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Nationella godstransportrådet 
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Åsa Tysklind

Kanslichef nationella godstransportrådet
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Godstransportstrategin 

28 juni 2018

• Bidra till de transportpolitiska 

målen - stärka näringslivets 

konkurrenskraft

• Transporteffektivitet

• Främja överflyttning av gods till 

sjöfart och järnväg
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• Utsläppen från inrikes transporter (exklusive flyg) ska 

minska med minst 70 procent till senast 2030

Klimatmål



Jämförelse av ton-km och CO2-utsläpp för 
godstransporter i Sverige
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Nationella godstransportrådet

 Workshop

- tema kompetens

- tema stråk/flödeseffektivitet

Möten detta halvår

 30 januari 2020

 26 mars 2020

Plattform för samverkan på godstransportområdet 



Referensgrupp
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Regeringsuppdrag
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Trafikverket

Transportstyrelsen

Trafikanalys

Boverket
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Längre lastbilar

 450 mil sammanhållet vägnät kan 

öppnas till år 2025 med smärre 

åtgärder.

 Främst motorvägar och övriga 

mötesseparerade vägar.

 Kostnad på ca 150 miljoner.



Horisontella samarbeten
- delad data

Förstudie:

 Utveckla transporteffektiva försörjnings-

kedjor

 Undersöka intresse hos digitala 

speditörer att samverka i ett nätverk
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Vad kan Trafikverket göra?

• Öka egen kunskap om vilka  

åtgärder som behöver vidtas 

• Överflyttning i utredningar och vid 

forskning

• Bredda samverkan med bransch-

ens olika aktörer



Hur kan intermodala järnvägstransporter 
främjas?

Delrapport december 2019 

Redovisa hinder och förslag till lösningar

• Kapacitetstilldelningen för gods måste utvecklas

• Järnvägens konkurrensförmåga måste utvecklas

• Styrmedel – förslag ”starta upp garanti”, breddad ekobonus 

och ”justerad miljökompensation”

• Teknikutveckling behövs för att minska 

omlastningskostnaderna
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Uppdrag att analysera de transporter som 

genereras av e-handel

Resultat från 

delredovisning 

2 december



Godstransporter i fysisk planering

• Kartlägga hanteringen av godsrelaterade transporter i den fysiska planeringen och efter analys 

föreslå eventuella åtgärder.

• Ta fram en nationell vägledning för en utvecklad planering och samordning av 

godstransporter, som riktar sig till kommuner, länsstyrelser samt regionala organ och som tar 

sikte på att underlätta den lokala och regionala infrastrukturplaneringen.

• 15 februari 2020



Handlingsplan för 

att stärka inrikes 

sjöfart och 

närsjöfart

Bidragit har:

Trafikverket, Transportstyrelsen, 

Sjöfartsverket, Vinnova, 

Boverket, Energimyndigheten, 

Fossilfritt Sverige, SKL



”Inrikes sjöfart och närsjöfart har potential att avlasta väginfrastrukturen, minska 
andelen kortväga lastbilstransporter och därmed minska trängseln på vägarna och 
utsläppen av klimat- och luftföroreningar. Det gäller bland annat vid större byggprojekt 
runt och i storstäderna. En stor potential finns i närsjöfartslösningar baserade på slingor 
som knyter ihop svenska inlands- och kusthamnar med andra europeiska hamnar. 
Regeringen bedömer att det krävs en flerårig satsning på samordning för att ta tillvara 
sjöfartens potential.”

Regeringens 
godsstrategi dnr 
N2018/03939/TS

Inrikes sjöfart och närsjöfart – politiska ambitioner



Varför sjöfart?

Överkapacitet i våra 
hamnar och farleder

Energieffektivt 1/5

Trängsel



“As a matter of priority, a 
substantial part of the 75% 
of inland freight carried 
today by road should shift 
onto rail and inland 
waterways.”

EU Green Deal (dec.
2019)



Hamnen i fokus!
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”En tydligare och mer sammanhållen roll för hamnarna ur ett 
nationellt transportpolitiskt perspektiv skulle kunna bidra till 
ökad uppfyllelse av de svenska transportpolitiska målen.”

”Hamnarna har en nyckelroll som noder där olika trafikslag 
ska knytas ihop till en fungerande logistisk kedja som ska 
fogas in ett större system.”

VTI 



16.

26.

Hur använder vi farleder och hamnar?



Miljöstyrning i 
hamnarna & 
samordning 
med 
farledavgifter

40.

IVL, 2018

Regeringen ser behov av ett mer ändamålsenligt avgiftssystem 
som stärker sjöfartens konkurrenskraft och har bättre 
förutsättningar att styra mot fossilfrihet. BP 2020
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Utvidgning 
av inre 
vattenvägar

51. 52.

3.



Nya koncept kräver smarta hamnar

45.



Analys – hur torrhamnar och omlastningskajer 
för sjöfart på inre vattenvägar kan utvecklas

55.



STOCKHOLM

SKÅNE
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Kommuner och regioners roll7.




