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Hej!

Vi har blivit tillfrågade att lämna synpunkter på förslaget till godsstrategi för
Stockholmsregionen.
Vi tycker överlag att strategin verkar välgenomtänkt och heltäckande och bifogar våra svar i en
pdf-fil.

Med vänliga hälsningar
Mikael Dahlberg och Lise-Lotte Billborn

Mikael Dahlberg
VD
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Angående förslag godstrafikstrategi Stockholmsregionen, dnr TRN 2017-0055 

 

Bakgrund 

Armada Fastighets AB är av Österåkerskommun en helägd koncern bestående av förnärvarande tretton 
bolag. Huvudsyftet med Armada-koncernen är att äga, förvalta och utveckla hyresbostäder för 
kommunensinvånare, verksamhetsfastigheter för kommunala ändamål exempelvis förskolor och skolor 
samt utveckla fibernät inom kommunen.  

Armada Fastighets AB har av Stockholms läns landsting blivit tillfrågade att lämna svar på ett antal frågor 
avseende framtaget förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen. Frågorna och svararen presenteras 
nedan. 

 

Fråga: Saknas utmaningar för godstransporter? 

Vår synpunkt: Vi ser att de identifierade utmaningarna som presenteras i förslaget för godsstrategi i 
Stockholmsregionen representerar de utmaningar som vi kan komma på. För oss som är verksam inom en 
expansiv skärgårdskommun ser vi mycket positivt att det specifikt anges som utmaning att tillgodose 
skärgårdens behov av godstransporter. Något som bl.a. är en viktig fråga för oss när vi exempelvis 
utvecklar vårt fastighetsbestånd på bl.a. Ljusterö. 

 

Fråga: Är det tre strategiska områdena för utveckling av godstransporter i Stockholms län lämpliga? 

Vår synpunkt: Vi ser att de tre strategiska områdena som presenteras är lämpliga ur för regionens 
långsiktiga utveckling och samverkar med varandra ur ett positivt perspektiv. Med andra ord så anser vi 
dessa vara lämpliga. 

 

Fråga: Saknas insatser inom de sju handlingsområdena? 

Vår synpunkt: Vi ser att de fem handlingsområdena som presenteras har relevanta insatser. Vi ser att 
handlingsområdet med att peka ut godsleder för farligt gods är mycket viktigt att det bör bli tydligt och 
gärna prioriteras i ett tidigt skede i samverkan med kommunernas översiktsplaner. Anledningen är bl.a. att 
när vi planerar nya bostäder så är det viktiga aspekter att ta hänsyn till ur boendemiljösynpunkt.  

 

Fråga: Hur kan ni som aktör i Stockholmsregionen bidra till genomförande? 

Vår synpunkt: Som allmännyttigt bolag så kan vi vår planering framförallt arbeta med att underlätta 
övergången för våra hyresgäster till fossilfira bränslen, bl.a. genom att i nyproduktion och 
underhållsprojekt planera för ladd-stationer och bilpooler i våra fastigheter. I och med vår utbyggnad av 
fiber möjliggör vi även att nyttjandet av digitaliseringen vilket också har en påverkan av transportmönster 
när fler exempelvis kan arbeta hemifrån. När vi bygger nytt så kan vi även i våra upphandlade 
entreprenader ställa krav på samordning av byggtransporter, exempelvis via HCT om det finns möjlighet 
till detta rent infrastrukturmässigt.      

 
 
Med vänlig hälsning  

Mikael Dahlberg och Lise-Lotte Billborn  
Armada Fastighets AB 
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