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Remiss om förslag till godsstrategi för 
Stockholmsregionen 

Er beteckning: TRN 2017-0055
Länsstyrelsen ställer sig positivt till att en godsstrategi utformats för att bidra till 
att genomföra RUFS 2050. Vi anser dock att genomförandetiden för framtagandet 
har varit alltför snävt tilltagen för att få en grundlig och genomgripande regional 
diskussion kring inriktning och slutsatser. Det är viktigt att förtydliga hur 
godsstrategin tas vidare och genomförs. Godsstrategin behöver även konkretiseras 
mer för att kunna bli användbar i ett fortsatt arbete.

I förordet anges att den regionala godsstrategin ska ha fokus på samlastning och 
ny teknik. Länsstyrelsen anser att formuleringen och utgångspunkten måste vara 
mycket bredare än så för att vara giltig som en regional godsstrategi. Att däremot 
ha som utgångspunkt att klara uppsatta klimat- och miljömål och 
trängselproblematiken är mer rimligt. Samlastning och ny teknik kan vara ett par 
av flera strategier eller aktiviteter för att nå detta. 

Att godsstrategin kopplas ihop med genomförandet av RUFS 2050 är både bra 
och naturligt. Dock blir det lätt lite otydligt kring hur de två dokumentens termer 
korrelerar med varandra; vision, mål, delmål, regionala prioriteringar, 
identifierade utmaningar, strategiska områden och handlingsområden. Figuren på 
sidorna 8-9 är svår att förstå innan man har läst om den strategiska inriktningen på 
sidorna 13-14. Godsstrategin skulle tjäna på att kapitlet ”Nuläge” kom före 
kapitlet ”Utmaningar”. Det blir en mer logisk följd för läsaren.

I det fortsatta arbetet med godsstrategin, konkretisering och genomförande, 
behöver ett gemensamt regionalt arbete bedrivas som involverar flera regionala 
organisationer. Det är mycket som ska och behöver göras och det kräver en tydlig 
projektorganisation för att det ska bli verkligt resultat, särskilt när flera aktörer är 
involverade. Bilden på sidan 13 för tankarna till uppläggen för EU-projekt med 
övergripande mål och olika workpackages. Där tydliggörs innehåll, roller, ansvar, 
tidsplaner och finansiering. Dessutom blir det ett ekonomiskt tillskott. 
Länsstyrelsen förespråkar att godsstrategins genomförande utformas på detta sätt. 

Beslutet har fattats och bekräftats digitalt av tf länsöverdirektör Åsa Ryding med 
infrastrukturstrateg Vahid Fararos som föredragande. I den slutliga 
handläggningen har också Helen Barda och Barbro Rohdin tf förvaltningsdirektör 
deltagit. 
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