
Från: Gunilla Weidenfors
Till: TRF Funk Registrator
Kopia: Roger Svanborg; Thomas Fredriksson; Susanna Thulé
Ärende: Storsthlm: Yttrande Godsstrategi för Stockholmsregionen, TRN 2017-0055
Datum: den 8 mars 2018 12:30:18
Bilagor: TRN 2017-0055, Yttrande Godsstrategi för Stockholmsregionen.pdf

Hej,

Storsthlms styrelse beslutade vid sitt möte den 8 mars 2019 att avge bifogat yttrande över
Godsstrategi för Stockholmsregionen, TRN 2017-0055.

Hälsningar

Gunilla Weidenfors
Chefssekreterare
08-615 94 21    073-917 94 21
gunilla.weidenfors@storsthlm.se

Storsthlm
Box 38145, 100 64 Stockholm
Besöksadress Södermalmsallén 36
08-615 94 00    storsthlm.se

TRN 2017-0055-120

mailto:registrator.trf@sll.se
mailto:roger.svanborg@storsthlm.se
mailto:thomas.fredriksson@storsthlm.se
mailto:susanna.thule@storsthlm.se
mailto:gunilla.weidenfors@storsthlm.se
http:// www.storsthlm.se/


 

YTTRANDE UT 
2018-03-08 
17/00172-05 

 Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 
 
   
registrator.trf@sll.se   

 

  
Storsthlm, Box 38145, 100 64 Stockholm 
Besöksadress: Södermalmsallén 36, Stockholm  
08-615 94 00 info@storsthlm.se storsthlm.se Org.nr. 222000-0448 

 

 

Godsstrategi för Stockholmsregionen (TRN 2017-0055)                           

Remissunderlag 
Stockholms län är Sveriges största konsumtionsmarknad. Individers och företags val 
och mönster förändras i snabb takt, vilket påtagligt har förändrat godshanteringens 
förutsättningar. Stockholmsregionen växer och därmed ökar även godstransporterna. 
Det är en stor samhälls-utmaning att möta det ökade behovet av transporter samtidigt 
som det gäller att minimera trängseln, öka framkomligheten i transportsystemet och nå 
klimatmålet om ett fossilfritt transportsystem  till 2050. Tillväxt- och 
regionplaneförvaltningen (TRF) har tagit fram ett förslag på Godsstrategi för 
Stockholmsregionen. 
 
Yttrande 
Förslaget till godsstrategi för Stockholmsregionen ger en bra nulägesbild av 
godsinfrastrukturen och det är otvivelaktigt så att just transporter är en av de största 
infrastrukturella utmaningarna som regionen har för att klara att möta den stora 
efterfrågan på bostäder och samtidigt uppnå klimatmålen. Remissförslaget har dock 
några brister, men också potential. 

Strategins brister 
Som regional strategi har remissförslaget några svagheter. Det gäller bland annat 
strategins uppbyggnad, där såväl en genomförandedel som uppföljningsdel saknas. 
Utöver det kan inte heller förankringen av förslaget anses tillräcklig.  

Storsthlm noterar att det i remissförslaget väl beskrivs både utmaningar, behov och 
brister i godsinfrastrukturen. Men att de strategiska områdena kopplade till dessa 
utmaningar är för vagt beskrivna vilket i sin tur gör att de tillhörande handlings-
områdena blir relativt otydliga. Grunden till detta kan vara att nuläges- och 
omvärldsanalys hålls på ett allmänt plan och då särskilt avsnittet Omvärldstrender – 
Megatrender. De grafiska bilderna är schematiska nulägesbilder och tillför heller inte 
något prognostiskt. 

Strategins potential 
Däremot beskrivs på ett strukturerat sätt ett flertal utmaningar som sammantaget 
kräver en fördjupad politisk diskussion, om dels en gemensam målbild och dels hur 
resurser och ansvar ska fördelas för att uppnå målen.  

Framtida transportsätt 
I remissförslaget bedöms att godstransporternas utveckling för lastbilstrafiken till 
Stockholms län kommer öka kraftigt till år 2050 och att likaså infrastrukturen kommer 
likna dagens. Här skulle strategin kunna vara mer dynamisk och öppen för att sätten att 
transportera och flöden kommer att förändras i större utsträckning. Exempelvis hur  
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trafikflödena förändras när Norviks hamn är i full drift. Men också hur tekniska 
innovationer kommer ändra förutsättningarna. För att få full effekt av Norviks hamn 
behöver Tvärförbindelse Södertörn byggas snarast, liksom även Östlig Förbindelse. 

Nya tekniker 
Strategin skulle också tjäna på en djupare beskrivning av den digitala utvecklingens 
tekniksprång. Exempel på det är öppna data och den apputveckling det medför. Också 
masstransporter och andra transporter som följer av regionens höga byggnadstakt står 
just nu inför stora förändringar just på grund av den digitala utvecklingen. Även 
elvägnät som nu är på försöksstadium kan förväntas få stor betydelse för klimatsmarta 
transportsätt av gods i en nära framtid. 

Utveckla sjöfartens betydelse 
Resonemang om hur sjötransporterna och dess framtida betydelse för regionen skulle 
även det kunna utvecklas i dokumentet. Likväl som kollektivtrafik på vatten kan sägas 
ha en outnyttjad kapacitet i regionens vattensystem är godstrafik på vatten även den en 
minimalt utnyttjad möjlighet. 

Goda exempel 
Strategin skulle förstärkas av att tas fram i närmare samarbete med kommunerna och 
särskilt lyfta fram lyckade projekt inom området, som exempelvis projektet Samordnad 
varudistribution på Södertörn. 

Potentiella målkonflikter 
Även målkonflikter behöver lyftas i strategin, exempelvis att omlastningsplatser för 
massor och annat gods behöver avsättas och att det finns en samsyn kring hur riktlinjer 
för transport av farligt gods inte i onödan ska begränsa planeringen av nya bostäder. 

Avslutningsvis gör Storsthlm bedömningen att dokumentet skulle vinna på en mer 
visionär framtidsanlys och samtidigt utgå från nulägestrenden.  

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Mats Gerdau                                                               Madeleine Sjöstrand 
Ordförande Storsthlm                                              Direktör Storsthlm 
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