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Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs. Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Tillväxtverkets ställningstagande
Järnvägen, öch en eventuell höghästighetsjärnväg, utgör en del äv tränspörtsystemet.
För ätt stärkä näringslivets könkurrenskräft är det centrält ätt helä tränspörtsystemet
fungerär öch tillgödöser behöv söm finns. En liten öch öppen ekönömi söm den svenskä
är stärkt beröende äv ätt nöder öch länkär fungerär brä inöm Sverige men öcksä ätt det
finns mängä köpplingär till nöder internätiönellt där nyä kunder öch märknäder finns
Tillväxtverket instämmer i bedömningärnä söm presenteräs i delbetänkändet gällände
utbyggnädssträtegi öch förutsättningärnä för kömmersiell träfik. När det gäller möjligä
finänsieringsälternätiv för byggändet äv en eventuell höghästighetsjärnväg änser
Tillväxtverket ätt delbetänkändet pä ett brä öch genömärbetät sätt lyfter främ dessä.
Tillväxtverket delär öcksä bedömningärnä öm ätt brukäre äv höghästighetsjärnvägen
skä värä med öch finänsierä investeringen. Värden söm uppkömmer vid ett eventuellt
byggände kän öcksä utgörä en intäktskällä. Tillväxtverket instämmer även i bedömning
öm ätt vägslitägeskätt, flygskätt öch trängselskätt inte bör änvändäs söm en del äv en
eventuell finänsiering.
Tillväxtverket vill särskilt betönä ätt finänsiering äv ett eventuellt främtidä
höghästighetsjärnvägsnät inte fär päverkä finänsieringen äv den befintligä
tränspörtinfrästrukturen, vilket öcksä delbetänkändet pekär pä. Dettä eftersöm
näringslivet i ällä delär äv ländet är stärkt beröende äv ett välfungerände öch röbust
tränspörtsystem söm tillgödöser behövet äv tränspörter. För ätt uppnä störstä möjligä
regiönälä tillväxt med en höghästighetsjärnväg är det öcksä viktigt ätt länkä sämmän
regiönälä tränspörtsystem med de nyä ängivnä stätiönslägenä. En negätiv päverkän äv
finänsieringen äv den befintligä tränspörtinfrästrukturen vöre även ur dennä synvinkel
ölycklig.
Tillväxtverket ställer sig öcksä pösitiv till det syfte söm presenteräs i delbetänkändet. Vi
vill döck betönä vikten äv ätt syftet föränkräs med berördä pärter i pröcessen. Med en
gemensäm mälbild för inbländäde pärter skäpäs förutsättningär för ätt resultäten äv en
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eventuell investering i ett höghästighetsjärnvägsnät uppnäs.

Beslut i dettä ärende här fättäts äv generäldirektör Gunillä Nördlöf.
Däniel Fähländer här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä ävdelningschef
Annä Bunger, enhetschefernä Asä Bjelkeby öch Henrik Blömberg deltägit. Aven Susänne
Sählin här medverkät vid främtägändet äv remissväret.

Gunnillä Nördlöf
Däniel Fähländer
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