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Hej,

Trafik- och samhällsplaneringsnämnden i Region Östergötland har idag fattat beslut om att avge
yttrande över Förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen enligt bifogat.

Protokollsutdrag kommer med vanlig postgång.

Med vänliga hälsningar

Jennifer Ziljat
nämndsekreterare

Ledningsstaben
Region Östergötland
Direkt: 010-103 71 40
Mobil: 073-078 75 89
jennifer.ziljat@regionostergotland.se 
www.regionostergotland.se
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Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 
 Stockholms läns landsting 
 Ert Dnr: TRN 2017-0055 
 
 
 
 
Remissyttrande – Förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen  

 
Region Östergötland har beretts möjlighet av Stockholm läns landsting att 
yttra sig över förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen. Region 
Östergötland har tagit del av förslaget och lämnar följande yttrande. 
 

Region Östergötlands synpunkter 
Region Östergötland ställer sig positiv till att ett förslag till godsstrategi för 
Stockholmsregionen tagits fram i syftet att nå en regional samsyn kring de 
viktigast regionala utmaningarna och hur regionens aktörer tillsammans ska 
hantera dessa. 

 Utmaningar för godstransporter 
Godsstrategin identifiera många relevanta utmaningar. Då såväl gods- som 
persontransporterna, som till stor del nyttjar samma infrastruktur förväntas 
öka, sätts stor press på transportsystemet. Region Östergötland uppfattar att 
godsstrategins utmaningar i sin beskrivning främst syftar till geografin inom 
Stockholms län, och vill således betona att stora mängder transitgods går 
genom andra län för att försörja Stockholmsregionen. Precis som stora delar 
av landet är beroende av transporterna genom Stockholm är också väg- och 
järnvägsnätet i andra delar i Sverige av stor betydelse för Stockholms-
regionen. I Östergötlands län är 85 % av tung trafik på E4 eller godstrafik på 
Södra stambanan transittrafik och Norrköpings hamn är en viktig 
omlastningspunkt med sin direkta koppling till E4:an och Södra stambanan. 

 Strategiska områden 
Region Östergötland ställer sig positiv till de strategiska områdena men vill 
också i detta sammanhang påtala att kvaliteten på transportinfrastrukturen 
även utanför Stockholms län har betydelse för Stockholmsregionen.  
 
Strategin ”stärkt förståelse för godstransporternas systemeffekter” bedöms 
angeläget och utmanande. Dels i avseendet att utveckla styrmedel och 
effektiva lösningar som bidrar mot målen, dels i att förankra dessa till en 
samsyn mellan alla aktörer, privata som offentliga. 
 

 Handlingsområden 
Region Östergötland bedömer att strategin tar upp de handlingsområden som 
är nödvändiga att arbeta med. Förbättringar i transportinfrastrukturen kan 
bara lösa en del av problemen och effektiv logistik som utnyttjar 
infrastrukturen på ett annat sätt är nödvändig. För detta krävs ökad kunskap 
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som driver på utvecklingen av ny teknik och affärsmodeller. Av styrningen 
krävs bland annat förmågan att säkerställa konkurrensneutralitet mellan 
transportslagen, för att undanröja hinder och skapa initiativet till en 
överflyttning till mer hållbart transportslag och ökad fyllnadsgrad.  
 

 Bidrag som en av aktörerna 
Region Östergötland kan bidra till genomförandet av godsstrategin genom 
bred samvekan och erfarenhetsutbyte för en konkretisering av strategin. 
Inom ramen för Mälardalsrådets En bättre sits-samarbetet kommer en 
storregional godsstrategi att tas fram med ambitionen att antas under våren 
2019. I det arbetet blir ett tillfälle att slå fast vissa gemensamma 
prioriteringar. 
 
 
 
 
 
Göran Gunnarsson  
Trafik- och samhällsplanerings- 
nämndens ordförande  Andreas Capilla 

Regionutvecklingsdirektören 
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