslaget till yttrande väntas inte få några konsekvenser för miljö-, barn-, och 
jämställdshetsperspektiven. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget till yttrande väntas inte få några ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 
Uppföljning sker inom ramen för ordinarie arbete på förvaltningen för regional 
utveckling samt inom samarbetet En Bättre Sits 

Beslutsunderlag 
• FöredragningsPM, nämnd för samhällsbyggnad 2018-03-01 
• Förslag till yttrande 
• Förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen 
• Remissmissiv till förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen 

 

Petter Arneback 
Förvaltningschef 



 

 
4 (4) 

Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Infrastruktur och samhällsplanering, Karin Wallin 2018-03-01 Dnr: 18RS81 

 

 www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post: regionen@regionorebrolan.se 

Skickas till: 
Stockholms läns landsting,  
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen,  
registrator.trf@sll.se  



 

1 (2) 

 

 

 www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Regionkansliet 

Region Örebro län 
Box 1613, 701 16 Örebro 

E-post: regionen@regionorebrolan.se 

 

Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Er beteckning 
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regionplaneförvaltningen 
Box 22550 
104 22 Stockholm 

  

 

Svar på remiss om förslaget till godsstrategi för 
Stockholmsregionen 

Region Örebro län vill inledningsvis tacka för inbjudan att delta i framtagandet av 
förslaget till godsstrategi för Stockholmsregionen och möjligheten att komma med 
synpunkter på densamma. Sverige är i många avseenden fortfarande en industrination 
där näringslivets konkurrenskraft på en global marknad är beroende av fungerande 
transporter hela vägen från tillverkningsort till, ofta, den europeiska marknaden. Det 
är därför viktigt att i en godsstrategi ha ett systemperspektiv som även blickar utom 
den egna regionen. 

Saknas utmaningar för godstransporter? Är de tre strategiska områdena 
lämpliga? Saknas insatser inom handlingsområdena? 
Region Örebro län anser att godsstrategin identifierare relevanta utmaningar för 
godstransporter. Vidare är även de strategiska områdena med tillhörande 
handlingsområden lämpliga, dock når de inte riktigt hela vägen för att fullt ut fungera 
som ett planeringsunderlag. Förslaget till godsstrategi ger en tydlig bild av 
godstransporternas strategiska betydelse för att nå den övergripande visionen för 
Stockholmsregionen men når inte hela vägen fram till ställningstaganden och tydlig 
inriktning för det fortsatta arbetet. För att genomförandet av strategin ska bli 
framgångsrikt bör därför strategin vidareutvecklas eller kompletteras med en 
handlingsplan för genomförandet. Region Örebro län önskar specifikt att… 
 

- … en karta över viktiga stråk och noder för godstransporter arbetas fram. 
Detta skulle ge en tydlig fysisk dimension till strategin samt utgöra ett tydligt 
underlag för planering av såväl infrastruktur som bebyggelse och övrig 
markanvändning. 

- … strategin redogör även för förutsättningar utanför det egna länet. Till 
exempel hur infrastruktur i andra delar av landet kan skapa förutsättningar för 
avlastning eller effektivare nyttjande av infrastruktur i Stockholms län. 

- … att strategin, eller kommande handlingsplan, utarbetar 
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riktlinjer/checklistor/principer eller liknande att använda i samband med 
fysisk planering. Dessa kan med fördel kombineras med goda exempel på hur 
godstransporter och varuförsörjning hanterats i olika typer av 
planeringsprojekt och stadsmiljöer. 

Hur kan Region Örebro län bidra till genomförandet? 
Örebro län utgör ett av landets bästa logistiklägen och ligger strategiskt vid Sveriges 
demografiska mittpunkt mittemellan de tre storstadsregionerna Stockholm, Oslo och 
Göteborg. Genom länet passerar några av landets tyngsta godsstråk, E18, E20, 
Riksväg 50, Västra Stambanan och Godsstråket genom Bergslagen. Här ligger också 
Nordens största rangerbangård, Hallsberg, liksom Sveriges fjärde största 
fraktflygplats. Stråken genom Örebro förbinder landets norra delar med de södra och 
Europa samt landets östra delar med västkusten och Osloregionen. Infrastrukturen 
genom Örebro har potential att avlasta redan hårt belastad infrastruktur i Stockholm 
från framförallt transittrafik. Region Örebro län har under många år aktivt arbetat för 
att kapaciteten på infrastrukturen i länet ska förbättras, bland annat genom samarbetet 
En Bättre Sits, och kommer fortsatt verka för effektivare infrastruktur i hela 
Stockholm-Mälarregionen.  
 
 
För Region Örebro län 
 
 
 
Mats Gunnarsson 
Ordförande nämnden för samhällsbyggnad 
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