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Yttrande över remiss av förslag till regional godsstrategi 
för Stockholmsregionen 


Sigtuna kommun har genom remiss från Stockholms läns landsting, Tillväxt- och 
regionplaneförvaltningen beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslag till 
regional godsstrategi för Stockholmsregionen.


Sigtuna kommun får med anledning av remissen anföra följande.


Bakgrund


Tillväxt – och regionplaneförvaltningen har på uppdrag av landstingsfullmäktige 
initierat arbetet med att i en process med ett brett deltagande från länets olika 
aktörer ta fram en regional godsstrategi för Stockholmsregionen. Godsstrategin 
har fokus på samlastning och teknik för hela Stockholms län och syftar till att nå 
en regional samsyn om de viktigaste regionala utmaningarna med de ökade 
godstransporterna och hur regionens aktörer tillsammans ska hantera dessa.


Den regionala godsstrategin för Stockholmsregionen avses bli vägledande för 
aktörerna i regionen och ha status som planeringsunderlag enligt plan- och 
bygglagen. Den ska också bidra till genomförandet av RUFS 2050.


Frågor som Tillväxt- och regionplaneförvaltningen i remissen önskar svar på är:
 Saknas utmaningar för godstransporter?
 Är de strategiska områdena för utveckling av godstransporter i Stockholms 


län lämpliga?
 Saknas insatser inom de sju handlingsområdena?
 Hur kan aktörerna i Stockholmsregionen bidra till genomförandet?


Kommunens synpunkter
Utmaningar, behov och brister
Sigtuna kommun ställer sig inledningsvis positiv till att landstinget har utarbetat 
ett förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen och att detta har skett i bred 
samverkan med regionens olika aktörer. 


Sigtuna kommun delar i sak uppfattningen om att utifrån att Stockholmsregionen 
är landets största konsumtionsmarknad är flera utmaningar kopplade till en fortsatt 
stark befolkningstillväxt och ekonomisk tillväxt i regionen och förmågan att 
hantera och möta samhällets behov av transport- och logistiktjänster samtidigt 
som negativa effekter minimeras. Andra utmaningar adresserar behovet av en 
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tydlig inriktning på hållbarhet, samt hur teknikutvecklingens och digitaliseringens 
påverkan på transporterna ska hanteras så att de kan bidra till att de gemensamma 
målen uppnås. 


Sigtuna kommun noterar att den regionala godsstrategin utpekar kapacitet och 
framkomlighet, urbanisering och förtätning samt systemeffekter och styrning för 
hållbar utveckling som ramverk för de utmaningar regionen står inför för att möta 
samhällets samlade transportbehov. Regionens aktörer har också gemensamt 
identifierat viktiga strategiska områden och handlingsområden där samverkan 
behöver ske för att klara samhällsutmaningen att möta behovet av transporter och 
samtidigt minska trängseln och öka framkomligheten i transportsystemet och för 
att klara klimatmålet om ett fossilfritt transportsystem år 2030. Kommunen delar 
uppfattningen om att landstinget tillsammans med regionens aktörer mot denna 
bakgrund behöver utveckla kunskap, samverka och hitta smarta lösningar för att 
uppnå en långsiktigt hållbar godshantering i länet. 


Kapacitet och framkomlighet
Sigtuna kommun anser det angeläget att frågorna om en god tillgänglighet i 
transportsystemet och behovet av framkomlighet både för gods och näringslivets 
övriga transporter har hög prioritet i den regionala planeringen. En tillgänglighet 
och framkomlighet som dock samtidigt behöver avvägas mot regionens ökade 
behov av persontransporter och som ställer krav på en nödvändig utbyggnad av 
regionens transportinfrastruktur på både väg och järnväg. Utmaningen i detta 
ligger främst i att i en regional samsyn kunna hantera de prioriteringar som 
behöver ske för att bidra till den framkomlighet som både ökade gods- och 
persontransporter kräver i en växande region.


Trafikverket behöver mot denna bakgrund prioritera och avsätta ytterligare 
resurser för de åtgärder som måste genomföras inom trafiksystemet på både kort 
och lång sikt. Brister och flaskhalsar i transportinfrastrukturen, som även är 
viktiga stråk och länkar för godstransporterna, måste enligt Sigtuna kommuns 
mening åtgärdas som exempelvis kompletterande på - och avfarter vid trafikplats 
Måby på väg E 4 för ökad redundans i transportsystemet för både kommunens 
och Arlandas räkning och genom kapacitetshöjande åtgärder på väg E 4, Häggvik 
– Arlanda, väg 263 samt utbyggnad av ytterligare spårkapacitet på Ostkustbanan. 
De åtgärder som här behövs i transportinfrastrukturen och som tillsammans 
med innovativ teknik kan stödja en hållbar utveckling menar Sigtuna 
kommun också har en stor betydelse, inte bara för kapaciteten och 
framkomligheten i transportsystemet, utan har även en avgörande påverkan 
på möjligheterna av att på både lokal och regional nivå kunna nå 
klimatmålen om ett fossilfritt transportsystem senast år 2050.


I frågan om att reservera markytor för kommunikationsanläggningar och 
logistikfunktioner för både dagens och framtida behov samt för att säkerställa 
framkomligheten för godsflöden anser sig Sigtuna kommun i hög utsträckning i 
sin planering ha tagit detta regionala ansvar både som värdkommun för Arlanda 
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flygplats och för utvecklingen av de logistikfunktioner som finns i främst 
Rosersbergs verksamhetsområde och inom den expanderande flygplatsstaden 
Airport City Stockholm runt flygplatsen. 


Urbanisering och förtätning
Hanteringen av miljö- och säkerhetsfrågor som är kopplade till godstransporter i 
förtätade och urbana miljöer med exempelvis bullerproblematik och luftkvalitet är 
angelägna frågor att uppmärksamma när det gäller framkomligheten i 
transportsystemet. Sigtuna kommun har i detta sammanhang också en hög 
förväntan om att flygets riksintresse snarast kan preciseras så att en fortsatt 
bebyggelseutveckling kan möjliggöras i centrala och urbana lägen i den regionala 
stadskärnan Arlanda-Märsta med hög tillgänglighet till kollektivtrafiken och 
övriga delar av transportsystemet.


I den regionala godsstrategin framhålls vidare som en särskild utmaning att det är 
nödvändigt med en regional samsyn om var stråk för farligt gods finns idag och 
var det finns behov av att säkerställa sådana stråk i framtiden. Sigtuna kommun 
anser att det behöver föras en närmare dialog med kommunerna i denna fråga för 
att kunna avväga behovet av framkomlighet för sådana stråk ställt mot behovet av 
en nödvändig stads- och bebyggelseutveckling. Exempelvis behöver 
lokaliseringen av målpunkter för farligt gods i regionen löpande ses över mot 
bakgrund av ett ökat fokus på behovet av att bygga fler bostäder. 


Systemeffekter och styrning för hållbar utveckling 
Bland utmaningarna i den regionala godsstrategin anges att teknikutvecklingen 
kan få oönskade effekter, exempelvis genom ökade utsläpp som en följd av 
effektivare och billigare transporter, vilket gör att utvecklingen kan behöva 
kombineras med nya regelverk. Sigtuna kommun ifrågasätter denna utgångspunkt 
och menar istället att teknikutvecklingen behöver lyftas fram som en möjlighet 
och förutsättning för att på ett hållbart sätt klara morgondagens transporter i ett 
uthålligt och effektivt system. Ett exempel på en sådan teknikutveckling för tunga 
transporter är den demonstrationsanläggning för en elväg mellan Arlanda 
flygplats och Rosersberg som inom ramen för eRoad Arlanda för närvarande 
prövas med transporter av postgods med en för ändamålet särskilt anpassad 
lastbil.  


Handlingsområden för genomförande 
Det är positivt att den regionala godsstrategin föreslår ett antal handlingsområden 
för genomförande. Sigtuna kommun efterlyser dock i strategin en tydligare 
konkretisering och prioritering av insatserna inom varje handlingsområde. I 
närmare samråd med regionens aktörer behöver också tydligare visas på vilka som 
bär huvudansvaret och vilka som bör ingå i samverkan för de olika insatserna i 
genomförandet. 
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De handlingsområden som redovisas i den regionala godsstrategin är 


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


Samverkan, planering och styrning 
Inom ramen för detta handlingsområde vill Sigtuna kommun särskilt understryka 
behovet av ökad samverkan mellan kommunerna och erfarenhetsutbyte mellan 
näringsliv, offentlig sektor på lokal, regional och nationell nivå samt akademin. 
Kommunen anser att detta behöver tydliggöras i den regionala godsstrategin, 
främst vad gäller utvecklingen av ny teknik inom transportsystemet och för 
genomförande av piloter och tester med nya lösningar för effektivare transporter 
och godsflöden. 


Infrastruktur för godstransporterna i regionen
Sigtuna kommun biträder generellt uppfattningen om att insatser inom 
handlingsområdet infrastruktur för godstransporterna i regionen behöver handla 
om regional samsyn kring prioriteringar och att planera för att säkerställa mark för 
logistikutveckling inom alla trafikslag och för farligt gods samt att det finns 
kapacitet i infrastruktur och i noder och för satsningar på underhåll av den 
befintliga infrastrukturen. 


Kommunen noterar också att den regionala godsstrategin pekar på behovet av att 
säkerställa kajlägen för att möjliggöra transporter via inre vattenvägar. Sigtuna 
kommun anser att det kan finnas potential för att pröva en lokalisering av ett 
sådant framtida kajläge i Rosersberg, som i ett regionalt perspektiv skulle kunna 
utnyttjas för godstransporter med mindre fartygstrafik, t.ex. pråmtrafik på den inre 
vattenväg som Mälaren utgör. Ett möjligt sådant kajläge i Rosersberg är 
strategiskt mot bakgrund av dess närhet till både kombiterminal och andra 
logistikanläggningar i Rosersbergs verksamhetsområde.  


Effektiv logistik
Sigtuna kommun biträder redovisade behov i den regionala godsstrategin om 
åtgärder för en effektiv logistik som omfattar insatser som är inriktade på 
innovativa lösningar, planering och ett effektivt resursutnyttjande. Sigtuna 
kommun anser att Arlandaområdet utgör ett sådant område där möjligheterna för 
intermodalitet och överflyttning av gods mellan olika trafikslag behöver tas till 
vara och uppmärksammas i en regional godsstrategi samt understödjas genom en 
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utbyggnad av en trafikinfrastruktur som främjar utvecklingen av hållbara och 
innovativa transportlösningar.


Teknik och innovation
Sigtuna kommun ser behovet av utvecklad teknik och innovation inom 
transportsystemet som ett högt prioriterat område och konstaterar att ny teknik 
med självkörande och autonoma fordon samt avancerade system för hantering av 
”fyllnadsgrad” för godstransporter redan har börjat användas och tillämpas i 
trafiken. Sigtuna kommun föreslår att den regionala godsstrategin i beskrivningen 
av trender redovisar en fördjupad genomgång av framtida innovationer för ökad 
kunskap om ny teknik som stödjer ett effektivt och hållbart transportsystem. 
Sigtuna kommun anser att Arlandaområdet med fördel borde kunna pekas ut i en 
regional godsstrategi och tydliggöras som ett lämpligt testområde för pilotförsök 
och där lösningar och innovationer med ny teknik för godstransporter och 
varuflöden kan prövas.


Ökad kunskap
Sigtuna kommun ställer sig bakom den inriktning som redovisas i den regionala 
godsstrategin om att insatser behöver genomföras för att öka och säkerställa 
tillgången till kunskap, forskning och förbättrad statistik om godstransporter inom 
samhällsplaneringen och att tillvarata detta i samverkan mellan akademi, 
näringsliv och offentlig sektor.


Nuläge, prognos och trender
Den regionala godsstrategin beskriver generellt de utgångspunkter och 
förutsättningar som finns i Stockholmsregionen avseende nuläge och trender som 
bland annat pekar på att koncentrationen av arbetsplatser och verksamheter ökar 
främst i länets centrala delar. Utan resurseffektiv planering och styrmedel väntas 
detta medföra en ökad trängsel i transportsystemet. Vidare konstateras att det 
därför krävs satsningar för ett effektivare utnyttjande av infrastrukturen, att behov 
finns av att planera och bygga bort kapacitets- och framkomlighetsproblem i 
transportsystemet samt att koppla bostadsbyggandet i allt större utsträckning till 
infrastruktur- och kollektivtrafiksatsningar.


Sigtuna kommun noterar detta och vill i detta sammanhang framhålla den samsyn 
som finns i den regionala utvecklingsplanen – RUFS – om behovet av en 
flerkärnig region och sammanlänkade regionala stadskärnor. Det är mot denna 
bakgrund angeläget att den regionala godsstrategin tydligare visar på behovet av 
att avlasta länets centrala delar genom att stödja utvecklingen av de yttre regionala 
stadskärnorna vilket förutsätter förbättrade och/eller utbyggda tvärförbindelser 
både för person- och godstransporter. 


I frågan om hur godset transporteras beskrivs vidare att det i Stockholms län finns 
en kombiterminal i Rosersberg för omlastning mellan väg och järnväg. I detta 
sammanhang vill Sigtuna kommun även framhålla att Rosersbergs 
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verksamhetsområde därutöver inrymmer betydande logistikverksamheter i övrigt 
och är föremål för fortsatt expansion och lokalisering av ytterligare anläggningar 
för logistik och varulager. 
Regionens transportsystem måste mot denna bakgrund i ett regionalt 
helhetsperspektiv för godstransporterna vara anpassat och utbyggt med inriktning 
mot ett effektivt utnyttjande av den befintliga infrastrukturen och med riktade 
insatser mot åtgärder i anslutande system för en kapacitetsmässigt bibehållen eller 
höjd standard i transportinfrastrukturen.


Vidare konstateras att andelen gods som transporteras via luftfart är liten, men det 
rör sig om högvärdigt gods med krav på mycket korta ledtider. Merparten av 
flygfrakterna till och från Stockholms län går via Arlanda flygplats. Sigtuna 
kommun är som värdkommun för Arlanda angelägen om att infrastrukturen för 
marktransporter inom Arlandaområdet samt till och från flygplatsen 
kapacitetsmässigt är anpassad utifrån flygplatsens strategiska betydelse och 
funktion som godsnav, liksom att transporterna kan ske på ett hållbart sätt och att 
det måste finnas en redundans i transportsystemet för dessa behov. Kommunen 
menar att det måste genomföras en utbyggnad av infrastrukturen på både väg och 
järnväg i Arlandaområdet som i ökad utsträckning kan medge intermodala 
transportlösningar i området för gods och varor.


Marktransporterna till och från Arlanda har särskild betydelse såväl på regional 
och nationell nivå då flygplatsen är en viktig transportnod både mot omvärlden 
samt nationellt och regionalt. I ett lokalt perspektiv sker i den omgivande och 
expanderade flygplatsstaden Airport City Stockholm även en fortsatt kraftig 
expansion av verksamheter för logistik och spedition. I ett delregionalt 
sammanhang innebär en avgrening av Roslagsbanan till Arlanda med en koppling 
till Märsta också en viktig länk för att skapa en ökad tillgänglighet mellan de 
regionala stadskärnorna Täby-Arninge och Arlanda-Märsta och som även bidrar 
till en avlastning av och redundans för trafiken på väg E4 och den hårt belastade 
sträckan Häggvik-Arlanda. 


Sigtuna kommuns bidrag som aktör i genomförandet?
Avslutningsvis får Sigtuna kommun som svar på frågan om hur aktörerna i 
Stockholmsregionen kan bidra till ett genomförande inom de handlingsområden 
som den regionala godsstrategin redovisat som strategiska specifikt framhålla 
följande insatser:


 Sigtuna kommun är som värdkommun för Arlanda flygplats och för 
betydande samt strategiska logistikfunktioner främst i flygplatsens 
närområde och i Rosersbergs verksamhetsområde beredd att ta sitt ansvar 
att fortsatt planera för och bidra till att markytor säkerställs för framtida 
logistikutveckling i Arlanda-Rosersbergsområdet. Resurseffektiva 
logistiklösningar ska eftersträvas som säkerställer framkomligheten för 
godsflöden och som kan bidra till ökad intermodalitet i noder och stråk 
inom sektorns alla trafikslag. Kommunen ställer tydliga krav på att detta 
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förutsätter att ett parallellt genomförande kommer till stånd av en utbyggd 
kapacitet i områdets trafikinfrastruktur i både spår- och vägsystem och i 
satsningar på underhåll av den befintliga infrastrukturen.


 Sigtuna kommun förordar att en mångfald av aktörer i regionen i bred 
samverkan inom ramen för utvecklingen av Airport City Stockholm 
medverkar till att inom flygplatsstaden skapa en arena som forum för 
teknikutveckling och innovation i syfte att på ett hållbart sätt effektivisera 
områdets transporter och godsflöden. Kommunen föreslår att detta sker 
genom pilotförsök och tester med exempelvis innovativa fordonslösningar 
etc. samt utöver tekniska lösningar även genom prövning av nya 
affärsmodeller och initiativ för delningsekonomi.


 Sigtuna kommun är positiv till att förutsättningslöst medverka i en 
regional kartläggning för att identifiera potentiella kajlägen som kan 
säkerställas för att i ökad utsträckning bidra till att möjliggöra 
godstransporter via inre vattenvägar exempelvis på Mälaren. Inte minst är 
detta viktigt då det kan bidra till omställningen mot ett mer hållbart 
transportsystem. 


Olov Holst
Kommunstyrelsens ordförande
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Yttrande över remiss av förslag till regional godsstrategi 
för Stockholmsregionen 

Sigtuna kommun har genom remiss från Stockholms läns landsting, Tillväxt- och 
regionplaneförvaltningen beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslag till 
regional godsstrategi för Stockholmsregionen.

Sigtuna kommun får med anledning av remissen anföra följande.

Bakgrund

Tillväxt – och regionplaneförvaltningen har på uppdrag av landstingsfullmäktige 
initierat arbetet med att i en process med ett brett deltagande från länets olika 
aktörer ta fram en regional godsstrategi för Stockholmsregionen. Godsstrategin 
har fokus på samlastning och teknik för hela Stockholms län och syftar till att nå 
en regional samsyn om de viktigaste regionala utmaningarna med de ökade 
godstransporterna och hur regionens aktörer tillsammans ska hantera dessa.

Den regionala godsstrategin för Stockholmsregionen avses bli vägledande för 
aktörerna i regionen och ha status som planeringsunderlag enligt plan- och 
bygglagen. Den ska också bidra till genomförandet av RUFS 2050.

Frågor som Tillväxt- och regionplaneförvaltningen i remissen önskar svar på är:
 Saknas utmaningar för godstransporter?
 Är de strategiska områdena för utveckling av godstransporter i Stockholms 

län lämpliga?
 Saknas insatser inom de sju handlingsområdena?
 Hur kan aktörerna i Stockholmsregionen bidra till genomförandet?

Kommunens synpunkter
Utmaningar, behov och brister
Sigtuna kommun ställer sig inledningsvis positiv till att landstinget har utarbetat 
ett förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen och att detta har skett i bred 
samverkan med regionens olika aktörer. 

Sigtuna kommun delar i sak uppfattningen om att utifrån att Stockholmsregionen 
är landets största konsumtionsmarknad är flera utmaningar kopplade till en fortsatt 
stark befolkningstillväxt och ekonomisk tillväxt i regionen och förmågan att 
hantera och möta samhällets behov av transport- och logistiktjänster samtidigt 
som negativa effekter minimeras. Andra utmaningar adresserar behovet av en 
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tydlig inriktning på hållbarhet, samt hur teknikutvecklingens och digitaliseringens 
påverkan på transporterna ska hanteras så att de kan bidra till att de gemensamma 
målen uppnås. 

Sigtuna kommun noterar att den regionala godsstrategin utpekar kapacitet och 
framkomlighet, urbanisering och förtätning samt systemeffekter och styrning för 
hållbar utveckling som ramverk för de utmaningar regionen står inför för att möta 
samhällets samlade transportbehov. Regionens aktörer har också gemensamt 
identifierat viktiga strategiska områden och handlingsområden där samverkan 
behöver ske för att klara samhällsutmaningen att möta behovet av transporter och 
samtidigt minska trängseln och öka framkomligheten i transportsystemet och för 
att klara klimatmålet om ett fossilfritt transportsystem år 2030. Kommunen delar 
uppfattningen om att landstinget tillsammans med regionens aktörer mot denna 
bakgrund behöver utveckla kunskap, samverka och hitta smarta lösningar för att 
uppnå en långsiktigt hållbar godshantering i länet. 

Kapacitet och framkomlighet
Sigtuna kommun anser det angeläget att frågorna om en god tillgänglighet i 
transportsystemet och behovet av framkomlighet både för gods och näringslivets 
övriga transporter har hög prioritet i den regionala planeringen. En tillgänglighet 
och framkomlighet som dock samtidigt behöver avvägas mot regionens ökade 
behov av persontransporter och som ställer krav på en nödvändig utbyggnad av 
regionens transportinfrastruktur på både väg och järnväg. Utmaningen i detta 
ligger främst i att i en regional samsyn kunna hantera de prioriteringar som 
behöver ske för att bidra till den framkomlighet som både ökade gods- och 
persontransporter kräver i en växande region.

Trafikverket behöver mot denna bakgrund prioritera och avsätta ytterligare 
resurser för de åtgärder som måste genomföras inom trafiksystemet på både kort 
och lång sikt. Brister och flaskhalsar i transportinfrastrukturen, som även är 
viktiga stråk och länkar för godstransporterna, måste enligt Sigtuna kommuns 
mening åtgärdas som exempelvis kompletterande på - och avfarter vid trafikplats 
Måby på väg E 4 för ökad redundans i transportsystemet för både kommunens 
och Arlandas räkning och genom kapacitetshöjande åtgärder på väg E 4, Häggvik 
– Arlanda, väg 263 samt utbyggnad av ytterligare spårkapacitet på Ostkustbanan. 
De åtgärder som här behövs i transportinfrastrukturen och som tillsammans 
med innovativ teknik kan stödja en hållbar utveckling menar Sigtuna 
kommun också har en stor betydelse, inte bara för kapaciteten och 
framkomligheten i transportsystemet, utan har även en avgörande påverkan 
på möjligheterna av att på både lokal och regional nivå kunna nå 
klimatmålen om ett fossilfritt transportsystem senast år 2050.

I frågan om att reservera markytor för kommunikationsanläggningar och 
logistikfunktioner för både dagens och framtida behov samt för att säkerställa 
framkomligheten för godsflöden anser sig Sigtuna kommun i hög utsträckning i 
sin planering ha tagit detta regionala ansvar både som värdkommun för Arlanda 
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flygplats och för utvecklingen av de logistikfunktioner som finns i främst 
Rosersbergs verksamhetsområde och inom den expanderande flygplatsstaden 
Airport City Stockholm runt flygplatsen. 

Urbanisering och förtätning
Hanteringen av miljö- och säkerhetsfrågor som är kopplade till godstransporter i 
förtätade och urbana miljöer med exempelvis bullerproblematik och luftkvalitet är 
angelägna frågor att uppmärksamma när det gäller framkomligheten i 
transportsystemet. Sigtuna kommun har i detta sammanhang också en hög 
förväntan om att flygets riksintresse snarast kan preciseras så att en fortsatt 
bebyggelseutveckling kan möjliggöras i centrala och urbana lägen i den regionala 
stadskärnan Arlanda-Märsta med hög tillgänglighet till kollektivtrafiken och 
övriga delar av transportsystemet.

I den regionala godsstrategin framhålls vidare som en särskild utmaning att det är 
nödvändigt med en regional samsyn om var stråk för farligt gods finns idag och 
var det finns behov av att säkerställa sådana stråk i framtiden. Sigtuna kommun 
anser att det behöver föras en närmare dialog med kommunerna i denna fråga för 
att kunna avväga behovet av framkomlighet för sådana stråk ställt mot behovet av 
en nödvändig stads- och bebyggelseutveckling. Exempelvis behöver 
lokaliseringen av målpunkter för farligt gods i regionen löpande ses över mot 
bakgrund av ett ökat fokus på behovet av att bygga fler bostäder. 

Systemeffekter och styrning för hållbar utveckling 
Bland utmaningarna i den regionala godsstrategin anges att teknikutvecklingen 
kan få oönskade effekter, exempelvis genom ökade utsläpp som en följd av 
effektivare och billigare transporter, vilket gör att utvecklingen kan behöva 
kombineras med nya regelverk. Sigtuna kommun ifrågasätter denna utgångspunkt 
och menar istället att teknikutvecklingen behöver lyftas fram som en möjlighet 
och förutsättning för att på ett hållbart sätt klara morgondagens transporter i ett 
uthålligt och effektivt system. Ett exempel på en sådan teknikutveckling för tunga 
transporter är den demonstrationsanläggning för en elväg mellan Arlanda 
flygplats och Rosersberg som inom ramen för eRoad Arlanda för närvarande 
prövas med transporter av postgods med en för ändamålet särskilt anpassad 
lastbil.  

Handlingsområden för genomförande 
Det är positivt att den regionala godsstrategin föreslår ett antal handlingsområden 
för genomförande. Sigtuna kommun efterlyser dock i strategin en tydligare 
konkretisering och prioritering av insatserna inom varje handlingsområde. I 
närmare samråd med regionens aktörer behöver också tydligare visas på vilka som 
bär huvudansvaret och vilka som bör ingå i samverkan för de olika insatserna i 
genomförandet. 
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De handlingsområden som redovisas i den regionala godsstrategin är 

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

Samverkan, planering och styrning 
Inom ramen för detta handlingsområde vill Sigtuna kommun särskilt understryka 
behovet av ökad samverkan mellan kommunerna och erfarenhetsutbyte mellan 
näringsliv, offentlig sektor på lokal, regional och nationell nivå samt akademin. 
Kommunen anser att detta behöver tydliggöras i den regionala godsstrategin, 
främst vad gäller utvecklingen av ny teknik inom transportsystemet och för 
genomförande av piloter och tester med nya lösningar för effektivare transporter 
och godsflöden. 

Infrastruktur för godstransporterna i regionen
Sigtuna kommun biträder generellt uppfattningen om att insatser inom 
handlingsområdet infrastruktur för godstransporterna i regionen behöver handla 
om regional samsyn kring prioriteringar och att planera för att säkerställa mark för 
logistikutveckling inom alla trafikslag och för farligt gods samt att det finns 
kapacitet i infrastruktur och i noder och för satsningar på underhåll av den 
befintliga infrastrukturen. 

Kommunen noterar också att den regionala godsstrategin pekar på behovet av att 
säkerställa kajlägen för att möjliggöra transporter via inre vattenvägar. Sigtuna 
kommun anser att det kan finnas potential för att pröva en lokalisering av ett 
sådant framtida kajläge i Rosersberg, som i ett regionalt perspektiv skulle kunna 
utnyttjas för godstransporter med mindre fartygstrafik, t.ex. pråmtrafik på den inre 
vattenväg som Mälaren utgör. Ett möjligt sådant kajläge i Rosersberg är 
strategiskt mot bakgrund av dess närhet till både kombiterminal och andra 
logistikanläggningar i Rosersbergs verksamhetsområde.  

Effektiv logistik
Sigtuna kommun biträder redovisade behov i den regionala godsstrategin om 
åtgärder för en effektiv logistik som omfattar insatser som är inriktade på 
innovativa lösningar, planering och ett effektivt resursutnyttjande. Sigtuna 
kommun anser att Arlandaområdet utgör ett sådant område där möjligheterna för 
intermodalitet och överflyttning av gods mellan olika trafikslag behöver tas till 
vara och uppmärksammas i en regional godsstrategi samt understödjas genom en 
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utbyggnad av en trafikinfrastruktur som främjar utvecklingen av hållbara och 
innovativa transportlösningar.

Teknik och innovation
Sigtuna kommun ser behovet av utvecklad teknik och innovation inom 
transportsystemet som ett högt prioriterat område och konstaterar att ny teknik 
med självkörande och autonoma fordon samt avancerade system för hantering av 
”fyllnadsgrad” för godstransporter redan har börjat användas och tillämpas i 
trafiken. Sigtuna kommun föreslår att den regionala godsstrategin i beskrivningen 
av trender redovisar en fördjupad genomgång av framtida innovationer för ökad 
kunskap om ny teknik som stödjer ett effektivt och hållbart transportsystem. 
Sigtuna kommun anser att Arlandaområdet med fördel borde kunna pekas ut i en 
regional godsstrategi och tydliggöras som ett lämpligt testområde för pilotförsök 
och där lösningar och innovationer med ny teknik för godstransporter och 
varuflöden kan prövas.

Ökad kunskap
Sigtuna kommun ställer sig bakom den inriktning som redovisas i den regionala 
godsstrategin om att insatser behöver genomföras för att öka och säkerställa 
tillgången till kunskap, forskning och förbättrad statistik om godstransporter inom 
samhällsplaneringen och att tillvarata detta i samverkan mellan akademi, 
näringsliv och offentlig sektor.

Nuläge, prognos och trender
Den regionala godsstrategin beskriver generellt de utgångspunkter och 
förutsättningar som finns i Stockholmsregionen avseende nuläge och trender som 
bland annat pekar på att koncentrationen av arbetsplatser och verksamheter ökar 
främst i länets centrala delar. Utan resurseffektiv planering och styrmedel väntas 
detta medföra en ökad trängsel i transportsystemet. Vidare konstateras att det 
därför krävs satsningar för ett effektivare utnyttjande av infrastrukturen, att behov 
finns av att planera och bygga bort kapacitets- och framkomlighetsproblem i 
transportsystemet samt att koppla bostadsbyggandet i allt större utsträckning till 
infrastruktur- och kollektivtrafiksatsningar.

Sigtuna kommun noterar detta och vill i detta sammanhang framhålla den samsyn 
som finns i den regionala utvecklingsplanen – RUFS – om behovet av en 
flerkärnig region och sammanlänkade regionala stadskärnor. Det är mot denna 
bakgrund angeläget att den regionala godsstrategin tydligare visar på behovet av 
att avlasta länets centrala delar genom att stödja utvecklingen av de yttre regionala 
stadskärnorna vilket förutsätter förbättrade och/eller utbyggda tvärförbindelser 
både för person- och godstransporter. 

I frågan om hur godset transporteras beskrivs vidare att det i Stockholms län finns 
en kombiterminal i Rosersberg för omlastning mellan väg och järnväg. I detta 
sammanhang vill Sigtuna kommun även framhålla att Rosersbergs 
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verksamhetsområde därutöver inrymmer betydande logistikverksamheter i övrigt 
och är föremål för fortsatt expansion och lokalisering av ytterligare anläggningar 
för logistik och varulager. 
Regionens transportsystem måste mot denna bakgrund i ett regionalt 
helhetsperspektiv för godstransporterna vara anpassat och utbyggt med inriktning 
mot ett effektivt utnyttjande av den befintliga infrastrukturen och med riktade 
insatser mot åtgärder i anslutande system för en kapacitetsmässigt bibehållen eller 
höjd standard i transportinfrastrukturen.

Vidare konstateras att andelen gods som transporteras via luftfart är liten, men det 
rör sig om högvärdigt gods med krav på mycket korta ledtider. Merparten av 
flygfrakterna till och från Stockholms län går via Arlanda flygplats. Sigtuna 
kommun är som värdkommun för Arlanda angelägen om att infrastrukturen för 
marktransporter inom Arlandaområdet samt till och från flygplatsen 
kapacitetsmässigt är anpassad utifrån flygplatsens strategiska betydelse och 
funktion som godsnav, liksom att transporterna kan ske på ett hållbart sätt och att 
det måste finnas en redundans i transportsystemet för dessa behov. Kommunen 
menar att det måste genomföras en utbyggnad av infrastrukturen på både väg och 
järnväg i Arlandaområdet som i ökad utsträckning kan medge intermodala 
transportlösningar i området för gods och varor.

Marktransporterna till och från Arlanda har särskild betydelse såväl på regional 
och nationell nivå då flygplatsen är en viktig transportnod både mot omvärlden 
samt nationellt och regionalt. I ett lokalt perspektiv sker i den omgivande och 
expanderade flygplatsstaden Airport City Stockholm även en fortsatt kraftig 
expansion av verksamheter för logistik och spedition. I ett delregionalt 
sammanhang innebär en avgrening av Roslagsbanan till Arlanda med en koppling 
till Märsta också en viktig länk för att skapa en ökad tillgänglighet mellan de 
regionala stadskärnorna Täby-Arninge och Arlanda-Märsta och som även bidrar 
till en avlastning av och redundans för trafiken på väg E4 och den hårt belastade 
sträckan Häggvik-Arlanda. 

Sigtuna kommuns bidrag som aktör i genomförandet?
Avslutningsvis får Sigtuna kommun som svar på frågan om hur aktörerna i 
Stockholmsregionen kan bidra till ett genomförande inom de handlingsområden 
som den regionala godsstrategin redovisat som strategiska specifikt framhålla 
följande insatser:

 Sigtuna kommun är som värdkommun för Arlanda flygplats och för 
betydande samt strategiska logistikfunktioner främst i flygplatsens 
närområde och i Rosersbergs verksamhetsområde beredd att ta sitt ansvar 
att fortsatt planera för och bidra till att markytor säkerställs för framtida 
logistikutveckling i Arlanda-Rosersbergsområdet. Resurseffektiva 
logistiklösningar ska eftersträvas som säkerställer framkomligheten för 
godsflöden och som kan bidra till ökad intermodalitet i noder och stråk 
inom sektorns alla trafikslag. Kommunen ställer tydliga krav på att detta 
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förutsätter att ett parallellt genomförande kommer till stånd av en utbyggd 
kapacitet i områdets trafikinfrastruktur i både spår- och vägsystem och i 
satsningar på underhåll av den befintliga infrastrukturen.

 Sigtuna kommun förordar att en mångfald av aktörer i regionen i bred 
samverkan inom ramen för utvecklingen av Airport City Stockholm 
medverkar till att inom flygplatsstaden skapa en arena som forum för 
teknikutveckling och innovation i syfte att på ett hållbart sätt effektivisera 
områdets transporter och godsflöden. Kommunen föreslår att detta sker 
genom pilotförsök och tester med exempelvis innovativa fordonslösningar 
etc. samt utöver tekniska lösningar även genom prövning av nya 
affärsmodeller och initiativ för delningsekonomi.

 Sigtuna kommun är positiv till att förutsättningslöst medverka i en 
regional kartläggning för att identifiera potentiella kajlägen som kan 
säkerställas för att i ökad utsträckning bidra till att möjliggöra 
godstransporter via inre vattenvägar exempelvis på Mälaren. Inte minst är 
detta viktigt då det kan bidra till omställningen mot ett mer hållbart 
transportsystem. 

Olov Holst
Kommunstyrelsens ordförande
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