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Tillväxtverket arbetar för att stärka företagenskonkurrenskraft. Det gör myndigheten
genom att skapabättre förutsättningar för företagandeoch attraktiva regionala
miljöer där företag utvecklas. Våra insatser syftar till att stärka arbetet med hållbar
regional utveckling i hela landet. Transportsystemetsutveckling och förändringar i
tillgängligheten påverkar företagenskonkurrenskraft och regioners attraktivitet.
Remissvaretär skrivet utifrån dessautgångspunkter.

Sammanfattning
av Tillväxtverkets
ställningstaganden
Tillväxtverket tillstyrker förslag på inriktning till den nationella planen för
transportinfrastrukturen.
Positivt med mer resurser men bekymmersamt med kostnadsutvecklingen och
nedprioriterat underhåll
Bättre kunskap om regionala effekter önskasnär transportinfrastrukturen
förändras.
Planprocessenbehöver effektiviseras genom förbättrat samspelmellan
Trafikverket, Länsstyrelsen,den regionalt utvecklingsansvarigaaktören och
kommunen.
Omställningeninom transportsektorn behöver påskyndas för klimatet men
även för att stärka företagenskonkurrenskraft.

Tillväxtverkettillstyrkerförslagpå inriktningtill dennationellaplanenför
transportinfrastrukturen
Vi tillstyrker Trafikverkets förslag på inriktning till den nationella planen.Föreslagna
investeringar och påskyndandet av dessakopplade till industrins investeringar i Norra
Sverige,Västerbotten och Norrbotten, anser vi vara angelägnaoch motiverade.
Höghastighetsjärnvägenbehöver byggasmen vi anser att det bör ske i snabbaretakt
än vad som lyfts fram i planförslaget,detta för att samhällsvinsterna ska kunna
uppnås.Finansieringen bör ske utanför den nationella planen för transport-
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infrastrukturen. Vi ser även positivt på investeringarna gällandeutbyggnaden av
signalsystemetERTMSi och med att det utvecklar järnvägenoch på sikt bland annat
kan bidra till att bättre tillvarata befintlig spårkapacitet.Föreslagnainvesteringar
kopplade till att öka bärigheten på vägarna(BK4) för tunga transporter är positivt då
skogs-,tillverkningsindustrier samt besöksnäringenkan få fördelar av dessa
investeringar. Det bidrar till att stärka förutsättningarna för näringslivets utveckling i
hela landet.

Positivtmedmer resursermenbekymmersamt
medkostnadsutvecklingen
och
nedprioriteratunderhåll
Tillväxtverket är positivt till den utökade ramen för transportinfrastrukturen.
Kostnadsutvecklingenoch framtida behov av investeringar för att upprätthålla
transportinfrastrukturen är bekymmersam.Beskrivningen som Trafikverket ger
gällandekostnadsökningar i sambandmed genomförandeav innevarande och
planerade objekt och det framtida underhållsbehovet är allvarligt. Trafikverket
genomför en rad åtgärder för att hantera dessakostnadsökningar men vi ser ett
fortsatt behov av ytterligare insatser för att identifiera fler förbättringsområden i
arbetet.
Tillväxtverket ser gärna att utmaningarna med transportinfrastrukturens långsiktiga
behov adresserasi högre grad även utanför Trafikverkets ordinarie strukturer. En
statlig utredning bör tillsättas som undersöker och föreslår såväl
finansieringslösningar som förändrade arbetssätt för att kunna tillmötesgå framtidens
behov av transportinfrastruktur. I och med att framtidens transportinfrastruktur i hög
grad kommer att utgå från den infrastruktur som vi har idag behöver vi underhålla
den. Om det inte görs kommer kostnaderna att behöva belasta framtida planer.

Bättrekunskapom regionalaeffekterönskas
Tillväxtverket anser att ambitionerna har ökat när det gäller att möjliggöra för företag
att utvecklas i alla delar av landet. Detta framkommer genom uppdrag som vi har inom
näringspolitiken, landsbygdspolitiken och den regionala utvecklingspolitiken. Vi anser
att denna ambitionshöjning inte får genomslaginom transportpolitiken i nog stor
utsträckning utifrån beskrivningen av hur transportinfrastrukturen kommer att
utvecklas under planperioden i vissa delar av landet. Därför behövs kunskap om hur
förändringar i transportinfrastrukturen, såvälpositiva som negativa,påverkar
människor, företag, landsbygder och regional utveckling.
Tillväxtverket och Trafikverket genomför redan en rad samverkansprojekt och vi ser
fördelar med att fördjupa och initiera flera sådanasamverkansytor för att stärka
kunskapsutvecklingeninom området.

Planprocessen
behövereffektiviseras
genomförbättratsamspel
Utveckling och förändring av transportinfrastrukturen är förknippade med långa
processer.Dessaprocesser tar tid och resurser i anspråk hos aktörer som redan är
hårt pressade.Av den anledningen efterfrågar vi ett ännu mer proaktivt
förhållningssätt från Trafikverkets sida när det gäller att utveckla processernaså att
tid och resurser används så effektivt som möjligt. Utifrån våra erfarenheter så kan mer
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göras genom att samverkanärmare i tidiga skedenmellan parter som är involverade i
processen.Genomatt koppla sammanden ekonomiska och fysiska planeringen bättre,
utgå från funktionella stråk och utarbeta gemensammaplaneringsunderlag kan
processensnabbasupp och resurser användasmer effektivt med förhoppningen att
mer transportinfrastruktur kan utvecklas på kortare tid.
Tillväxtverket är gärna med och bidrar med kunskap och erfarenheter utifrån insatser
som vi har bedrivit inom området.

Omställningen
inomtransportsektorn
behöverpåskyndas
för klimatetmen också
för att stärkaföretagenskonkurrenskraft
Bättre samverkanmellan myndigheter krävs för att påskynda omställningen. Genom
att tillvarata och samordna resurser och insatser hos flera myndigheter med koppling
till transportsystemet kan mer göras snabbare för att underlätta omställningen av
transportsystemet. Av den anledningen ser vi gärna att Trafikverket i större
omfattning beaktar insatser och resurser som finns på andra myndigheter och
underlättar att dessakan samordnasmed det som Trafikverket gör och planerar. Det
behövs för att påskynda omställningen och bidra till att stärka företagens
konkurrenskraft. Vi ser att affärsmöjligheter genom uppkopplade, automatiseradeoch
eldrivna fordon, som uppstår i övergångentill en mer klimatneutral transportsektor är
betydande och det är angelägetatt underlätta förutsättningarna för företag att göra
investeringar som kan tillvarata denna potential. Det är viktigt för såväl klimatet som
för företagenskonkurrenskraft.
Tillväxtverket har möjligheten att genom EU:solika utvecklingsfonder bidra till denna
omställning. I ett nära samarbetemed andra myndigheter som Trafikverket,
Naturvårdsverket och Energimyndigheten kan insatser genomförassom bidrar till
såväl affärsutveckling som klimatnytta.
Beslut i detta ärende har fattats av Tf bitr avdelningschefIngrid Arltoft-Henriksson.
Daniel Fahlander har varit föredragande.I handläggningenhar även enhetschefÅsa
Bjelkeby, Per Johansson,Erika Rosanderoch Peter Malmsten deltagit.

Ingrid Arltoft-Henriksson
Daniel Fahlander
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