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Niiringslivets Transportrid och TransportGruppen har fitt Trafikverkets fdrslag till nationell
plan for transportsystemet20l+-2025 pi remiss och liimnar ett gemensamt remissyttrande
enligt nedan:

Niiringslivets Transportrid Ar en samarbetsorganisation f6r transportkopare. Medlemmar iir
drygt 30 svenska industri- och handelsf6retag. Skogsindustrierna, TekniKoretagen och Svensk
Handel iir huvudmiin f6r verksamheten. TransportGruppen dr en samarbetsorganisation for itta
arbetsgivar- och branschforbund inom transportnZiringen.I TransportGruppen ingir bl.a
Transportindustrifdrbundet, Sveriges Hamnar och Svenska FlygBranschen.

N?iringslivets Transportrdd och TransportGruppen vill tiven hZinvisa till innehillet i de
remissyttranden 6ver Trafikverkets f6rslag till nationell plan fcir transportsystemet som ldmnas
av organisationernas huvudmiin respektive branschorgan.

Organisationernas synpunkter pi planftirslaget [r grupperade under fiiljande rubriker:

utveckling och nationell infrastruktur

transportkorridorerna Sverige - Norden - Kontinenten

samverkan mellan alla transportslag

iinnu inte fiirdigstiillts. Tidigareliigg itgarder som <irkar tillgiinglighet, kapacitet och
framkomlighet

transporter

kalkyler for gods undervdrderar nyttan med tillfdrlitliga transporter

transporter och effekterna av dessa pi niiringslivets konkurrenskraft

transportkapacitet pi viigar och jiirnv?igar

vi ssa frirutsiittnin gar

Norrbotniabanan och en fast HH-forbindelse bdr utredas vidare
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citylogistiken!

* Bra fokus pd systematiskt underhdll av befintlig infrastruktur

Niiringslivets Transportrid och TransportGruppen insftimmer i planforslagets slutsatser att
virda den befintliga infrastrukturen, att utveckla transportsystemet och aft lAgga ett starkt fokus
pi forebyggande drift och underhill. Det giiller siirskilt fdr jiirnviigen, ddr bristerna iir storst.

Vi stiiller oss bakom den analys som gcirs i planforslaget av tillstindet for den svenska
infrastrukturen och anser diirfdr att den bor ligga till grund for beslut om okade resurser till drift

och underhflll, trimningsitgiirder som eliminering av flaskhalsar, samt strategiskt viktiga
investeringar f6r sammanhiingande strik och noder.

Niiringslivets Transportrid och TransportGruppen delar siledes till fullo Trafikverkets syn pfl

den avgorande betydelse som drift och underhill av den befintliga infrastrukturen har fdr

effektiva och tillfdrlitliga transporter av resendrer och gods. Organisationerna vill i likhet med

vad som gOrs i planforslaget siirskilt understryka betydelsen av ett systematiskt forebyggande
underhill.

* Fokusera pd genomfrirandet av dtgdrder

Fokus miste nu liiggas pil genomfrirandet av de itgiirder som identifieras i planforslaget och i
tidigare utredningar som Kapacitetsutredningen och Trafikverkets tidigare gjorda analys av

situationen i det svenska jiirnviigsniitet.

Organisationerna anser att allt som gir att utreda av brister inom infrastrukturen ar nu utrett och

analyserat av transportmyndigheterna. Nu behdvs politiska beslut om drift, underhill och

investeringar i infrastrukturen. Systematiskt, fleririgt och langsiktigt. Ju tidigare dessa itgirder
kan genomf6ras, desto biittre.

* Vi vcilkomnar strdkperspektivet och betoningen av samband mellan

int e r nat i o n e ll utv e c kl in g o c h nati o ne ll infr a s t r ukt ur .

Organisationerna viilkomnar det tydliga strikperspektiv som finns i planforslaget diir viktiga
strik och noder identifieras.

Det iir positivt att Trafikverket i ett siirskilt kapitel beskriver sambanden mellan internationell
utveckling och langsiktig nationell infrastrukturplanering. Diir framgir tydligt hur viktiga v2il
fungerande transporter iir fdr alla transportslag i Sverige och de internationella kopplingarnas

betydelse fdr niiringslivets konkurrenskraft och Sveriges konkurrenskraft som handelsnation.
Effektiva och viil fungerande godstransporter i Sverige med internationella kopplingar till de for
virt nAringsliv viktigaste transportstriiken inom EU och Europa av stor vikt. Logistiken iir en
integrerad del i fdretagens produktions- och utvecklingsprocess och kraven pi leveransprecision
skruvas upp alltmer. Kundernas krav pi forkortade ledtider och flexibilitet okar kontinuerligt.
Detta perspektiv bor understrykas ytterligare i den av regeringen faststiillda nationella
infrastrukturplanen for 2014 -2025 .

I Trafikverkets planfcirslag finns en karta som visar trafikslags6vergripande strik med stor
relevans for siviil internationella gods- som persontransporter. Niiringslivets Transportdd och
TransportGruppen anser att redovisningen b6r ersdttas med tvi separata kartor som visar
trafikslagsovergripande strik uppdelat pi internationella person- respektive godstransporter.

* Samplanera inf'rastrukturen - ta ett samlat grepp pd utbyggnaden av
transportkorridorerna Sverige - Norden - Kontinenten



Niiringslivets Transportrid och TransportGruppen kan inte nog understryka vikten av en
koppling mellan nationell och europeisk infrastrukturplanering ftir sammanhiingande strik och
noder. De viktiga transportsfieken slutar inte vid svenska griinsen! Att koppla ihop det svenska
transportsystemet med ovriga Europas ar av stor vikt for att siikerstiilla den fria r6rligheten av
varor och personer. Diirfor miste TEN-T och det europeiska perspektivet integreras i den
svenska infrastrukturplaneringen.

Sambanden mellan internationell utveckling och lingsiktig nationell infrastrukturplanering bdr
konkretiseras. Regeringar och transportansvariga myndigheter och organ inom de nordiska
liinderna och EU kan genom koordinerade itgtirder skapa forutsiittningar fdr 6kad
tillgiinglighet, kapacitet och transportkvalitet mellan de nationella och internationella
transportstriken. Regeringen bdr verka f6r att si sker.

I den Nationella Transportplanen bor denna koppling tydliggoras genom en snabb utbyggnad
fdr okad kapacitet i de viktigaste nationella godsstriken och deras anknytning till de fdr svenskt
niiringsliv viktigaste Trans-Europeiska Transportniitverken (TEN-T), sjomotorviigar, siirskilda
godskorridorer fdr jiirnvagsransporter, ERTMS-korridorer och andra konidorsinitiativ. Ett
liimplig samlande beteckning - ett paraply - f6r samordnade insatser mellan de nordiska
ldnderna och olika organ inom EU tir: Grcina korridorer i Europa fdr effektiva och hdllbara
godstransporter ddr infrastruktur och logistiklosningar integreras i samverkan med niiringslivet.
Sverige har genom sin roll som koordinator i EU-projektet SWIFTLY Green fitt en nyckelroll i
detta arbete,

Vira organisationer vill iiven understryka vikten av en systematisk och lingsiktig finansiering
av viktiga nationella infrastrukturstrik kopplat till en siikrad lingsiktig medfinansiering pi EU-
nivi av de Trans-Europeiska Transportndtverken inom ramen fdr Fonden for ett sammanliinkat
Europa (CEF).

Den beslutade utbyggnaden av en fast forbindelse 6ver Fehmarn Belt iir exempel pi ett projekt
av stor betydelse for person- och godstrafiken mellan alla de nordiska liinderna och den
europeiska kontinenten. Oppnandet av Fehmarn Belrforbindelsen planeras ske 2021, d.v.s.
under den aktuella planeringsperioden 2OI4-2O25. Den fasta dansk-tyska f<irbindelsen kommer
ytterligare att oka trafiktrycket dver Oresund och piverka transportsystemet i Syd- och
Mellansverige. Det visar den kraftigt 6kade transportutvecklingen efter tillkomsten av
Oresundsf6rbindelsen, varfor Sverige beh6ver ha god framforhillning for att kunna mota ett
6kat transportbehov i Syd- och Mellansverige som en fdljd av Fehmarn Belt forbindelsen. Det
kan exempelvis handla om att piskynda elimineringen av olika flaskhalsar for t6gtrafiken i
Skine. For denna och andra internationella transportkorridorer pi jiirnviig ar det angeliiget att
tigldngder, lastprofiler och axellaster samordnas mellan liinderna.

Pi samma satt som for jiirnviigsstriken iir det av stdrsta vikt att huvudstriken i det svenska
viigtransportsystemet hiller en hog standard. Det giiller sirskilt vagstrik men en hog andel tung
trafik. Det iir ett kiint faktum att exempelvis 820 mellan Orebro och Goteborg iir behiiftad med
effektivitets- och kapacitetsproblem som behover itgiirdas genom en uppgradering till
motorvdgsstandard f6r att reducera stcirningar och olycksrisker.

* Frirstrirk intermodalitetsperspektivet ytterligare och lyft fram betydelsen
av effektiv samverkan mellan alla transportslag

Sveriges geografiska liige pi den skandinaviska halv6n och den oppna svenska ekonomin med
en stor utrikeshandel iir beroende av effektiva sj6- och flygtransporter fdr tillviixt och
utveckling. Samspelet mellan alla transportslag miste diirfdr fungera. Tyngdpunkten i det
fdreliggande forslaget ligger pi underhill och investeringar av v2igar ochjiirnvagar 2014--2025.
Samtidigt kan inte betydelsen av sj6fart och flygfdrbindelser i fungerande transportkedjor
tillsammans med viig- och jiirnviigstransporter nog understrykas. Detta kan och bor ytterligare
fortydligas i den slutliga planen som regeringen faststiiller.
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* Pdslqnda slutfdrandet av redan beslutade centrala strdkprojekt fr;r
nriringslivet men som (innu inte fdrdigstdllts. Tidigarelcigg dtgcirder som
dkar t i ll g cin g li g h e t, kap ac it e t o c h fr amkomli g h e t

Pi jiirnviigsomridet har Niiringslivets Transportrid och TransportGruppen redan tidigare
prioriterat tre centrala godsstrik av riksintresse och som iterfinns i Trafikverkets 12-6riga
planfdrslag:

- Dubbelspir Hallsberg - Mjiilby fcir okad kapacitet pi hela det sammanhiingande godsstriket
genom Bergslagen.
- Investeringar fiir iikad blirighet och kapacitet pi Bergslagsbanan/Viister om Viinern.
- Dubbelspflr pi Hamnbanan och ny Marieholmsbro till Goteborgs Hamn.

I Trafikverkets planforslag anges under rubriken namngivna investeringar och brister itgZirder
pi godsstraket Hallsberg-Degercin (Mj6lby) i tre olika etapper for dubbelspir under
planperioden2014-2025. Dock ligger 65 procent av objektskostnaden for den sista iterstiende
etappen Hallsberg-Asbro utanfor planperioden Fr 2026 och framgent. Konsekvensen av
segdragna etappvisa utbyggnader av angeliigna projekt, snarare tin kraftsamling fdr ett snabbare
genomf6rande blir en utdragen genomfdrandetakt. Niiringslivets Transportrid och
TransportGruppen ser detta som en orimligt l6ng genomforandetid och vill diirfdr se ett omtag,
innebiirande att hela projektet kan fiirdigstiillas tidigt under denna planperiod.

I Trafikverkets planfdrslag anges 6ven under namngivna investeringar och brister itgiirder pi
Marieholmsbron och Hamnbanan i Goteborg fcir okad kapacitet och dubbelspir over GOta Alv
under iren 2014-2019. Etappen Kville - Eriksbergsmotet dr dock inte med, vilket vira
organisationer ser som en orimligt ling genomforandetid. Aven hiir bdr ett omtag ske.

I Trafikverkets planfcirslag anges under rubriken namngivna investeringar och brister Stgtirder
p6 olika delar av Bergslagsbanan for dkad kapacitet och biirighet. Samtidigt konstateras i
planforslaget att Bergslagsbanan har "lig biirighet pi vissa etapper och behover rustas".
Trafikverket beddmer att kapacitetsbrister kommer att kvarsti efter ir 2025.Mot bakgrund av
godsstrikets BergslagsbananAy'iister om Vdnern betydelse liksom banans mdjligheter att avlasta
den hirt trafikerade Vastra stambanan f6reslir Niiringslivets Transportrid och
TransportGruppen att Trafikverket genom att piskynda investeringar och underhillsinsatser fdr
cikad kapacitet och btirighet tar tillvara mojligheten att separera gods- och persontrafik pi
Viistra Stambanan.

Niiringslivets Transportrfld och TransportGruppen har erfarit att Trafikverket pi begiiran av
Riksdagens Trafikutskott har redovisat mojligheterna att tidigareliigga byggstarter pfl de ovan
niimnda tre striken som vira organisationer identifierat som mycket centrala f6r niiringslivets
godstransporter pi jtirnviig. Enligt Trafikverkets iterkoppling till Trafikutskottet iir
fcirutsdttningarna hdrfdr goda, vilket ger oss gott hopp om att den foreslagna planen kan iindras i
dessa delar.

* Fokusera mera pd transportsystemens redundans fdr minskad sdrbarhet

Under de senaste iren har flera hiindelser intrtiffat som visar transportsystemens sirbarhet. Fyra
illustrationer till detta som medfort stora effekter pi niiringslivets produktion iir:

- 2010 Vinterproblemen i bdrjan av iret. Tre fjiirdedelar av de totala tigfdrseningarna i bdrjan
av iret drabbade godstransporterna.
- 2010 - 20ll november - mars Vinterproblem.
- 2012.30 november - 15 december. Urspirning pi Jylland. Stora effekter fdr svensk export
(skogsindustrin) och returtransporter.
- 2013 maj-juni. Stambanan genom Ovre Norrland. Tre olika urspirningar.
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Fdr transportkopare och transportfdretag innebar dessa htindelser att merkostnader uppstir fdr
forsenade transporter. Det innefattar kostnader for omledning till sjdfart, vAgfansporter och via
alternativa spirforbindelser diir sidana finns, minskad volym i produktionen,
stillestandskostnader, leveransforseningar och i viirsta fall negativ piverkan p6 kundrelationer
och utebliven fakturering. Godstransporters samhiillsnytta kommer heller inte fram i de
samhiillsekonomiska kalkylmodeller som tilliimpas vid beslut om vilka projekt som ska
prioriteras. Faktorer som hogre tillforlitlighet och mindre sirbarhet vid investeringar i
godsrelaterade projekt fingas inte upp. Mer om detta l2ingre fram i remissyttrandet.

Trafikverket gdr i den regionala genomgingen i planfdrslaget skrivningar om vikten av
godsstrik med hdg redundans och robusthet. Niiringslivets Transportrid och TransportGruppen
insftimmer i detta och anser att det iir viktigt att de utpekade huvudstrAken for viig och jdrnviig
ges en robusthet och redundans fdr att lingsiktigt sdkra en god kapacitet samt mojliggora
nddvdndiga <ikningar av transportarbetet f6r gods till gagn fcir tillviixt och viilst6nd liksom for
en hillbar utveckling. Ett exempel pi sidan robusthet kan vara en elektrifiering av utvalda delar
av det ?innu ej elektrifierade jdrnviigsniitet samt att hilla alternativa tAgvdgar i gott skick vad
gtiller biirighet och kapacitet. M6jligheter till snabb och effektiv omledning av godstig vid
lingvariga stopp bor betraktas som en del av ett fungerande huvudstrflk. Sidana investeringar
bidrar ocksi till uppfyllande av milj6milen samtidigt som robustheten och redundansen i
jiirnviigssystemet okar. Nyttor kan i denna del tillgodogdras siviil for godstransporter som
persontransporter.

* Starkare investeringsfokus behdvs i statens budget - faststcill lcigsta
investeringsnivd!

Under hela planperioden2014--2025 kommer siviil niirtidssatsningar med fokus pi ett snabbt
genomfcirande som langsiktiga insatser fdr systematiska hcijningar av infrastrukturens kvalitet
att behovas. Organisationerna foreslir diirfor att ett golv infcirs for statens investeringar i
infrastruktur pi samma siitt som det nu finns utgiftstak och dverskottsmil i statens budget.
Syftet tir att friimja lingsiktighet i statens agerande pi infrastrukturomridet.

Staten bdr betrakta finansieringen av infrastrukturen klarare som en investering. En investering
som ska ge en framtida avkastning. Det er ett synsatt som dagligen tilliimpas inom niiringslivet
utifrin ett investeringsperspektiv.

Transportinfrastruktur ?ir i grunden en nationell tillging och ett medel for tillviixt, forstiirkt
konkurrenskraft och sysselsiittning. Staten har en forutsiittningsskapande roll och investeringar i
infrastruktur ?ir i huvudsak en statlig angeliigenhet. Att svara for merparten av investeringar i
och underhill av infrastrukturen i det svenska transportsystemet mAste betraktas som en
kdmverksamhet. Det giiller siirskilt de nationella godsstr6ken och anslutningama till de
strategiska noderna.

Andra finansieringsformer sisom medfinansiering frin kommuner,liin, regioner, pensions- och
investeringsfonder, Offentlig-privat samverkan OPS och brukaravgifter iir komplement.
Medfinansieringslosningar som inbegriper n?iringslivet blir intressanta i de fall f6retag har
direkt nytta av infrastrukturen i sin verksamhet och ges ett direkt inflytande over investering,
underhill och kapacitetstilldelning av denna infrastruktur. Vira organisationer ser nigot av en
civertro i politiken pi mdjligheterna att genom OPS generera resurser till
infrastrukturinvesteringar. OPS-losningar iir framfiir allt ett siitt att 6ka effektiviteten i
resursutnyttjandet genom stdrre samlade entreprenader och funktionsupphandlingar och en mer
iindamilsenlig fordelning av risker pi offentliga och privata intressenter snarare dn en
finansieringsl6sning.

* Ny princip fr)r finansiering av sjdfartsdtgrirder i den nationella planen
avstyrks

I planfcirslaget ndmns att Trafikverket och Sjdfartsverket gemensamt har formulerat en
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grundliiggande princip rorande finansiering av sjofartsitgiirder i den nationella planen. I planen
ska det for investeringar i farleder och slussar finnas en delfinansieringskiilla, statsanslaget ska
alltsi utgora mindre an 100 procent av den totala finansieringen. Nfingslivets Transportrid och
TransportGruppen avstyrker denna princip som innebdr ett generellt sdrkrav pi medfinansiering
av sjofartsrelaterade investeringar. Principen f6refaller synnerligen miirklig och gflr pi tvtirs
mot intentionerna i den av regeringen i borjan av detta ir presenterade handlingsplanen att
stiirka sj Ofartens och sj dfartsniirin gens konkurrenskraft.

* Enflexibel beslutsordning behdvs ftir mindre mqrknadsdtgdrder riktade
till nririn g s liv e t s tr ansp o r t er

Niiringslivets Transportrid och TransportGruppen foreslog i virt tidigare gemensamma
remissvar pi Kapcitetsutredningen till Trafikverket ett siirskilt transportslagsdvergripande
investeringsanslag for marknadsitgarder riktade till niiringslivets transporter. Vira
organisationer anser fortfarande att motiven bakom detta forslag iir starka. Trafikverket b6r
diirfcir ges mandat att besluta om resurser till anpassningar av infrastrukturen som relativt
plotsligt kan dyka upp. Projekten ska vara ldnsamma och marknadsdrivna samt vara fdranledda
av t ex strukturfdriindringar i niiringslivet, omliiggning av logistiska floden eller fdr att
eliminera flaskhalsar i transportsystemet.

Ett sidant siirskilt investeringsanslag skulle skapa en nodviindig flexibilitet i
medelsanviindningen. Det miste inom Trafikverket finnas mojlighet for att sidana nya
dnskemil ska kunna hanteras snabbt och utan att inviinta en helt ny planeringsomging.

* )ka anslagen tilt forskning och innovation plqnperioden 2014-2025

Trafikverket inleder sitt fdrslag till nationell plan med ett avsnitt om forskning och innovation
fdr fornyelse av transportsystemet vilket iir mycket positivt. I avsnittet fdreslis att 6 916
miljoner kronor avsatts fdr FOI under perioden2014--2025.

I relation den ekonomiska ramen for itgiirder i den statliga transportinfrastrukturen
pi 522 miljarder kronor f6r planeringsperioden 2014--2025 innebiir detta att drygt en procent av
planeringsramen avsat$ till forskning och innovation. Niiringslivets Transportrid och
TransportGruppen anser att statens anslag till forskning inom transportsektorn iir liga jiimfort

med Fol-investeringar i andra teknik- och kapitalintensiva branscher. En intensifierad satsning
pi FoI frin statsmakternas sida bdr syfta till att effektivisera hela transportsystemet siviil
infrastrukturen, persontrafik som godstransporter och utveckling av attraktiva, hdgpresterande
och kostnadseffektiva fordon samt oka fdrutsiittningarna f6r samverkan mellan transportslagen.
Fol-insatser med en sidan inriktning iir av betydelse for okad kapacitet, tillgiinglighet och
framkomlighet exempelvis mojlighet att kora tyngre,ldngre, bredare och hogre t6g- och
vdgfordon. Forum fdr Innovation inom Transportsektorn har tagit initiativ till utarbetandet av
HCT-fiirdplaner, High Capacity Transports for viig, jiirnviig och bussystem.

Generella itgarder behdvs for okad kapacitet, bdrighet, fler dubbelspir/motesspir och effektiv
strommatning pi viktiga strik for godstransporter pi jarnviig. Att detta iir genomf6rbart visar
resultaten fr6n den forskning som bedrivs vid Kungl. Tekniska Hdgskolan i frigor rdrande
nuldge, begriinsningar och mojliga forbiittringar vad avser kapacitet och effektivitet for
godstransporter pi jiirnviig och som visar att mdjligheterna dr stora till avsevart f6rbiittrad
lastkapacitet genom att utveckla parametrar som tAglingd, vagnmassa, meterlast,lastprofil m.fl.

Diirfor behovs generella itgerder fdr okad kapacitet, bdrighet, fler dubbelspir/motesspir och
effektiv strdmmatning pi viktiga strik for godstransporter pi jiirnvdg, exempelvis S6dra
stambanan, Bergslagsbanan/Viister om Vdnern, Ostkustbanan, Norra Stambanan och
Stambanan genom Ovre Norrland.



7

Jiirnviigsgruppen pi KTH har i juni i ir till Forum fdr Innovation inom Transportsektorn
presenterat ett fdrslag till Fiirdplan for utveckling av godstransporter pi jiirnvlg och
kombitransporter. Closer, som dr en nationell arena inom transporteffektivitet f6r forskning,
utveckling och innovation, har i april presenterat ett motsvarande fdrslag till Fiirdplan fdr High
Capacity Transports - Vag.

Forskning och innovation behovs parallellt med att den nya nationella planen genomfors. Staten
kan bidra till ett snabbare genomslag pi marknaden genom anslag till introduktion, utveckling
och demonstration av anvdndarorienterade losningar. Genom att skapa forutsiittningar for 6kade
forskningsinsatser och innovation under den kommande planperioden sdkerstiills nyttan av
gjorda investeringar och underhillsinsatser. Parallella insatser fdr forskning och innovation
samtidigt som investeringar och underhill sker ger 6kade kunskaper och skapar nya losningar.
Trafikverket anger sjiilva i planforslaget att den foreslagna nivin att 6 916 miljoner kronor
avsetts for FOI under perioden20l4--2025 inte motsvarar det belopp som av respektive
transportmyndighet redovisats i den av myndigheterna i juni 2013 liimnade stirskilda rapporten
till regeringen kallad: "Utredning och samlad redovisning av transportmyndigheternas
forsknings- och innovationsverksamhet." Diirfor fdreslir Niiringslivets Transportrfld och
TransportGruppen att statens anslag till transportforskning och innovation okar under de
kommande 12 fuen.

Organisationerna anser vidare det vara av stor betydelse att statens anslag till forskning och
innovation inom sjcifart och flyg okar. Som anges i transportmyndigheternas gemensamma
rapport franjuni i ir till regeringen si har Sjofartsverket och Lufdartsverket f<ir ndrvarande
ingen offentlig finansiering av FOI forutom de begriinsade medel (35 respektive 5 miljoner)
som anvisats av regeringen via Trafikverket2013. Det iir angeliiget att en lingsiktig FOI f6r
sjdfart och flyg siikerstiills fdr hela planperioden.

x Intensifiera arbetet med rritvisande samh(illsekonomiska kallcylmodeller.
Bristfcilliga kall<yler fdr gods undervrirderqr nyttan med tillfdrlitliga
transporter

Niiringslivets Transportrid och TransportGruppen har i olika sammanhang framfdrt till
Trafikverket och Niiringsdepartementet att beslutsunderlagen for drift och underhill och
utbyggnad av infrastrukturen bor omfatta ett bredare perspektiv pi samhiillsnyttan av
godstransporter. Vi vill 6nyo understryka detta. Skiilet er den uppenbara risken for att de
resurser som avsetts for investeringar i infrastruktur riskerar att inte allokeras till de f6r
samhtillet viirdefullaste proj ekten.

En promemoria om "Godstransporter och samhiillsekonomiska kalkyler" har utarbetats av Viig-
och Transporforskningsinstitutet (VTI) pn uppdrag av Niiringslivets Transportrid och
Skogsindustrierna. Promemorian beskriver problemen med samhiillsekonomiska kalkyler f6r
godstransportprojekt och att nyttan av tillfdrlitliga godstransporter inte kommer fram i de
kalkylmodeller som tilliimpas. Problemet bestir i att alla relevanta nyttor f6r niiringslivet
relaterade till tidsvinster och fdrbiittrad tillforlitlighet eller andra kostnadsbesparingar inte
inkluderas pi ett adekvat siitt i kalkylerna. Den dvergripande bilden enligt studien fdn VTI iir
att forskningen och utvecklingen pi omridet viirdering av godstransportrelaterade nyttor iir
"plottrig" och att det finns lite kontinuitet. Minga projekt startar "pi ny kula" utan hiinsyn till
tidigare studier.

Trafikverket har initierat tvi pilotprojekt vilket vdlkomnas av organisationerna. Vidare pigflr ett
arbete inom det som kallas Arbetsgruppen for Samhtillsekonomiska Kalkylviirden och
analysmetoder inom transportomridet (ASEK) och som syftar till en 6versyn av vilka
kalkylviirden och analysmetoder som ska anvdndas i Trafikverkets samhiillsekonomiska
beddmningar.
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Trafikverket anger i sitt liimnade fdrslag till Nationell plan for transportsystemet att "Metoder

och processer" dr ett av fem Forsknings- och innovationsomriden som transportmyndigheterna
ska fokusera pi i sin FOl-verksamhet. Niiringslivets Transportrid och TransportGruppen
forumaffer att FOI kring rtittvisande viirden for godstransporter i de samhiillsekonomiska
kalkylmodellerna ges ett stort utrymme inom detta omride. Mot bakgrund av regeringens
kommande beslut om en nationell plan for transportsystemet2014-- 2025 iir det siledes av
stdrsta vikt for niiringslivet att samhdllsnyttan av godstransporter ges en riittvisande viirdering i
de kalkylmodeller som ligger till grund fcir itgiirdsplaneringen.

* Gdr samlade konsekvensqnalyser av beslutade och planerade
avgiftshdjningar pd transporter och effekterna av dessa pd nciringslivets
konkurrenskraft

Niiringslivets Transportrid och TransportGruppen har liksom regeringens Logistildorum
uppmanat Niiringsdepartementet att lata genomfora en konsekvensanalys av de sammantagna
effekterna for transportniiringen och ndringslivets konkurrenskraft av 6kade kostnader. I

december 2012fickVTI i uppdragatttafram ett kunskapsunderlag om trafikens
samhdllsekonomiska kostnader. I uppdraget som ska redovisas senast den 1 november 2014
angavs att "VTI bor iiven ta fram underlag utifrin Sveriges geografiska forutsiittningar samt
niiringslivets totala kostnadsbild och konkurrenssituation i olika delar av landet avseende
trafikens samhiillsekonomiska kostnader".

Ntiringslivets Transportrid och TransportGruppen kan konstatera att avgiftsfrigorna iir
hogaktuella i neftid sisom den framtida utvecklingen av banavgifter, sjofartsavgifter, effekterna
av EU:s svaveldirektiv, den framtida trafikbeskattningen i ljuset av den av regeringen tillsatta
utredningen om Fossilfri fordonstrafik samt utifrin konsekvenserna av full internalisering av
externa kostnader diir regeringen i infrastrukturpropositionen frin oktober 2Ol2 angett att:
"Principen om att trafiken ska biira sina samhiillsekonomiska kostnader bor iiven fortsatt vara en
utgingspunkt i transportpolitiken" .

Organisationerna kan ansluta sig till principen om internalisering av externa kostnader men vill
samtidigt starkt understryka vikten av genomarbetade konsekvensanalyser av sidana beslut.
Regeringen bdr diirfor piskynda genomforandet en samlad oversyn av den svenska
transportnaringens kostnadsliige och konkurrensformiga i syfte att st?irka niiringslivets
konkurrenskraft i hela landet.

Niiringslivets Transportrid och TransportGruppen konstaterar att de svenska
transportmyndigheterna i dag inte har regeringens uppdrag att koordinera sina olika
avgiftshojningar. Vira organisationer fdreslir diirfor att regeringen ger samtliga
transportmyndigheter - Trafikverket, Sjdfartsverket, Luftfartsverket och Transportstyrelsen - i
uppdrag att koordinera sina framtida avgiftshcijningar och att genomfora gemensamma, samlade

konsekvensanalyser.

* Analysera hur EU:s svaveldirektiv frdn den I /l 2015 pdverkar behovet
av rikad transportkapacitet pd v(igar och jrirnvcigar

Trafikverket skriver i sitt planfdrslag for 2014-2025 att: "Vdgtransporterna okar pi grund av
h6jda banavgifter f6r godstrafiken pi jiirnviig samt av inforande av svaveldirektivet for sjofart".

Niiringslivets Transportrid och TransportGruppen anser att detta i sig motiverar att regeringen
infor faststiillandet av den Nationella Infrastrukturplanen f6r 2014-2025 gor en siirskild analys
av hur EU:s svaveldirektiv frin den 1 januari 2015 pAverkar behovet av okad transportkapacitet
ph vdgar och jiirnviigar och vilka itgiirder som svaveldirektivet f6ranleder. Regeringen har
tidigare uppdragit 6t Trafikanalys att i samarbete med Trafikverket, Sj6fartsverket och
Transportstyrelsen gora en konsekvensanalys som ska slutredovisas den 3l oktober i flr. Dock
siigs inget i uppdraget om att fciresli olika itgiirder for att underliitta en omstallning. Bara
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analys riicker dock inte.

* Omprriva beslutet att kraftigt hdja banavgifterna under planperioden

Niiringslivets Transportrid och TransportGruppen iir kritiska till de kraftigt hdjda banavgifter
som anges i Trafikverkets forslag till nationell plan for transportsystemet2014-2025.Yi iir
samtidigt medvetna om att hojningarna fdreslis som foljd av regeringsbeslut. Totalt beriiknas i
planf6rslaget uttaget av banavgifter uppgi till22,8 miljarder kronor under hela planperioden
2014--2025. Si sent som 2010 uppgick de banavgifter som betalades av trafiKoretagen till
cirka 600 miljoner kronor fdr ett enstaka ir enligt Trafikverkets tidigare Kapacitetsutredning.
Niiringslivets Transportrid och TransportGruppen fdreslir att en omprdvning sker av det
tidigare regeringsbeslutet om hojda banavgifter t.o.m. ilr 202I och fortsatta hojningar till2025
enligt Trafikverkets nu liimnade planforslag. Det iir inte rimligt att borja med att hoja avgifterna
fdr en tjiinst som inte tinnu levererats. Det iir fdrst niir en biittre underhillen infrastruktur
faktiskt foreligger som det 2ir rimligt att ta mera betalt f6r den.

Vira organisationer fdrordar att nya planeringsmetoder som successiv tilldelning tilliimpas fdr
att oka kapaciteten i jiirnviigssystemet. Diirmed skapas fdrutsiittningar fdr en 6kad
jiirnviigstrafik och diirmed okade intZikter frin banavgifter. Differentierade avgifter fdr
transporter iir acceptabla.

* Ny a j cirnv ri g ar J rir na- Linkd p in g ( O s tlcinke n ) o c h M d lnly cke - B o lle by g d
till s tyrks giv e t v i s s a fdrut s cittnin g ar

Niiringslivets Transportrid och TransportGruppen tillstyrker dessa investeringar och konstaterar
samtidigt att resurser f6r en fortsatt utbyggnad av h6ghastighetsbanor saknas i Trafikverkets
forslag till nationell plan f6r 2014-2025. Vira organisationer har naturligtvis ingenting emot
nyinvesteringar och andra itgiirder for biittre persontrafik, eftersom dessa dven ger
kapacitets6kningar fdr godstrafik pi befintliga banor. En sidan framtida utbyggnad av
hdghastighetsbanor fir dock inte ske pi bekostnad av de itgiirder som vi tidigare har bercirt i
detta yttrande. Sverige miste kunna gora bide och: Effektivisera befintlig infrastruktur fdr okad
kapacitet och tillgtinglighet och lingsiktigt investera i ny. Det forutsdtter dock att den
ekonomiska investeringsram som beslutats av regering och riksdag ?ir pi en nivii som medger
framtida satsningar pi t ex hcighastighetsbanor utan att angeliigna drifts- och underhillsinsatser
av befintlig infrastruktur isidosiitts. S6dana miste ovillkorligen finansieras separat och i
siirskild ordning.

* Trafikverket brir ha en hdg planeringsberedskap. Viktiga framtidsproiekt
som Norrbotniabanan och enfast HH-fdrbindelse brir utredas vidare

Trafikverket har nodgats till hirda prioriteringar i sitt fcirslag, vilket medfdrt att minga
infrastrukturprojekt inte har kunnat rymmas inom den ekonomiska planeringsramen fdr 2014-
2025. Niiringslivets Transportrid och TransportGruppen anser att Trafikverket bor ha en hog
planeringsberedskap. Viktiga framtidsprojekt ingiende i Botniska korridoren, som
Norrbotniabanan och en fast fdrbindelse mellan Helsingborg och Helsing6r bor utredas vidare
inom Trafikverket for att avgdra deras betydelse for att kunna mcita ett langsiktigt okat behov av
transportkapacitet pi jarnviig. I likhet med vad som anfdrts i fciregiende avsnitt kriivs tiven for
dessa bida projekt separata anslag utdver planeringsramen.

* Beakta handelns och besciksnciringens behov av inf-rastruktur och gldm
inte citylogistiken!

Den 6kade urbaniseringen och den snabba inflyttningen till stiiderna leder till att
framkomligheten i dessa kommer bli en allt viktigare faktor for att skapa tillvtixt och
arbetstillfrillen i framtiden. Mellan 2001 och 2010 okade privatkonsumtionen med26 procent,

enligt Konsumtionsrapporten2012 frin Handelshogskolan i Gdteborg. Det innebiir att behovet
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av godstransporter i vira stiider kommer att oka bflde genom inflyttning och till fdljd av 6kat
vdlstind. Det finns ocksi betydande miljovinster i en okad transporteffektivitet i vira
innerst?ider. Konsumenter kommer iiven i allt hogre utstreckning anviinda sig av e-
handelstjiinster. Fram till 2030 beriiknas e-handeln ha 6kat frin cirka fem procent till 25 procent

av detaljhandelns totala omsiittning. Fdr att garantera att e-handeln kan forts?itta att viixa kriivs
friimst forbiittrad infrastruktur, effektivare varudistribution samt smidiga och siikra
returlosningar. Aven hemleveranser av mat kommer bli allt vanligare i framtiden, och minskar
drastiskt miingden bilar i bostadsomridena.

Detta kommer att leda till iindrade distributionsmonster som sdller krav pi framsynthet i
infrastrukturplaneringen. En fdrdel som ofta framhills 6r det minskade behovet av
biltransporter for konsumenten, men det kommer 6 andra sidan stiilla krav pA att handels- och
distributionsfciretagen kan skapa en effektiv varudistribution med smidiga och stikra
returlcisningar. Trafikverket bor diirfcir fi ett tydligt uppdrag i att bisti kommuner med kunskap
och utredningsresurser fdr att utveckla och trygga godsfdrsorjningen i vira stiider.

Besdksniiringen i Sverige iir under stark tillv2ixt och genererar arbetstillfdllen i ldtorter men
iiven i glesbygd. Samtidigt som sysselsiittningen inom minga traditionella basndringar i Sverige
har minskat, har turismen bidragit till37 100 fler sysselsatta sedan 2000. Under 2012
sysselsattes (enligt Tillvdxtverkets statistik) neshn 168 000 personer med turismrelaterat arbete,
dvs. inom den svenska besoksniiringen. Siirskilt i glest befolkade delar av landet kan turismen
mflnga ginger vara den enda niiringsgren som vdxer, och for flera kommuner har turism
och/eller handel inneburit ett rejiilt uppsving i arbetstillftillen och skatteintiikter. Utanfor
storstadsregionerna har pi mflnga hill handelsplatser vuxit fram - ett tecken pi att handel och
transporter iir starkt integrerade i besciksniiringen.

Fdr att skapa fOrutsiittningar for fler framgingsrika handelspriiglade destinationer som t ex de
gr?inshandelsprtiglade Haparanda, Charlottenberg, Tocksfors och Stromstad samt Ullared med
Gekfls kriivs god tillgiinglighet som forutsiittning fdr effektiva transporter av varor och kunder.
Hiir kan ofta infrastrukturen vara avgdrande fdr etableringen av nya fdretag och f6r deras
mcijligheter att erbjuda sysselsiittning. Infrastrukturens kvalitet,liksom tillgingen till effektiva
forbindelser via bil, flyg, tig, fiirjor och buss (var for sig eller i kombination) [r med andra ord
avg6rande for vira turistdestinationer, inklusive handelsplatserna. Diirfor behdver Trafikverket
ha ett mer strategiskt syns?itt pi besdksniiringen och beakta denna n2irings behov i
infrastrukturplaneringen p6 motsvarande siitt som sker f6r andra ndringsgrenar.

Framvdxten av handelsetableringar utanf6r stiiderna eller distributionscentraler stiiller krav pfl
att Trafikverket och kommuner kan samarbeta i situationer diir det nationella v?ig- och banniitet
m6ter det kommunala vdgniitet. Ett konkret exempel d?ir skilda intressen kommer i konflikt iir
vid planeringen av av- och pifarter till Europaviigar. Det iir fcir ovrigt en konkret insats som
Trafikverket kan gora for att underliitta for citylogistiken.

Handelns varufldden importeras i hog utstriickning, vilket borde avspeglas tydligare pi kartan
over infrastrukturen i Sverige. Minga handelsforetag vill anviinda sig av tigtransporter i stcirre
utstriickning for att minska miljdpiverkan och fdr att konsumenterna efterfrigar miljoviinliga
transporter. Tigtransporter miste di vara mindre stdrningskiinsliga, mer flexibla och billigare.
Person- och godstrafik miste kunna ske utan att godstrafiken prioriteras l5gre.

Tig och lastbilstransporter miste fungera under hela 6ret med si fi avbrott som mojligt.
Exempelvis omfattas livsmedelsdistribution av strikta krav pi hygien och hillbarhet vad giiller
lagerhillning och distribution, vilket stiiller krav pi att transportkedjan inte utsiitts f6r avbrott
eller fdrseningar. Dagligvaruhandelns forsorjningsansvar borde viiga tungt vid
infrastrukturplanering och vid viirdering av vad det kostar fdr butikerna i utebliven forsiiljning i
hdndelse av fdrseningar.
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* Noggrann uppfciljning och kontroll behdvs vid fortsatt infdrande qv

ERTMS i Sverige

Niiringslivets Transportrid och TransportGruppen understryker vikten av att fortsatt infcirande
av ERTMS i Sverige gcirs pi ett sidant siitt att inte nya barritirer av tekniskt eller ekonomiskt
slag skapas som motverkar en oppen och dynamisk jiirnviigsmarknad. Sverige bor iiven ta
hiinsyn till hur och niir ERMTS infdrs i dvriga EU si att det inte uppstir en konkurrensnackdel
for svenskt niiringsliv.

Niiringslivets Transportrid och TransportGruppen anser att simuleringar och systemtester i si
stor utstrAckning som mojligt bor g6ras off-line fdr att minimera stdrningar vid idrifttagning pd
berorda banor, som annars kan fi stora konsekvenser fdr alla aktdrer, inte minst varudgarna.

NARINGSLIvETS TRANSPORTRAD TRANSPORTGRUPPEN
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