
Från: maria.leffler@stockholm.se
Till: TRF Funk Registrator
Ärende: TRN 2017-0055 Expediering av kommunstyrelsen beslut 2018-03-07 § 25 - Remiss av Godsstrategi för

Stockholmsregionen
Datum: den 8 mars 2018 15:21:27
Bilagor: R1 Remiss Godsstrategi(76719).docx

§25 den 7 mars 2018 Kommunstyrelsen PM Godsstrategi för Stockholmsregionen.pdf

Bifogar protokollsutdrag och beslutsunderlag.

Enligt uppdrag
Maria Leffler

Stadsledningskontoret
Stadshuset, 105 35 Stockholm
Telefon: 08-508 290 00
E-post: kommunstyrelsen@stockholm.se
stockholm.se

TRN 2017-0055-124

mailto:registrator.trf@sll.se
mailto:kommunstyrelsen@stockholm.se
http://www.stockholm.se/


Kommunstyrelsen
Protokoll nr 4

2018-03-07
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PM: Godsstrategi för Stockholmsregionen
Remiss från Stockholms läns landsting
Remisstid den 8 mars 2018
2017/002064

Beslut 
1. Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i

stadens promemoria.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om godsstrategi för 
Stockholmsregionen. Borgarrådet Wanngård redovisar ärendet i 
promemoria.

Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det 
är borgarrådsberedningens förslag. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt borgarrådsberedningens förslag.
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PM Rotel I (Dnr 2017/002064) 

Godsstrategi för Stockholmsregionen 
 

Remiss från Stockholms läns landsting 
Remisstid den 8 mars 2018  

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 
1. Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadens promemo-

ria.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande. 

Ärendet 

Tillväxt- och regionplanenämnden vid Stockholms läns landsting har tagit fram ett 
förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen. Detta förslag har remitterats bland 
annat till Stockholms stad för besvarande. Godsstrategin ska vara vägledande för reg-
ionens aktörer i strävan att nå målen i regional utvecklingsplan för Stockholmsreg-
ionen (RUFS) 2050 som är under framtagande. Strategin pekar ut de mål och utma-
ningar i RUFS 2050 som är relevanta för godstransporterna. Viktiga handlingsområ-
den är samverkan, infrastrukturutveckling, effektivitet och teknisk innovation. Enligt 
prognoserna väntas godsvolymerna fördubblas till år 2040.  

Beredning 

Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, exploateringsnämnden, miljö- och 
hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden och Stockholms 
Stadshus AB. Exploateringskontoret, miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och 
trafikkontoret har inkommit med ett gemensamt kontorsyttrande.  

Stadsledningskontoret anser att utmaningarna kring godstransporter i regionen är 
stora och det är nödvändigt med regional samsyn och samverkan i denna fråga. Det 
remitterade förslaget till strategi visar dock på svårigheterna att lägga fast ett tydligt 
och förankrat strategidokument. Målen bedöms som mycket utmanande mot bak-
grund av den stora prognosticerade godstrafikökningen. Beskrivningen av strategiska 
områden och handlingsområden är vag och otillräcklig. Kontoret vill även påpeka de 
möjligheter till effektivare godsflöden som klimatomställningen kan leda till. Dessa 
synergier bör beaktas i det fortsatta arbetet. 

Exploateringskontoret, miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och trafikkon-
toret välkomnar en godsstrategi för Stockholmsregionen men ser dock att strategin är 
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alltför översiktlig och allmänt hållen för att utgöra någon egentlig vägledning. Kon-
toren efterfrågar bland annat tydligare problembeskrivning och genomförandedel 
samt en regional analys av behov av godsnoder och flöden. 

Stockholms Stadshus AB ser att ett nära samarbete mellan regionens kommuner är 
nödvändigt för att kunna möta den utveckling som sker inom godstransporter och att 
regionen samlat behöver identifiera platser där de tillverkande och transportintensiva 
verksamheterna kan vara belägna. Stockholms Stadshus AB lyfter fram att sjötrafi-
kens roll i transportsystemet behöver stärkas på såväl nationell som regional nivå. På 
regional nivå är en bra transportinfrastruktur till Nynäshamns hamn och Stockholm 
Norvik hamn särskilt angelägen eftersom en betydande del av regionens godsförsörj-
ning kommer att transporteras därifrån. Trafiksignalsanläggningar och andra fysiska 
platser för fiberanslutning behöver också tas med i det kommande arbetet med gods-
strategin. 

Mina synpunkter 

Stockholm växer i rekordfart och mot bakgrund av dagens stora befolkningstillväxt 
måste vi klara varuförsörjning, en god framkomlighet, upprätthålla en hög byggtakt 
och samtidigt uppnå stadens högt ställda miljömål. Vi måste på sikt även få effekti-
vare transporter och godsflöden samt helt fossilbränslefria godstransporter. Utma-
ningarna kring godstransporter i regionen är stora samtidigt som digitaliseringen och 
klimatomställningen ger möjlighet till nya effektiva lösningar. Det är nödvändigt 
med en regional samsyn och samverkan i denna fråga och det är därför välkommet 
att landstinget tagit fram ett förslag på en regional godsstrategi. 

Det utskickade förslaget till godsstrategi för Stockholmsregionen är en bra grund 
men staden anser att förslaget är alltför översiktligt och allmänt hållet för att utgöra 
någon egentlig vägledning och skulle därför vilja se ett antal tillägg och justeringar. 
Strategin behöver en tydligare problembeskrivning och genomförandedel samt en 
regional analys av behov av godsnoder och flöden. Regionen behöver även samlat 
identifiera platser där de tillverkande och transportintensiva verksamheterna kan vara 
belägna. För att strategin ska fylla den funktion som efterfrågas krävs också en tydlig 
genomförandedel kopplat till strategin. 

Att säkerställa tillgänglig transportinfrastruktur av god kvalitet i hela regionen är 
viktigt och inte minst till hamnarna. Sjötrafikens roll i transportsystemet behöver 
stärkas på såväl nationell som regional nivå och bör lyftas fram ännu tydligare i stra-
tegin. Sjötrafiken kommer vara viktig inte minst för att nå regionens hållbarhetsmål.  

Stockholmsregionen har en unik möjlighet att bli ledande inom logistik- och 
transportlösningar. Logistikområdet har kommit långt i digitalisering och smartare 
lösningar riktade mot fordon. Modern och flexibel trafikstyrning behöver finnas hos 
alla väghållare för att kunna stödja utvecklingen mot effektivare transporter och lo-
gistik, och tillgången till en väl utbyggd operatörsneutral fiberinfrastruktur är därför 
viktig och bör lyftas fram. 

Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar föl-
jande.  

1. Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadens promemoria.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
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Stockholm den 1 mars 2018 

KARIN WANNGÅRD  

Bilaga 
Remissen 

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag. 
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Remissammanställning 

Ärendet 

Förslaget till godsstrategi är framtagen på uppdrag av landstingsfullmäktige, och har 
status som planeringsunderlag enligt plan- och bygglagen. Den är vägledande för ak-
törer i regionen och ska bidra till att regionen når målen i den regionala utvecklings-
planen RUFS 2050 och klimatmålet om ett fossilbränslefritt transportsystem 2050. 

De mål i RUFS 2050 som är mest relevanta för godsstrategin är 
• En tillgänglig region med god livsmiljö, i synnerhet delmålen om icke för-

sämrat trafikbuller och luftkvalitet, ökat bostadsbyggande och ökad transpor-
teffektivitet

• En resurseffektiv och resilient region utan klimatpåverkande utsläpp, i syn-
nerhet delmålen om ett tak för energianvändning och minskat växthusgasut-
släpp

Strategin identifierar tre utmaningar som behöver adresseras: 
• Kapacitet och framkomlighet
• Urbanisering och förtätning
• Systemeffekter och styrning för hållbar utveckling

Utifrån dessa fokuserar strategin på tre strategiska områden: 
• Tillgänglig transportinfrastruktur av god kvalitet i hela regionen
• Urbana miljöer med god och klimatsmart försörjning av varor och material
• Stärkt förståelse för godstransporternas systemeffekter

Inom ramen för de strategiska områdena har handlingsområden föreslagits: 
• Samverkan, planering och styrning. Hållbarhetsperspektivet behöver beaktas

i alla beslut och gods behöver få en tydlig roll i samhällsplaneringen.
• Infrastruktur för godstransporterna i regionen. Mark och kajlägen behöver

säkerställas för logistikutveckling, och strategiska leder för farligt gods behö-
ver pekas ut.

• Effektiv logistik. Öka fyllnadsgraden med samlastning och möjliggör an-
vändning av långa och tunga fordon.

• Teknik och innovation. Skapa arenor för innovation och ersätt fossila driv-
medel med nya.

• Ökad kunskap. Öka kunskapen om godstransporter inom samhällsplane-
ringen och förbättra prognosverktygen.

Strategin går igenom nuläge, prognoser och trender för godstransporterna i Stock-
holmsregionen. Viktiga faktorer som genomgången pekar på är att regionen är den 
största konsumtionsmarknaden i Sverige, att transporter till regionen är mycket mer 
omfattande än de som går från regionen, och att det pågår ett intensivt bostadsbyg-
gande i regionen. 
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Statistiken visar att de största varugrupperna, räknat i ton, är byggmassor och pe-
troleumprodukter. Enligt de prognoser som gjorts väntas godstransporterna, räknat i 
ton, ungefär fördubblas mellan åren 2012 och 2040. 

Beredning 

Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, exploateringsnämnden, miljö- och 
hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden och Stockholms 
Stadshus AB. Exploateringskontoret, miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och 
trafikkontoret har inkommit med ett gemensamt yttrande.  

Stadsledningskontoret 

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 20 februari 2018 har i huvud-
sak följande lydelse. 

I stadens budget 2018 är ett mål att transporter i staden ska vara miljöanpassade. När fler 
ska resa på en begränsad yta måste gång, cykel, kollektivtrafik och nyttotransporter priori-
teras. Godsförsörjningen behöver vara effektiv, och stadens initiativ till samlastning för 
godstrafiken ska fortsätta. 

Stadsledningskontoret anser att utmaningarna kring godstransporter i regionen är stora 
och det är nödvändigt med regional samsyn och samverkan i denna fråga. Det remitterade 
förslaget till strategi visar dock på svårigheterna att lägga fast ett tydligt och förankrat stra-
tegidokument.  

Det finns en grundläggande problematik i den målbild från RUFS 2050 som beskrivs i 
strategin. Prognoserna visar på fördubblade godsmängder till 2040 samtidigt som målen 
talar om ökad transporteffektivitet och fossilbränslefrihet. Stadsledningskontoret menar att 
denna målbild kräver mer omfattande insatser än de som beskrivs i strategin. Beskriv-
ningen av strategiska områden och handlingsområden är vag och otillräcklig. 

Stadsledningskontoret ställer sig frågande till påståendet i strategin att den infrastruktur 
som godset ska transporteras på 2050 i stort sett är samma som idag. Detta motsägs av il-
lustrationer i strategin där såväl förbifarten som tvärförbindelse Södertörn är inritade vilka 
representerar den kommande infrastrukturutbyggnaden. 

Stadsledningskontoret vill även påpeka de möjligheter till effektivare godsflöden som 
klimatomställningen kan leda till. Transporter av petroleumprodukter kan minska som 
följd av en kraftig elektrifiering av transporterna. En mer lokal hantering av byggmassor, 
vilket påbörjats i staden, kan minska dessa transporter. En ökad stadsodling kan minska in-
transporterna av livsmedel, och en ökad produktion av biogas ger biogödningsmedel som 
kan ersätta intransporterad konstgödning. Dessa synergier bör beaktas i det fortsatta arbe-
tet. 

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att som svar på remissen 
”Godsstrategi för Stockholmsregionen” hänvisas till vad som sägs i stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande. 

Exploateringskontoret, miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret 
och trafikkontoret 

Exploateringskontoret, miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och trafik-
kontorets gemensamma tjänsteutlåtande daterat den 5 februari 2018 har i huvud-
sak följande lydelse. 
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Kontoren välkomnar en godsstrategi för Stockholmsregionen, det är en förutsättning för en 
levande och attraktiv region. Det finns ett stort behov av regional samverkan och en sam-
syn kring den regionala godshanteringen och kontoren ser att godsstrategin har stor pot-
ential att vägleda regionens offentliga och privata aktörer i dessa frågor.  

För att strategin ska fylla den funktion som efterfrågas krävs en tydlig genomförande-
del kopplat till strategin, något som idag saknas. Kontoren efterfrågar ett förtydligande 
över hur strategin kan användas som planeringsunderlag för regionens aktörer. 

Kontoren saknar en tydlig problembeskrivning av vad strategin ska lösa. Strategins 
struktur bör utgå från en problembeskrivning som följs av förslag på inriktningar för hur 
målen kan uppnås och av vem. Prioriteringarna behöver tydliggöras, vilket en tydligare 
strukturerad strategi kan bidra till.  

Komplettera med en regional analys 
En regional analys av behov av godsnoder och flöden i olika stråk idag och i framtiden 
skulle vara ett värdefullt komplement till strategin. Skilda varu- och godsslag har olika lo-
kaliseringsförutsättningar vad gäller terminaler, lager och transportvägar och önskvärd lo-
kalisering ur ett regionalt perspektiv bör pekas ut. Grundläggande för effektiva terminal-
områden är att tillgången till tillfartsvägar, järnvägar och vattenvägar i regionen säkerställs. 
Utifrån analysen bör det långsiktiga behovet av olika logistikområden pekas ut per region-
del. Strategin beskriver godsflödet idag som att i princip allt gods som har sin slutdestinat-
ion i regionen passerar någon form av nod för omlastning. En stor del av godset, framför-
allt lågvärdigt gods som t.ex. massor, transporteras ofta direkt till slutanvändaren. Mass-
transporter utgör, i ton räknat, omkring 40% av alla transporter i länet (Trafikanalys, 
2017). 

Regional samsyn om stråk för farligt gods är mycket viktigt och texten om detta bör 
kompletteras med att det även finns behov av en samsyn kring drivmedelsstationer. Fram-
tida drivmedel kan ha andra säkerhetsaspekter än dagens, likaväl som att det är en utma-
ning att bygga ut el-laddningsinfrastrukturen. Dessa behov står ofta i konflikt med ett ökat 
bostadsbyggande och det är därför viktigt med en tydlig regional plan och samsyn över var 
de bör placeras.  

Strategin bör även lyfta behovet av rangering intill riksvägnätet och behovet av upp-
ställningsplatser med hänsyn till staden och dess stadsutveckling i syfte att möjliggöra mer 
effektiva transporter. Frågan kan ytterligare aktualiseras i framtiden i och med utveckl-
ingen mot längre och tyngre fordon (High Capacity Transport, HCT). I takt med att region-
ens byggande ökar så krävs mer transporter av massor och byggmaterial. detta leder i sin 
tur till ett större tryck på regionens vägar. Regionens vattenvägar och järnvägar bör i möj-
ligaste mån nyttjas för transporter vilket behöver beaktas vid lokalisering av omlastningsy-
tor. Godsstrategin behöver även lyfta behovet av masshanteringsytor lokalt för att avlasta 
regionen genom att minimera antalet transporter.  

Detaljsynpunkter 
Under det strategiska området teknik och innovation saknar förvaltningarna en text om 
självkörande fordon och möjligheterna med geofencing. Vidare saknas en text om buller 
och luft-föroreningar i urbana miljöer. Det bör beskrivas på vilket sätt lokalmiljön förbätt-
ras genom en god planering och hantering av gods. Det står på sid. 12 att ”Teknikutveckl-
ingen kan få oönskade effekter, exempelvis ökade utsläpp…”. Den utmaningen behöver 
förtydligas och nyanseras. Teknikutvecklingen är även en bärande del i att möta målen om 
fossilfrihet.  

Det är bra att de olika delmålen för RUFS 2050 kopplat till strategins struktur illustre-
ras, men figurerna behöver förtydligas.  

Kartan som illustrerar gods- och logistikstruktur i Stockholms län behöver bearbetas 
och objekten i kartan förtydligas. Cirklarna som markerar ut de olika områdena har olika 
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storlek – varför förklaras inte. Kartan innehåller vidare tre olika typer av centrum/noder: 
Distributionscentrum, Varuhanterande verksamheter och Logistikcentrum. Vad skillnaden 
på dessa tre är framgår ej.  Kartorna som illustrerar godsflöden är daterade 2006. Mycket 
har hänt på 12 år och det vore önskvärt med en mer uppdaterad bild.  

Terminologin behöver ses över med avseende på begreppen strategiska områden, in-
satsområden och handlingsområden. Även geologiska termer behöver ses över, exempelvis 
bör ”jord, sand, grus och andra mineraler” snarare benämnas ”massor, t.ex. grus, sand och 
krossberg”.  

Slutligen behövs en sammanfattning eller ett tydligt avslut där Landstinget knyter an 
till syftet och kort beskriver hur de regionala utmaningarna kan hanteras samt vem det är 
som behöver agera. 

Stockholms Stadshus AB 

Stockholms Stadshus AB:s yttrande daterat den 15 februari 2018 har i huvudsak 
följande lydelse. 

Stockholm Vatten och Avfall AB:s remissvar har i huvudsak följande lydelse: 
Stockholm Vatten och Avfall tycker att förslaget i sin helhet är väl genomarbetat och har 
inget att tillägga avseende de presenterade utmaningarna, de strategiska områdena eller in-
satserna. Det är viktigt att den framtida godsstrategin främjar bolagets behov av framkom-
lighet för avfallstransporter, transporter av driftskemikalier, material och schaktmassor till 
bolagets verk, byggprojekt och återvinningscentraler (bilaga 1). 

Stockholms Hamn AB:s remissvar har i huvudsak följande lydelse: 
Stockholms Hamn anser att det önskvärt att förståelsen för sjöfartens roll i transportsyste-
met stärks. Det kan leda till att sjöfarten används i större utsträckning. Att säkerställa till-
gänglig transportinfrastruktur av god kvalitet i hela regionen är mycket relevant för bola-
get. I de södra delarna av länet bedöms att behovet av god transportinfrastruktur till Nynäs-
hamns hamn och Stockholm Norvik hamn är särskilt angeläget. Först när rätt infrastruktur 
till och från hamnarna är på plats kan bolaget få full utväxling av de hamninvesteringar 
som görs.   

För Stockholms Hamn är det viktigt att arbete med godstransporter sker såväl på reg-
ional som på nationell och internationell nivå, och det är viktigt att aktörer på olika nivåer 
samverkar. Ett insatsområde som inte uttryckligt berörs är frågan om överflyttning av gods 
från framför allt vägtransporter till sjöfart, även om detta lyfts fram som en utmaning i 
godsstrategin.  

Utöver själva godsstrategin har Stockholms Hamn även tagit del av underlagsrapporten 
Gods och logistik i Stockholms län 2050, som tagits fram inom ramen för godsstrategin. I 
den rapporten finns ett antal felaktigheter och missvisande information. Generellt kan på-
pekas att statistiken som använts inte är särskilt aktuell. Bolaget instämmer heller inte i de 
resonemang som förs kring de olika hamnarna i regionen (bilaga 2). 

AB Stokabs remissvar har i huvudsak följande lydelse: 
Stokab påpekar att logistikområdet har kommit långt i digitalisering och smartare lösningar 
riktade mot fordon. Det pågår en utveckling mot självkörande fordon och fordon med 
transportstöd där behovet av 5G-nät kommer vara stort. Det förutsätter i sin tur fiber både 
vid trafiksignalsanläggningar och fysiska platser längs vägar och viktiga trafikkorsningar.  

Stockholmsregionen har en unik möjlighet att bli ledande inom logistik- och transport-
lösningar. Modern och flexibel trafikstyrning behöver finnas hos alla väghållare för att 
kunna stödja utvecklingen mot effektivare transporter och logistik. För samtliga utpekade 
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handlingsområden i godsstrategin är tillgången till en väl utbyggd operatörsneutral fiberin-
frastruktur viktig. Det är angeläget att detta framkommer i strategin då det annars lätt kan 
förbises i kommunernas arbete (bilaga 3). 

Stockholm Business Region AB:s (SBR) remissvar har i huvudsak följande lydelse: 
SBR anser att den framtagna godsstrategin i huvudsak ligger i linje med stadens ambitioner 
för ett bättre fungerande och hållbart transportsystem.  

Bolaget anser att godshantering måste tas med tidigt i kommunernas stadsutvecklings- 
och planprocesser för att säkerställa regionens varuförsörjning. Ett nära samarbete mellan 
regionens kommuner är en nödvändighet för att kunna möta den utveckling som pågår. Det 
arbete som ska göras behöver tillgodose och skapa förståelse för företagens godshante-
ringsbehov om regionen ska kunna vara nationellt och internationellt konkurrenskraftig.  

Bolaget anser att strategin i huvudsak täcker de utmaningar som finns för godstranspor-
ter, men ser att regionen samlat behöver identifiera platser där de tillverkande och trans-
portintensiva verksamheterna kan vara belägna. Stadens företagare anser att både kund-
närhet och långsiktighet i stadens planering är viktigt för deras möjligheter att bedriva 
verksamhet.  

Stockholms stad är en viktig aktör för en fungerande godshantering i regionen. Stora 
delar av godset har sin slutdestination inom kommunens gränser och behovet av effektiv 
infrastruktur är som störst i de tätaste delarna av regionen (bilaga 4). 

Koncernledningens synpunkter 
Koncernledningen vill i sammanhanget lyfta fram att sjöfartens roll i transportsystemet 
måste blir tydligare på såväl nationell som regional nivå. Det är viktigt utifrån såväl ett 
konkurrensperspektiv mellan transportslagen, men också för att åstadkomma långsiktigt 
hållbara lösningar. Koncernledningen ser positivt på planens syfte att nå en regional sam-
syn kring ökande godstransporter och hur regionens aktörer tillsammans ska hantera dessa. 

I sammanhanget lyfter SBR fram att regionen samlat behöver identifiera platser där till-
verkande och transportintensiva verksamheter kan vara belägna, vilket koncernledningen 
instämmer i. Bolaget poängterar också att ett nära samarbete mellan regionens kommuner 
är nödvändigt för att kunna möta den utveckling som sker.  

Koncernledningen anser, vilket Stockholms Hamn också betonar, att behovet av god 
transportinfrastruktur till Nynäshamns hamn och Stockholm Norvik hamn är särskilt ange-
läget eftersom en betydande del av regionens godsförsörjning kommer därifrån. Koncern-
ledningen ser också att utvecklingen mot effektivare transporter och logistik kan stödjas 
med modern och flexibel trafikstyrning hos väghållarna, vilket också Stokab påpekar i sitt 
remissvar. Därför behöver trafiksignalsanläggningar och fysiska platser för fiberanslutning 
planeras och tas med i godsstrategin.  

Med beaktande av framförda synpunkter ställer sig koncernledningen sammantaget po-
sitiv till förslaget om godsstrategi för Stockholmsregionen. För mer utförliga och komplet-
terande kommentarer hänvisar koncernledningen till bolagens remissvar. 
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