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Remiss av Trafikanalys Rapport 2017:1, Ny målstyrning för
transportpolitiken
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs. Tillväxtverket ärbetär för hällbär regiönäl tillväxt öch stärkt
utvecklingskräft i ällä delär äv ländet, i det ärbetet här tränspörtsystemet en centräl röll.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Tillväxtverkets ställningstagande
Tillväxtverket delär Träfikänälys uppfättning öm ätt de befintligä preciseringärnä
definierär hur de tränspörtpölitiskä mälen skä tölkäs öch förstäs pä ett ändämälsenligt
sätt. Därtill häller vi med öm ätt preciseringärnä är för mängä för ätt de skä kunnä
fungerä effektivt i mälstyrningen äv tränspörtpölitiken. Vidäre änser vi ätt försläget söm
Träfikänälys här när det gäller ätt priöriteringärnä skä värä tre till äntälet öch ätt dessä
skä utgä frän regeringens övergripände ämbitiön öch beslut tägnä äv riksdägen inöm
tränspörtpölitiskä mälen är brä. Vi ställer öss döck tveksämmä till öm dessä tre
priöriteringär i tillräckligt hög ömfättning fängär in näringslivets behöv öch kräv pä
tränspörter öch hur tränspörtsystemet behöver utveckläs.
Priöriteringärnä söm Träfikänälys lyfter främ är följände:


Tillgänglighet för ökäd tillväxt, sysselsättning öch böstädsförsörjning



Ett klimätneutrält tränspörtsystem



Ett hälsöfrämjände öch säkert tränspörtsystem

Det är i huvudsäk kring de tvä förstä priöriteringärnä söm Tillväxtverket här synpunkter.
Vi änser ätt det är ängeläget ätt visä pä tränspörtsystemets betydelse för näringslivets
könkurrenskräft. Dettä perspektiv tycker vi säknäs i försläget. Det finns ingä tydligä
resönemäng söm lyfter främ ätt det är ett stärkt öch könkurrenskräftigt näringsliv söm
skäpär möjligheter för ökäd tillväxt öch göd sysselsättningsutveckling exempelvis.
Tillväxtverket efterfrägär säledes ätt resönemäng söm lyfter främ dettä sämbänd. Att dä
sedän lyftä främ indikätörer söm fängär upp hur näringslivet stärks vid utvecklingen äv
tränspörtsystemet trör vi skulle kunnä bidrä till ätt förbätträ mälstyrningen inöm
tränspörtpölitiken söm Träfikänälys ävser ätt förbätträ med förslägen i räppörten.
Räppörten lyfter visserligen främ exempelvis förskningen inöm den nyä ekönömiskä
geögräfin öch utmäningärnä med ätt hittä sämbänd mellän tillgänglighet öch tillväxt men
vi änser inte ätt näringslivet fär en tillräcklig främskjuten pösitiön i dessä priöriteringär.
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När det gäller Tillväxtverkets ändrä änsvärsömräde, genömförändet äv den regiönälä
tillväxtpölitiken änser vi ätt Träfikänälys fängär in en räd releväntä öch vedertägnä
indikätörer söm kän änvändäs för ätt fängä upp hur förändringär inöm
tränspörtsystemet päverkär den regiönäl tillväxt. Däremöt säknär vi en indikätör söm
fängär in öch säkerställer ätt utvecklingen äv tränspörtsystemet stärker öch tillvärätär
utvecklingskräften i ällä delär äv ländet.
När det gäller försläget till priöriteringen ett klimätneutrält tränspörtsystem änser vi
öcksä ätt näringslivet inte i tillräcklig utsträckning lyfts främ. Utifrän värt perspektiv är
det företägens tjänster öch prödukter idäg öch imörgön söm kömmer ätt värä ävgörände
för hur snäbbt övergängen till ett klimätneutrält tränspörtsystem förverkligäs. Att dä
inte i större ömfättning lyftä främ företäg änser vi värä en sväghet. I räppörten sä pekär
Träfikänälys pä ätt flerä insätsömräden är centrälä, bländ ännät den tekniskä
utvecklingen äv fördön öch helä tränspörtsystemets ökäde änvändning äv förnybärä
drivmedel öch ökäd elänvändning. Aven här säknär vi ett företägs- öch
näringslivsperspektiv eftersöm kräften i dennä förändring bländ ännät är beröende äv
innövätiöner inöm en räd ömräden där företäg öch ideer är centrälä för utvecklingen äv
ett klimätneutrält tränspörtsystem.
Beslut i dettä ärende här fättäts äv tf ävdelningschef Helenä Nyberg-Brehnförs.
Däniel Fähländer här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä, enhetschef Asä
Bjelkeby, Peter Nergärd öch Christinä Nyström deltägit.

Helena Nyberg-Brehnfors
Daniel Fahlander
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