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Storregional godsstrategi för Stockholm-Mälarregionen 
Sammanfattning av delrapport om mål, nuläge och utmaningar 
 
De sju länen i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete har tagit fram en gemensam 
delrapport om mål, nuläge och utmaningar för godstransporterna i Stockholm-
Mälarregionen. Delrapporten utgör ett första steg på vägen mot en storregional 
godsstrategi för Stockholm-Mälarregionen. 
  
En Bättre Sits är det transportpolitiska samarbetet mellan de sju länen Stockholm, Uppsala, 
Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland. Inom ramen för En Bättre Sits har 
länen enats om gemensamma mål om en sammanhållen, hållbar region med infrastruktur och 
kollektivtrafik som underlättar människors vardag samt en utvecklad handel och godstransport i 
regionen. Mälardalsrådet koordinerar En Bättre Sits-samarbetet. 
 
Godstransporter i Stockholm-Mälarregionen 
Stockholm-Mälarregionen är med sina 4 miljoner invånare Sveriges största konsumentmarknad, 
men har också en omfattande varuproduktion och stora transitflöden av gods. I takt med att 
regionen växer och det internationella utbytet vidgas, ökar även behovet av godstransporter. 
Godstransporterna regionen förväntas vara 65 procent större år 2040 än vad det är idag.  
 
Att säkerställa tillförlitliga och effektiva transporter – till/från omvärlden och inom regionen – är 
avgörande för regionens och landets ekonomiska utveckling, men också en förutsättning för en 
minskad miljö- och klimatbelastning. Syftet med den storregionala godsstrategin är att utveckla 
en samverkan och systemsyn som förbättrar underlagen inför framtida åtgärder i 
transportsystemet i Stockholm-Mälarregionen. 
 
Mål, nuläge och utmaningar 
För att nå målen om tillförlitliga, effektiva och hållbara godstransporter i Stockholm-
Mälarregionen identifieras ett antal kritiska faktorer: 
 
1. Växande flöden i ett överbelastat system 
En stark befolkningstillväxt och en växande handel innebär en kraftig ökning av godsflödena och 
en stor belastning på infrastrukturen och miljön. Transportsystemet är inte dimensionerat för 
dagens godsflöden. Än mindre för framtida befolkningsmängd och transportbehov. 
 
2. Vägtransporternas omfattning ett hinder i uppfyllandet av målen 
Vägtransporternas omfattning och tillväxt utgör ett hinder i uppfyllandet av målen om ökad 
energieffektivitet och minskade utsläpp från transportsystemet. En överföring av gods från väg till 
järnväg och sjötransporter samt en ökad användning av intermodala transporter är därför 
prioriterat. Samtidigt är överflyttningspotentialen begränsad mellan trafikslagen. I synnerhet 
jämfört med vad som krävs för att uppnå målen. 
 
3. Hinder för överflyttning av gods 
Överflyttning av gods från väg till andra trafikslag är en viktig del i arbetet med att nå hållbara 
transporter, men kräver rätt omständigheter och målmedvetenhet för att vara genomförbart. En 
majoritet av de kortväga transporterna kan fortsatt förväntas ske med lastbil. Därför behövs även 
åtgärder som utvecklar vägtrafiken i riktning mot hållbarhet och möjliggör för den att fylla sin 
viktiga funktion, inte minst de första och sista milen i transportkedjorna. 
 



  
   

 
 

4. Omställning av vägtransporterna 
Det krävs en omställning av vägtrafiken till förnyelsebara drivmedel för att uppnå fossilfria 
transporter. El, biogas, vätgas och biodiesel kan alla vara en del av omställningen. Men för att 
möjliggöra och möta en ökad efterfrågan krävs det också en heltäckande infrastruktur både på 
nationell och europeisk nivå. Något som till stor del ännu saknas. 
 
5. Lågt kapacitetsnyttjande 
Tomtransporterna är omfattande idag. I vägtrafiken kör omkring en fjärdedel av de europeiska 
lastbilarna helt tomma och fyllnadsgraden ligger totalt sett endast på cirka 50 procent. Som stark 
konsumtionsmarknad samlar Stockholm-Mälarregionen många containrar, som återförs tomma 
till ursprungsdestinationerna. Här finns stor outnyttjad kapacitet, som dock är svår att ta tillvara 
på grund av obalanser i godsflödena. 
 
6. Marknader i förändring 
En ökad koncentration av befolkningen underlättar logistik, men den täta staden innebär samtidigt 
utmaningar för distributionen. Urbaniseringen innebär också att de strategiska godsnoderna flyttas 
eller växer allt längre bort från befolkningscentrum, vilket tenderar att öka vägtransporterna. 
Komplexiteten i systemet har tilltagit och drivs på av en ökad globalisering och digitalisering.  
 
7. Samspel på flera nivåer 
De internationella transporterna via Göteborg och Skåne påverkar flödena till och från 
Stockholm-Mälarregionen. Samtidigt är Göteborgs hamn den enda transoceana hamnen i landet 
och beroende av det samlade underlaget för att kunna bibehålla och utveckla direktförbindelser, i 
konkurrens med större hamnar på kontinenten. Hur Stockholm-Mälarregionens hamnar och 
kombiterminaler knyts ihop och interagerar på nationell och internationell nivå är lika viktigt som 
hur de interagerar med transporter för regional distribution.  
 
8. Finansiella och regulatoriska begränsningar 
Ett begränsat budgetutrymme gör det svårt att anslagsfinansiera ny infrastruktur. Ekonomiska och 
regelmässiga styrmedel är av central betydelse för att nyttja systemet så effektivt som möjligt och 
styra det i önskad riktning. Alltför snabba och kraftiga förändringar kan dock slå hårt mot såväl 
transportsektorn som näringslivet. Det krävs långsiktiga, pålitliga och förutsägbara spelregler för 
att undvika felinvesteringar och suboptimering. 
 
Fortsatt arbete med den storregionala godsstrategin för Stockholm-Mälarregionen 
Nästa steg i arbetet med den storregionala godsstrategin är att identifiera tydliga och 
genomförbara strategier och åtgärder som svarar upp mot de utmaningar som identifierats. Den 
storregionala godsstrategin kommer att utgöra ett av underlagen till nästa storregionala 
systemanalys för Stockholm-Mälarregionen och kommande infrastrukturplanering. 
 
Mälardalsrådet 
Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, innovation, 
kompetensförsörjning, maritim samverkan och internationella jämförelser. Vi samlar Stockholm-
Mälarregionens kommuner, landsting och regioner till en dynamisk mötesplats för politik, 
näringsliv och akademi. 
 
www.malardalsradet.se 
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