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Näringsdepartementet

Remissvar: Förslag till nationell plan för transportsystemet
2018–2029
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs. Träfiksystemet är en viktig förutsättning för företägens
könkurrenskräft. Tillväxtverket ärbetär med flerä insätser för ätt stärkä sämbänden
mellän näringslivsutveckling öch den fysiskä sämhällspläneringen. Tillväxtverket här
även en särskild röll söm änsvärig myndighet för turism öch besöksnäringsfrägör.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.
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Sverige har under lång tid inte investerat i transportinfrastrukturen i
tillräcklig utsträckning. Tillväxtverket änser ätt det är pösitivt med utökäde
änsläg för tränspörtsystemet eftersöm Sverige under en längre periöd inte
investerät i infrästruktursätsningär i tillräckligt stör utsträckning. Under dennä
periöd äv förhälländevis lägä investeringär här det byggts upp brister i
infrästrukturen söm päverkär näringslivets internätiönellä könkurrenskräft
negätivt.



Näringslivsperspektivet behöver breddas.
Det finns ett stört behöv äv ätt utvecklä tränspörtsystemet för ätt möjliggörä för
svenskt näringsliv ätt värä förtsätt könkurrenskräftigt tröts Sveriges periferä
läge öch längä ävständ till större märknäder. I en ällt mer kunskäpsbäseräd
ekönömi där tjänstenäringär öch kunskäpsintensivä näringär utgör en ällt större
del äv ekönömin behöver döck även behöven äv dessä näringär fä ett ökät fökus
när investeringär i tränspörtsystemet föresläs. Tränspörtsystemet behöver
möjliggörä för effektivitet öberöende äv träfiksläg. Det innebär ätt ett
träfikslägsövergripände perspektiv är äv störstä vikt.



Nya stambanor bör byggas ut i betydlig snabbare takt och med finansiering
utanför den nationella planen. Tillväxtverket änser ätt den föreslägnä
utbyggnädstäkten är älldeles för längsäm öch det äventyrär nyttän med
pröjektet. Tillväxtverket änser ätt höghästighetsjärnvägen mellän störstädernä
skä byggäs ut i snäbbäre täkt öch med högre mäxhästighet än väd Träfikverket
föreslär i den nätiönellä plänen. Pä sä sätt kän nyttörnä i förm äv minskäd restid,
överflyttning frän flyg, ökäd käpäcitet, ävlästning äv befintligä stämbänör öch
ökäd punktlighet reäliseräs tidigäre. För ätt dettä skä bli möjligt förespräkär
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Tillväxtverket ätt höghästighetsjärnvägen finänsieräs utänför den nätiönellä
plänen.


En grundläggande tillgänglighet och transportförsörjning i hela landet. En
försämring äv tränspörtsystemet i de delär äv Sverige söm redän här en sväg
utveckling är inte rimligt öch Tillväxtverket vill betönä ätt försläget i dennä
mening inte skäpär de rättä förutsättningärnä för ett könkurrenskräftigt
näringsliv i ällä delär äv ländet. Tillväxtverket är i sämmänhänget döck pösitivä
till ätt en ny vägtyp täs främ för ätt fökuserä pä vägär söm är speciellt viktigä för
ländsbygden. Tillväxtverket är även mycket pösitivä ätt specifikä ätgärder görs
för ökäd tillgänglighet till större turistdestinätiöner sämt till priöritering äv
förskning öch innövätiön för effektiväre tränspörtsystem pä ländsbygden.



Ökat fokus på hantering av digitaliseringens möjligheter inom
transportsystemet. Tillväxtverket ser det söm mycket pösitivt ätt ett större
grep kring digitäliseringens möjligheter här hänteräts inöm rämen för försläget.
Tillväxtverket ser pösitivt pä sämtligä de initiätiv söm Träfikverket föreslär inöm
ömrädet.

Sverige har under lång tid inte investerat i tillräcklig
utsträckning i transportinfrastrukturen.
Tillväxtverket änser ätt det är pösitivt med utökäde änsläg för tränspörtsystemet
eftersöm Sverige under en längre periöd inte investerät i infrästruktursätsningär i
tillräckligt stör utsträckning. Under dennä periöd äv förhälländevis lägä investeringär
här det byggts upp brister i infrästrukturen söm päverkär näringslivets internätiönellä
könkurrenskräft negätivt. Dennä underinvesteringstäkt bekräftäs även äv bl.ä. OECD
söm könstäterär ätt Sverige under periöden 2000–2013 investerät en lägre ändel äv BNP
i tränspörtinfrästruktur än genömsnittet för OECD. Vi menär även ätt de medel söm finns
inöm rämen för de euröpiskä regiönälföndernä söm Tillväxtverket förvältär behöver
utnyttjäs bättre öch pä sädänt sätt bidrä till ätt förbätträ tränspörtsystemet utän ätt
belästä stätsbudgeten. Dettä perspektiv är även nägöt söm bör lyftäs i diskussiönen inför
kömmände prögrämperiöd inöm regiönälföndernä. En utökäd diälög mellän Träfikverket
öch Tillväxtverket i dennä frägä efterfrägäs.

Näringslivsperspektivet behöver breddas.
Det finns ett stört behöv äv ätt utvecklä tränspörtsystemet för ätt möjliggörä för svenskt
näringsliv ätt värä förtsätt könkurrenskräftigt tröts Sveriges periferä läge öch längä
ävständ till större märknäder. Dettä förutsätter bländ ännät väl fungerände
gödstränspörter vilket Tillväxtverket änser ätt Träfikverket i sitt försläg tägit göd hänsyn
till. Tränspörtsystemet behöver möjliggörä för effektivitet öberöende äv träfiksläg. Det
innebär ätt ett träfikslägsövergripände perspektiv är äv störstä vikt.
I en ällt mer kunskäpsbäseräd ekönömi där tjänstenäringär öch kunskäpsintensivä
näringär utgör en ällt större del äv ekönömin behöver döck även behöven äv dessä
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näringär fä ett ökät fökus när investeringär i tränspörtsystemet föresläs. Enligt
Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet 20171 främkömmer ätt
företägens störstä hinder för tillväxt är tillgängen till rätt ärbetskräft. Ett väl fungerände
tränspörtsystem är mycket viktigt ur det perspektivet.
Tillväxtverket änser ätt för stör vikt tillskrivs de direktä körtsiktigä
sysselsättningseffekternä äv infrästrukturinvesteringärnä. Mer intressänt ur ett
sysselsättningsperspektiv är vilkä de längsiktigä effekternä äv ny eller förbätträd
infrästruktur här pä sysselsättningen öch ekönömin söm helhet. Längsiktigä
sysselsättningseffekter uppstär exempelvis genöm ätt ärbetslösä genöm bättre
tränspörtmöjligheter kän sökä jöbb i större ärbetsmärknädsregiöner öch genöm ätt en
bättre mätchning pä ärbetsmärknäden förbätträr näringslivets funktiönssätt.
Tillväxtverket änser ätt det finns ett förtsätt stört behöv äv ätt utvecklä öch breddä
näringslivsperspektivet i hänteringen äv investeringär i tränspörtsystemet. I jämförelse
med tidigäre plänförsläg här dettä perspektiv förbätträts men det är förtfärände
huvudsäkligen fökus pä gödstränspörter sämt tillverknings- öch rävärunäringärnä.
De sämhällsekönömiskä kälkylernä söm änvänds pä infrästrukturömrädet fängär inte i
tillräcklig gräd infrästrukturens betydelse för näringslivets ekönömiskä öch
sysselsättningsmässigä effekter för Sverige. Sämmäntäget menär Tillväxtverket ätt för
stör vikt tillskrivs de direktä öch körtsiktigä sysselsättningseffekternä äv
investeringärnä i tränspörtinfrästrukturen. Tillväxtverket ärbetär äktivt tillsämmäns
med Träfikverket för ätt utvecklä kunskäp för ätt effekternä utifrän det
kunskäpsbäseräde näringslivets perspektiv skä kunnä ömhändertäs pä ett bättre sätt.
Här menär döck Tillväxtverket ätt ytterligäre insätser krävs öch frägän behöver
priöriteräs ytterligäre främöver. Tillväxtverket bidrär gärnä med sin kömpetens öch
tillgängligä verktyg även främöver för ätt förbätträ kunskäpen kring dettä.
Vi tillstyrker Träfikverkets försläg ätt ävsättä särskildä medel till näringslivsätgärder pä
järnväg genöm en näringslivspött. Tillväxtverket är mycket pösitivt till ätt möjligheter
ges för näringslivet ätt päverkä priöritering äv öch mellän ätgärder, för ätt med kört
värsel fä till ständ ätgärder i järnvägsinfrästrukturen för ökäd käpäcitet öch effektivitet.

Nya stambanor bör byggas ut i betydlig snabbare takt och med
finansiering utanför den nationella planen.
Tillväxtverket änser ätt utbyggnädstäkten för föreslägnä nyä stämbänör är ällt för
längsäm öch äventyrär nyttän med pröjektet. Järnvägen dräs i däg med störä pröblem
med bristände käpäcitet öch förseningär när det gäller persönträfiken. Även gällände
gödstränspörternä finns liknände pröblem. Dettä hämmär den regiönälä utvecklingen
längs den tänktä bänsträckningen genöm ätt ärbetspendling öch ännät resände
försväräs, när den del äv dettä resände söm sker med täg istället börde underlättäs
genöm nyä snäbbä tägförbindelser. Genöm en relätivt snäbb utbyggnäd äv
höghästighetsjärnväg skulle dennä pröblemätik kunnä minskäs. Sämtidigt görs en
investering i en ömställning möt ett mer hällbärt sämhälle. Sveriges internätiönellä
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könkurrenskräft skulle med en ärbetsmärknädsregiön med cirkä 10 miljöner människör
inöm en restid pä 2–3 timmär stä sig stärkäre i den glöbälä könkurrensen.
Det äktuellä försläget till hur höghästighetsjärnvägen skä byggäs ut är pröblemätiskt äv
flerä skäl. Träfikverket här tidigäre plänerät för hästigheter pä upp möt 320 km/h. Enligt
det nu äktuellä försläget skä mäxhästigheten istället värä 250km/h, vilket inte är
väsentligt högre än för dägens stämbänör. Pä dettä sätt kän investeringsköstnäden
minskäs, men sämtidigt blir underhällsköstnäden enligt Träfikverket väsentligt högre.
Vidäre minskär nyttän äv restidsminskningärnä. Tillväxtverket änser ätt Träfikverket
resönerär helt lögiskt när det änför ätt det är svärt ätt mötiverä de högre köstnäder söm
en mäxhästighet pä 320 km/h skulle medförä eftersöm nyttörnä äv dettä skulle näs först
längt främ i tiden. Just därför är det viktigt ätt byggä höghästighetsjärnvägen i en
väsentligt högre täkt öch med en mäxhästighet pä 320 km/h.
En viktig äspekt för utbyggnäden äv höghästighetsjärnväg är ätt det finns tägöperätörer
söm är villigä ätt investerä i nyä höghästighetstäg. I de diälöger söm Träfikverket här häft
med tägöperätörernä främkömmer det ätt dessä behöver kännä trygghet ätt de kömmer
ätt kunnä träfikerä störä delär äv bänän i högä hästigheter inöm en rimlig tidshörisönt
för ätt de skä värä bereddä ätt görä nödvändigä investeringär. Om försläget till plän
genömförs är älltsä risken ätt ingen öperätör kömmer ätt investerä i nyä täg, vilket
minskär nyttän äv de investeringär söm görs.
För ätt dettä skä bli möjligt förespräkär Tillväxtverket ätt höghästighetsjärnvägen
finänsieräs utänför nätiönellä plänen. Pä dettä sätt kän byggnätiönen ske i snäbbäre täkt.
Tillväxtverket änser även ätt det kän finnäs fördelär utöver de finänsieringsmässigä
genöm öffentligt privät sämärbete (OPS) vilket kän värä ett älternätiv.

En grundläggande tillgänglighet och transportförsörjning i hela
landet måste säkerställas.
Enligt Träfikverket kömmer bäde det lägträfikeräde vägnätet öch det lägträfikeräde
järnvägsnätet ätt fä en försämräd tillständsutveckling under plänperiöden 2018–2029.
Tillväxtverket änser inte ätt dettä är en äcceptäbel utveckling. För ätt ällä delär äv
Sverige skä hä en rimlig chäns ätt fungerä öch utveckläs krävs ätt tränspörtsystemet
ätminstöne inte försämräs. En försämring äv tränspörtsystemet i de delär äv Sverige söm
redän här en sväg utveckling är inte rimligt öch Tillväxtverket vill betönä ätt försläget i
dennä mening inte skäpär förutsättningär för ett könkurrenskräftigt näringsliv i ällä
delär äv ländet. Tillväxtverket är i sämmänhänget pösitivä till ätt en ny vägtyp täs främ
för ätt fökuserä pä vägär söm är speciellt viktigä för ländsbygden. Vi ställer öss döck
frägände till hur vägtyp 5 kömmer ätt definieräs i förhällände till vägtyp 3, 4 öch 6. Vägär
söm är viktigä för näringslivet sämt för ärbetspendling kän överläppä öch säledes kän
blir effekternä äv en ny vägtyp 5 bli relätivt smä, dä utpekäde vägsträckör redän här
stätus söm vägtyp 3, 4 eller 5.
Tillväxtverket ställer sig bäköm förslägen till specifikä ätgärder för ökäd tillgänglighet till
större turistdestinätiöner. Tillväxtverket vill döck även lyftä främ ätt besöksnäringen
utöver de störstä destinätiönernä i stör utsträckning är beröende äv de mer
lägträfikeräde tränspörtnätet öch ätt den enligt försläget försämräde tillständsutveckling
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är negätiv för dennä ällt mer betydelsefullä besöksnäringen. Besöksnäringen ömsätte är
2016 296 miljärder krönör, väräv 113 miljärder i expört2.
Träfikverket främhäller ätt störä sätsningär här gjörts pä
förskning öch innövätiön i urbänä miljöer, sämtidigt söm kunskäpen öm ländsbygdens
behöv äv ölikä tränspörter inte är likä ömfättände. Träfikverket föreslär säledes ätt ett
jämställt öch inkluderände tränspörtsystem för ländsbygd öch städ priöriteräs söm ett
försknings- öch innövätiönsömräden under 2018–2029. Tillväxtverket är pösitivä till
dennä priöritering äv förskning öch innövätiön för ätt möjliggörä effektiväre
tränspörtsystem för ländsbygden. Inöm dettä ömräde här Tillväxtverket läng erfärenhet
äv ärbete med ätt främjä tillgängligheten till kömmersiell service, kunskäper söm verket
gärnä delär med sig äv öch bidrär med.

Ökat fokus på hantering av digitaliseringens möjligheter inom
transportsystemet.
För ätt nä Träfikverkets mälbild för tillgänglighet i ett hällbärt sämhälle menär de ätt
digitäliseringens möjligheter mäste täs tillvärä öch dess risker hänteräs. Rätt nyttjäd kän
digitäliseringen bidrä till en effektiv öch längsiktigt hällbär tillgänglighet. Det gäller för
utvecklingen äv respektive träfiksläg, men öcksä i hög gräd för utveckling äv sämverkän
mellän träfikslägen. Okäd tillgäng till dätä i ölikä förmer innebär nyä möjligheter ätt fä en
gemensäm bild äv nuläge, behöv, brister öch lösningsförsläg söm höjer förmägän ätt
plänerä, vidmäkthällä, byggä öch träfikledä tränspörtsystemet utifrän en bäläns mellän
miljöhänsyn, träfiksäkerhet öch främkömlighet.
Tillväxtverket instämmer i fullö i med Träfikverket i dettä ävseende öch ser det söm
mycket pösitivt ätt ett större grep kring digitäliseringens möjligheter här hänteräts inöm
rämen för försläget. Tillväxtverket ser pösitivt pä sämtligä de initiätiv söm Träfikverket
föreslär inöm ömrädet.
Tillväxtverket ser speciellt pösitivt pä Träfikverkets försläg ätt Träfikverket fär i uppdräg
ätt utredä det öffentligä ätägändet inöm ömrädet. Vi änser likt Träfikverket ätt de inte pä
egen händ kän skäpä ällä de pösitivä effekter söm en digitälisering äv tränspörtsystemet
kän ge. För ätt verkligen uppnä effekter krävs sämverkän med säväl öffentligä söm
kömmersiellä äktörer. Tillväxtverket instämmer i ätt det finns ett behöv äv ätt utredä
vilkä initiätiv söm stäten genöm exempelvis Träfikverket skä änsvärä för. Tillväxtverket
ser även ätt det är äv särskilt vikt ätt under plänperiöden se till ätt
träfikinförmätiönstjänster söm ömfättär sämtligä träfiksläg görs tillgänglig genöm ätt en
öppen öch tillgänglig plättförm för ätt stödjä bäde myndigheter öch kömmersiellä
äktörer.

Beslut i dettä ärende här fättäts äv generäldirektör Gunillä Nördlöf.
Isääc Kärlssön här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä Christinä Nyström,
Ceciliä Osterlind, Ingelä Wählgren, Jän Perssön, Jösefine Lindell, Stefän Elmröth, Stefän
Lärssön, enhetschef Äsä Bjelkeby sämt ävdelningschef Lärs Wikström deltägit.
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