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0 Allmänna kommentarer 
 
Denna rapport är en sammanställning av de remissvar som inkommit 
beträffande Trafikverkets huvudrapport Transportsystemets behov av 
kapacitetshöjande åtgärder – förslag på lösningar fram till år 2025 och utblick 
mot år 2050. Huvudrapporten omnämns hädanefter som Kapacitetsutredningen 
och förkortas KU. Sammanställningen sker på en övergripande nivå och fokus 
ligger på de mest framträdande tendenserna i det samlade 
remissvarsunderlaget. Exempel på de remissinstanser (hädanefter förkortat RI) 
som framhåller en viss synpunkt – eller delar av den – presenteras inom 
parentes efter den beskrivna synpunkten.   

 
I föreliggande kapitel presenteras en sammanställning av kommentarer och synpunkter 
av mer allmän karaktär eller som inte direkt riktar sig till ett specifikt kapitel i KU. De 
efterföljande kapitlen följer KU:s struktur på huvudrubriksnivå och innehåller en 
sammanfattad beskrivning av vad som framkommit i remissvaren för de kapitel där 
tydliga tendenser gått att urskilja. Vissa ämnen förekommer på flera ställen i KU. Vid 
sammanställningen av remissvaren har det gjorts en subjektiv bedömning av var 
kommentarerna lämpligast bör läggas beroende på ämnesområde. 
 

0.1 Ett värdefullt underlag 
Många RI framhåller på olika sätt att KU utgör ett ambitiöst, brett och intressant 
underlag som innehåller värdefulla resonemang om nuläget och om utvecklingen under 
den tidsram som specificerats (Trafikanalys, Sveriges Åkeriföretag, Region Blekinge 
m.fl.). Flera RI påtalar även att Trafikverket (hädanefter förkortat TRV) genomfört ett 
bra arbete utifrån givna förutsättningar och den korta utredningstid som stått till 
förfogande (Region Värmland, Helsingborgs stad, SKL m.fl.). 

0.1.1 Identifierade kapacitetsproblem 
Det som många RI särskilt framhåller som positivt är att KU på ett tydligt och 
heltäckande vis identifierar de kapacitetsproblem som finns – och kan komma att 
uppstå – i det svenska transportsystemet (Bombardier Transportation, Region 
Gävleborg, Mälardalsrådet m.fl.).   

0.1.2 Bra dialog 
Vissa RI (framförallt representanter för näringslivet) berömmer TRV:s lyhördhet och 
den dialog som förts med olika intressenter vid hearingar och liknande under 
utredningsprocessens gång (Näringslivets Transportråd och Transportgruppen, Svenska 
bussbranschens riksförbund, Sveriges hamnar).  

0.2 Ökad tydlighet 
Flera RI efterlyser ökad tydlighet i olika avseenden. Nedan presenteras dessa 
efterlysningar tematiskt.  
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0.2.1 KU:s omfattning och disposition 
Vissa framhåller att KU är så omfattande att det inte sällan är svårt att se helheten för 
alla enskildheter. KU:s omfattning ställer därför stora krav på en sammanfattning som 
är tydlig och överblickbar (VTI, Näringslivets Transportråd och Transportgruppen, 
Region Skåne m.fl.). Gällande formalia framhåller även några att det saknas 
källhänvisningar i KU och att det hade underlättat för läsaren att veta varifrån fakta 
tagits (Linköpings universitet m.fl.). 

0.2.2 Rekommenderade åtgärder och dess konsekvenser 
Vissa RI framhåller önskemål om en tydligare redovisning av vilka olika åtgärdsförslag 
och rekommendationer TRV ger, hur TRV prioriterat och hur förslagen motiveras ur ett 
effektiviserings- och kapacitetshöjande perspektiv (Trafikanalys, Boverket, NECL II 
m.fl.).   
Flera RI efterlyser även ökad tydlighet beträffande konsekvenserna och effekterna av 
föreslagna åtgärder – eller konsekvenserna av att vissa åtgärder inte föreslås alls 
(Region Dalarna, Regionförbundet och Landstinget i Jönköpings län, Västsvenska 
handelskammaren m.fl.). Exempelvis efterlyses en redovisning av vilka 
samhällseffekterna blir vid ett konstaterande att problemen i transportsystemet inte kan 
byggas bort, eller hur näringslivets konkurrenskraft påverkas av transportsystemets 
bristande förmåga att möta den efterfrågan som finns. Det påpekas i sammanhanget att 
det är viktigt att åtgärdsförslagen i KU presenteras på sådant sätt att beslutsfattare får 
en god möjlighet att ta till sig innehållet och se följderna av olika investeringsalternativ. 
Samtidigt är det viktigt att också se vilka konsekvenser uteblivna satsningar ger för 
utvecklingen och tillväxten i landet.  

0.2.3 TRV:s roll 
Några RI framhåller önskemål om en tydliggjord distinktion beträffande vilka frågor och 
åtgärder som TRV själv förfogar över och vilka frågor och åtgärder som TRV saknar 
rådighet över (Transportstyrelsen, Ludvika kommun m.fl.).  

0.3 Remisstid 
Många RI nämner remisstiden i sina yttranden och påpekar att den i sammanhanget har 
varit alldeles för knapp (Hässleholms kommun, Regionförbundet i Kalmars län, SJ AB 
m.fl.). Argumenten som framförs rör dels KU:s omfattning (c:a 300 sidor + 
underlagsmaterial), dels svårigheten att hinna med att yttra sig i politiskt styrda 
organisationer. Många av RI är just politiskt styrda organisationer där beslut om 
innehåll i ett yttrande ska fattas politiskt, och då krävs det mer än en månads remisstid 
för att tjänstemän och politiker ska hinna sätta sig in i ärendet på ett tillfredställande 
vis. Näringsdepartementet uppmanas i sammanhanget att informera sig om de 
processer som regioner och kommuner har och de tider som erfordras för detta (Region 
Skåne, Region Blekinge m.fl.).  

0.4 Fyrstegsprincipen 
Flera RI påtalar att de stöder KU:s angreppssätt utifrån fyrstegsprincipen och vissa 
ställer sig dessutom positiva till att KU i första hand lyfter fram fyrstegsprincipens steg 
1- och steg 2-åtgärder som sätt att lösa kommande kapacitetsbrister 
(Transportstyrelsen, Naturskyddsföreningen, Nässjö kommun m.fl.).  
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0.5 Målkonflikter 
Vissa RI påpekar att det finns uppenbara målkonflikter i KU. Det som framförallt 
framhålls är att KU:s prognoser och förslag inte är förenliga med rådande klimatmål i 
Sverige eller inom EU (Swedtrain, Naturvårdsverket, Region Skåne m.fl.). Några RI 
efterfrågar i sammanhanget en ökad tydlighet på denna punkt (SJ AB, Region Blekinge 
m.fl.), ett mer konkret förslag på ett infrastrukturpaket som klarar både kapacitet och 
klimatmål (Västra Götelandsregionen) eller påtalar att klimatscenariot bör vara 
huvudalternativ i KU (Naturskyddsföreningen).  
Även de transportpolitiska målen och andra samhällsmål och styrande planer framhålls 
i sammanhanget. En sak som efterfrågas är en tydligare beskrivning av de 
transportpolitiska målens (inklusive målet om samhällsekonomisk effektivitet) styrande 
funktion i TRV:s arbete med KU (Trafikanalys). En annan är en tydligare koppling 
mellan den Nationella planen och föreslagna strategier i KU (NECL II). För det 
sistnämnda poängteras även vikten av att det som föreslås i KU inte bör äventyra de 
redan beslutade projekten i den Nationella planen (SKL).    

0.6 Trafikslagsövergripande ansats 
Flera RI framhåller att det är glädjande att KU tar ett större grepp genom att översiktligt 
analysera samtliga trafikslag (Branschföreningen Tågoperatörerna, Helsingborgs stad, 
Swedavia m.fl.).  
Några påpekar dock att även om samtliga trafikslag berörs i KU, så analyseras de inte 
med samma djup eller betraktas som en helhet (Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, 
Föreningen Svenskt Flyg m.fl.). De exempel som lyfts fram är att KU genomgående har 
fokus på järnväg och väg, medan sjöfarten och luftfarten ofta hanteras kortfattat och 
översiktligt. Dessutom framhålls önskemål rörande specifika fortskaffningsmedel som 
borde behandlas mer omfattande i KU, exempelvis cykel, motorcykel, moped och taxi 
(SMC, Svenska taxiförbundet, Jordens Vänner m.fl.). 

0.7 Framtidsvision 
Vissa pekar på att det vore intressant att veta hur TRV ser på utvecklingen av 
transportsystemet – på längre sikt. Här anses det saknas en tydligt beskriven vision i KU 
om hur transportsystemet ska och bör byggas för framtiden år 2050, utifrån perspektiv 
som exempelvis internationell konkurrenskraft, teknisk utvecklingspotential osv. 
(Sjöfartsverket, Region Värmland, Swedtrain m.fl.). Risken med att inte tänka 
långsiktigt framhålls vara att dagens strategiska stråk och noder cementeras och att 
kapacitetsbristerna i trafiksystemet permanentas. Här föreslås EU:s vision (enligt 
Vitboken) vara vägledande i arbetet med en svensk vision för 2050 (Branschföreningen 
Tågoperatörerna).     

0.8 Samhällsutvecklarperspektivet och en bredare ansats 
Flera RI önskar att KU på ett tydligare sätt antar samhällsutvecklarperspektivet (Falun 
Borlänge Regionen, Region Dalarna, Storstockholms Lokaltrafik m.fl.). Det som bland 
annat framhålls är att KU på ett tydligare sätt bör koppla ihop hur ett framtida 
transportsystem ska utvecklas, med framtida bostads- och företagsetableringar samt att 
klimatmål och en hållbar tillväxt ges mer utrymme.   
Vissa RI efterlyser även en bredare ansats och ett helhetsperspektiv i KU och i den 
kommande långsiktiga planeringen (Region Skåne, Mellansvenska handelskammaren, 
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Boverket m.fl.). Det som specifikt efterfrågas är bland annat insatser för förbättrad 
tillgänglighet i vårt glest befolkade land samt att sambandet mellan effektiva 
transporter, näringslivets konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt blir tydligt.    

0.8.1 KU endast en del i fortsatt planering 
Beträffande den kommande långsiktiga planeringen påpekar vissa RI att det är 
angeläget att återgå till att diskutera satsningar utifrån ett bredare perspektiv, men att 
KU har en viktig roll jämte andra underlag (Länsstyrelsen Västernorrland m.fl.). 
Anledningarna till varför KU inte bör vara allenarådande instrument för en långsiktig 
planering anges bl.a. vara att KU enbart beaktar kapacitetsbrister och inte helheten i de 
transportpolitiska målen (Region Värmland). 

0.9 Ökade anslag 
Flera RI framhåller i generella ordalag åsikten om att det finns ett behov av ökade anslag 
för nyinvesteringar (Region Gävleborg, Västra Götalandsregionen, Svensk kollektivtrafik 
m.fl.). Vissa nämner i sammanhanget att man delar TRV:s uppfattning om behovet av 
ökade satsningar på drift och underhåll, men poängterar samtidigt att det också krävs 
betydande investeringar – sannolikt mer än vad KU föreslår. Ansatserna i KU upplevs 
därmed inte tillräckliga för att tillvarata person- och godstransporternas behov. I 
sammanhanget framkommer även önskemål om att KU på ett ännu tydligare sätt pekar 
på att den långsiktiga trenden av eftersatt underhåll och investeringar i infrastrukturen 
måste brytas (Svenskt Näringsliv).    

0.10 Stråkperspektiv 
Det framförs viss kritik beträffande KU då stråkperspektivet inte upplevs få en tydlig 
plats (NECL II, Region Dalarna, ABB m.fl.). Anledningen till detta anges vara att TRV:s 
regiongränser skymmer sikten, dvs. den rådande administrativa geografiska indelningen 
gör så att person- och godstransportstråk inte fullt ut behandlas i sin helhet. Att de 
fullständiga transportstråken, och att utgå från stråk-flöden-noder-perspektiv, är det 
betydelsefulla i sammanhanget framhåller framförallt representanter från näringslivet 
(Volvo AB m.fl.). Några RI efterlyser i sammanhanget även ett hela resan-perspektiv 
(Spårvägsstäderna, Resenärsforum m.fl.).      
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1 Beskrivning av uppdraget och dess 
genomförande 

 

1.1 Kapacitetsbrist som begrepp 
Några RI kommenterar begreppet kapacitetsbrist och framhåller bl.a. att KU inte på ett 
tydligt sätt definierar vad det är för kapacitet som avses samt att definitionen av 
begreppet bör breddas och tydliggöras (Trivector Traffic AB, Jönköpings kommun, 
Jönköpingsbanegruppen m.fl.). Det påpekas även att kapacitetsbrist är ett relativt 
begrepp som är beroende av vilka typer av fordon som utnyttjar tillgänglig kapacitet 
(Transportstyrelsen).  
 
 

 
2 Långsiktiga trender i vår omvärld 
 
Inga tydliga tendenser gällande kommentarer och synpunkter går att urskilja i det 
samlade remissvarsmaterialet beträffande detta kapitel.  
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3 Internationell utblick 
 

3.1 Det gränsöverskridande och internationella perspektivet 
Några RI berömmer att KU sätter in det svenska transportsystemet i ett nordiskt och 
europeiskt perspektiv (Näringslivets Transportråd och Transportgruppen m.fl.). 
Merparten av de RI som kommenterat kapitlet framhåller dock att viktiga bitar 
fortfarande saknas inom detta område. Utsagorna rör framförallt vikten av att den 
svenska transportinfrastrukturen på ett bättre sätt måste hänga ihop med motsvarande 
planering i våra grannländer och övriga Europa (Sjöfartsverket, Swedavia m.fl.). KU 
upplevs inte ha tagit några större intryck av den globalisering och alltmer integrerade 
marknadssituation som råder i Skandinavien (Region Västerbotten) och framförallt 
näringslivet är noga med att poängtera att det är viktigt att se svensk infrastruktur och 
de stora godsstråken som en del av det europeiska nätverket och som en del av 
tillväxtpolitiken (Skogsindustrierna). Utvecklingen i omgivande länder påverkar 
kapacitetsbehovet i det svenska transportsystemet, och några RI föreslår att KU bör 
kompletteras med den bredare ansats som finns i Globaliseringsrådets slutrapport 
Bortom krisen (Näringslivets Transportråd och Transportgruppen).          

3.2 TEN-T 
Bland de RI som omnämner TEN-T i sina yttranden poängterar flera återigen det som 
framkom i ovanstående stycke, nämligen vikten av en koppling mellan nationell och 
europeisk infrastrukturplanering för sammanhängande stråk och noder (Näringslivets 
Transportråd och Transportgruppen, Svenskt Näringsliv m.fl.). Av den anledningen 
anses det därför viktigt att TEN-T och det europeiska perspektivet integreras i den 
svenska infrastrukturplaneringen (Branschföreningen Tågoperatörerna m.fl.).   
Vissa RI uttrycker en oro över att en specifik region i Sverige inte kopplas ihop med 
TEN-T, andra att kopplingarna inte tydligt framgår i KU. Exempelvis framhålls det att 
kopplingarna till sydöstra Sverige lyser med sin frånvaro i det planerade europeiska 
transportnätverket TEN-T (Sydsvenska Industri- och Handelskammaren) samt att 
förbindelserna mot Norge inte återfinns i de svenska planerna trots att de inom EU är 
utpekade som ett av de grundläggande stråken (Fyrbodal).      
I sammanhanget framkommer det även önskemål om förtydliganden och djupare 
diskussion i KU rörande vilka konsekvenser TEN-T får för kraven på den svenska 
infrastrukturen och vad utvecklingen kommer att innebära för Sverige (VTI, 
Trafikanalys m.fl.). 

3.3 ERTMS 
Åsikterna varierar beträffande ERTMS. Vissa välkomnar införandet av ERTMS eftersom 
det upplevs ge en ökning av kapaciteten (LKAB, Resenärsforum m.fl.). Andra förhåller 
sig mer kritiska då ERTMS framhålls som ett kostsamt teknikprojekt utan nytta för 
järnvägens kunder (Branschföreningen Tågoperatörerna), eller önskar att utrullningen 
av signalsystemet helt bör stoppas och inte ske förrän funktionaliteten är säkrad m.m. 
(Green Cargo AB).  
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4 Person- och godstrafikens förutsättningar och 
utveckling 

 

4.1 Persontrafik 
Kommentarerna beträffande avsnittet om persontrafik i KU:s fjärde kapitel är 
förhållandevis disparata och rör sig i de flesta fall på detaljnivå. En allmän kommentar 
som framkommer är dock att några vänder sig emot förenklade uppfattningar när det 
gäller långväga persontrafik. Här framhålls att en restid på högst tre timmar inte är en 
gräns för tågresans konkurrenskraft och valbarhet (SJ AB m.fl.). Dock förekommer det 
även kommentarer som instämmer i KU:s rekommendation om att skapa 
förutsättningar för att utveckla flygets roll för resor där det inte är möjligt att få restider 
på högst tre timmar (Transportstyrelsen).  

4.2 Godstransporter 
Beträffande avsnittet om godstransporter framkommer det ett par efterlysningar. Det 
framkommer bl.a. ett ifrågasättande av varför KU avgränsat bort fraktflyget från 
analysen av godstransporter (Transportstyrelsen), samt att KU egentligen inte drar 
några slutsatser beträffande vad den redovisade utvecklingen innebär för att lösa 
kapacitetsbrister och öka tillgängligheten i transportsystemet (Region Blekinge). 
Ett par RI kommenterar även sjöfarten och framhåller bl.a. att den svenska ekonomin är 
starkt handelsberoende och att de svenska hamnarna därför spelar en mycket stor roll 
som omlastningscentraler och viktiga noder i den svenska transportinfrastrukturen 
(Svenskt Näringsliv). Det framkommer även i sammanhanget påpekanden om att vissa 
hamnar saknas i listan över strategiska hamnar i KU, bl.a. Visby och Strömstad 
(Sveriges hamnar).  

4.2.1 Gröna korridorer 
I anslutning till diskussionerna om godstransporter framkommer kommentarer om att 
projektet Gröna korridorer inte får någon större uppmärksamhet i KU (Näringslivets 
Transportråd och Transportgruppen). Här understryks vikten av att TRV även i 
fortsättningen verkar för utvecklingen av sådana korridorslösningar i samverkan med 
näringslivet, då det anses som mycket angeläget att det kommer igång i större skala i 
Sverige och i övriga EU (Västsvenska handelskammaren, Volvo Personvagnar AB m.fl.). 

4.2.2 Citylogistik 
Några RI kommenterar KU:s resonemang om citylogistik. Här framhålls framförallt att 
det är glädjande att KU lyfter citylogistik som ett viktigt område för förbättring då det 
upplevs som viktigt att prioritera arbetet med hållbara trafiklösningar i 
storstadsregionerna (Näringslivets Transportråd och Transportgruppen, Svensk handel 
m.fl.). Samtidigt efterlyses en beskrivning av hur man konkret ska arbeta vidare med 
dessa lösningar och vilken roll TRV ska ha i detta arbete (MalmöLundregionen).  
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5 Trafikprognoser 
 

5.1 Allmänna kommentarer 
KU:s femte kapitel om trafikprognoser tillhör de kapitel som genererat flest 
kommentarer. Synpunkter av mer allmän karaktär kretsar kring ett par olika teman. Ett 
av dessa teman är att KU upplevs ha fel utgångspunkt då prognoserna utgår från dagens 
transportsystem istället för att besvara frågan om hur samhället och transportsystemet 
ska se ut i ett 2030- och ett 2050-perspektiv samt beskriva vägen dit 
(MalmöLundregionen m.fl.). Ett annat tema är att tankegångarna i kapitlet är svåra att 
följa (VTI m.fl.). Här framhålls det som nödvändigt att KU på ett tydligare sätt skiljer 
mellan prognoser för antalet resor och transporterade ton gods, transportprognoser och 
trafikprognoser, och att det skulle underlätta för läsaren om KU hade samma 
grundupplägg för person- och godstransporter.  
En annan sak som behöver förtydligas är att KU:s prognosresultat inte uttrycker ett 
önskvärt tillstånd, utan bara visar hur trafikvolymerna kan komma att utvecklas om 
inga ytterligare styrmedel införs, samt hur prognosresultaten används i resterande KU 
(Transportstyrelsen).  
Flera RI kommenterar även i allmänna ordalag att KU i kapitlet om trafikprognoser har 
brister i såväl grundläggande antaganden som prognoserna i sig och att prognoserna i 
vissa avseenden inte är aktuella (Länsstyrelsen i Norrbottens län, Swedtrain, 
Storstockholms Lokaltrafik m.fl.). Några RI är mer specifika och lyfter lokala och 
regionala stråk som upplevs ha undervärderats i prognoserna. Här framhålls även att de 
slutgiltiga besluten kring investeringar måste ta hänsyn till politiska mål om 
samhällsutveckling, konkurrenskraft, sysselsättning, tillväxt och klimat och att det 
upplevs som en svaghet att KU baserar prognoserna på Långtidsutredningen (Svenska 
bussbranschens riksförbund, Falun Borlänge Regionen m.fl.). För kommentarer rörande 
ämnesspecifika prognoser (exempelvis oljepriset och befolkningsprognoser), se 
avsnitten nedan.  

5.2 Efterlysningar 
Vissa RI framhåller att det saknas aspekter i KU:s prognostisering. En av dessa är att 
sjöfartens persontransporter ligger utanför prognosen, då sjöfartens resor inte ingår i 
prognosmodellen Sampers (Sjöfartsverket). Här efterfrågas även en analys av effekterna 
av genomförda och planerade åtgärder inom sjöfarten, exempelvis förändrade 
sjöfartsavgifter och att sjöfarten eventuellt ska ingå i EU:s system för handel med 
utsläppsrätter (VTI, Svenskt Näringsliv m.fl.).  
En annan sak som framhålls är att Sampers innehåller ett antal strukturfel, exempelvis 
att modellen saknar utrikesresor, underskattar potential för överflyttning från bil och 
flyg till tåg, icke-flexibel kalkylperiod osv. (Branschföreningen Tågoperatörerna m.fl.).  
En annan aspekt som framhålls, av framförallt representanter för näringslivet, är att 
godstransporternas samhällsnytta inte kommer fram i de samhällsekonomiska 
kalkylmodeller som tillämpas i KU (Skogsindustrierna, Näringslivets Transportråd och 
Transportgruppen, Svenskt Näringsliv m.fl.). Det framhålls även av vissa att 
transportarbetet erfarenhetsmässigt har ökat snabbare än den ekonomiska utvecklingen 
mätt i BNP och att KU:s prognos för godstransporternas utveckling till 2050 därmed 
bedöms vara i underkant (Länsstyrelsen i Norrbottens län m.fl.).   
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5.3 Oljepriset 
Flera RI kommenterar prognoserna kring oljeprisets utveckling. Vissa framhåller det 
som osannolikt att oljepriset skulle vara konstant i framtiden, medan exempelvis BNP-
tillväxten fortsätter (Bombardier Transportation, Naturskyddsföreningen m.fl.) och 
menar att KU måste ta in ett bredare forskningsunderlag för att få en realistisk bild av 
framtidens energipriser (Norrbotniabanan). Vissa framhåller att det råder osäkerhet om 
framtidens oljepris och koldioxidpris varför KU bör diskutera dessa ingångsvärden och 
deras konsekvenser för måluppfyllelsen (Trafikanalys, Energimyndigheten m.fl.), 
exempelvis genom att belysa i vilken omfattning en högre koldioxidskatt skulle kunna 
balansera den prognosticerade biltrafiktillväxten.  
Andra tar utgångspunkt i klimatmålen. Här framhålls bl.a. att oavsett vad oljepriset blir 
kommer vi för att nå klimatmålen tvingas vidta åtgärder så att användningen av fossila 
bränslen minskas (Naturvårdsverket). Det påpekas också att det inte går att använda 
IEA:s siffra för oljepris från ett scenario som förutsätter att klimatomställningar 
genomförts och använda detta för en efterfrågeberäkning i Sampers (Region Skåne). 
Några påpekar orimligheten i att bränslepriserna å ena sidan antas realt vara statiska 
över tid, å andra sidan ändå driva en teknikutveckling för biltrafiken i starkt 
effektiviserande riktning (SJ AB, Region Skåne m.fl.).  

5.4 Befolkningsprognoser 
RI från framförallt Stockholmsregionen framför kritik kring de befolkningsprognoser 
som använts som underlag i KU. Det framhålls att det är oacceptabelt att använda 
befolkningsprognoser från 2006, då det redovisade resultatet kraftigt avviker från 
rådande och framtida utveckling (Stockholms stad, Storstockholms Lokaltrafik, 
Mälardalsrådet m.fl.). 
Även om reaktionerna är starkast från Stockholmsregionen, framkommer det även 
kommentarer från andra delar av landet om att de befolkningsprognoser som används i 
KU inte överensstämmer med verkligheten eller med andra beräkningsmodellers 
resultat (Region Västerbotten, Regionförbundet och Landstinget i Jönköpings län, Luleå 
tekniska universitet m.fl.). Det påtalas även att prognoserna i gränsregioner tenderar att 
bli underskattade då man med den nationella statistiken ofta missar tillväxt och 
investeringar som sker på andra sidan riksgränsen (Haparandatornio).     

5.5 Svaveldirektivet 
Flera RI kommenterar införandet av IMO:s nya regler för svavelhalten i marint bränsle 
som kommer att träda i kraft år 2015, och vad detta införande kan få för konsekvenser 
för framtiden. Många uttrycker här en oro över ökade bränslekostnader och dess 
effekter på färjetrafiken (Region Gotland, Sveriges hamnar, Stockholms hamn AB m.fl.). 
Merparten framhåller att direktivet kommer att påverka trafiksystemet i stort, genom 
att landtransporterna kraftigt kommer att öka (Västsvenska handelskammaren, 
Skogsindustrierna m.fl.). Flera efterfrågar i sammanhanget en mer noggrann analys och 
konsekvensutredning som tydligt visar på effekterna och vilka åtgärder som kommer att 
behövas (Mellansvenska handelskammaren, Svenskt Näringsliv, NECL II m.fl.).        

5.6 Klimatmålen och en hållbar utveckling 
I samband med de presenterade prognoserna för trafikutvecklingen kommenterar flera 
RI diskrepansen mellan prognoserna och arbetet med att uppnå klimatmålen och en 
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hållbar utveckling (Region Blekinge, Swedtrain, Jordens Vänner m.fl.).  Vissa ställer sig i 
sammanhanget frågande till varför KU i ena stunden konstaterar att redovisade 
trafikprognoser inte är långsiktigt hållbara, men sen inte fullföljer resonemangen och 
redovisar vad som erfordras för att klara uppställda mål inom transportpolitiken. Här 
efterfrågas ett förtydligande varför transportsystemet inte förutsätts bidra till 
uppfyllandet av de antagna klimatmålen (Region Skåne m.fl.).    

5.7 Trafik och kostnader 
Det är några RI som kommenterar prognoserna beträffande framtidens trafikökning och 
de förväntade kostnaderna för olika resor. På en mer övergripande nivå framkommer 
önskemål om en diskussion om varför transporterna förväntas öka (Boverket m.fl.). På 
en mer detaljerad nivå framkommer det synpunkter rörande hur realistiskt det verkligen 
är att kostnaden för att åka med tåg kommer att vara densamma som idag, medan 
kostnaden för att åka med flyg kommer att minska med 15 procent i framtiden (KTH 
Järnvägsgrupp m.fl.). I sammanhanget efterfrågas ett klargörande varför flygtaxorna 
antas minska (VTI m.fl.).          
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6 Styrmedel för ett effektivare transportsystem 
 

6.1 Välkomnar KU:s ansats 
Flera av RI inleder sina yttranden, beträffande det sjätte kapitlet om styrmedel i KU, 
med att framhålla att de välkomnar eller ställer sig bakom KU:s ansats om 
nödvändigheten av att använda kraftfulla ekonomiska styrmedel, 
samhällsplaneringsåtgärder och påverkansåtgärder i syfte att skapa en 
samhällsekonomiskt effektiv transportförsörjning (Transportstyrelsen, Västsvenska 
handelskammaren, SKL m.fl.). Några RI är dock noga med att framhålla att styrmedel 
klart och tydligt bör särskiljas från finansiering av infrastrukturen (Branschföreningen 
Tågoperatörerna m.fl.).     

6.2 Efterlysningar 
Vissa RI efterlyser förtydliganden eller utvecklade resonemang beträffande ett antal 
olika aspekter. Några önskar ett utvecklat resonemang gällande hur styrmedel mer 
konkret kan avhjälpa kapacitetsproblemen i transportsystemet (Trafikanalys), andra en 
ökad tydlighet rörande effekterna av en utökad användning av ekonomiska styrmedel, 
exempelvis vad som händer med nödvändiga transporter som inte kan utföras på grund 
av att kostnaderna inte kan bäras i det specifika fallet (Regionförbundet Jämtlands län, 
Region Dalarna m.fl.).  
Några RI framkommer även med önskemål och förslag på styrmedelstillägg som man 
upplever saknas i KU. Ett exempel på ett sådant är att det formuleras ett upplägg med 
tillräckliga viten för utebliven trafikering (Länsstyrelsen i Västmanlands län), ett annat 
förslag är införandet av en klimatskatt för inrikesflyg relaterad till dess totala 
klimateffekt och att det införs hastighetsbegränsning för sjöfarten (Naturvårdsverket).   

6.2.1 Varning för konkurrenshämmande åtgärder 
Flera RI nämner konkurrenskraften i anslutning till diskussionerna om styrmedel. Det 
finns en uttalad oro för hur vissa styrmedel kan komma att påverka det svenska 
näringslivets konkurrenskraft (Mellansvenska handelskammaren, Skogsindustrierna, 
Näringslivets Transportråd och Transportgruppen m.fl.). I sammanhanget framhålls 
exempelvis vikten av att KU fokuserar på hur en internalisering av externa kostnader 
ska gå till för att inte äventyra ekonomisk tillväxt och näringslivets konkurrenskraft. För 
att uppnå konkurrensneutralitet mellan trafikslagen förordas att det finns en gemensam 
beräkningsmetod för internaliseringsgraden (Sjöfartsverket).  
Det är inte bara näringslivet som verkar i en konkurrensutsatt kontext – även 
trafikslagen i sig är konkurrensutsatta. Här framhålls vikten av att styrmedel i olika 
former bygger på att alla trafikslag ges konkurrenskraftiga förutsättningar (Svensk 
kollektivtrafik m.fl.). Några RI understryker i sammanhanget behovet av en översyn av 
avgiftsstrukturen inom sjöfarten i syfte att uppnå konkurrensneutralitet mellan 
trafikslagen (Länsstyrelsen Västmanlands län m.fl.).  

6.3 Internalisering 
Vissa RI framhåller att de ställer sig bakom principen om internalisering av externa 
kostnader (Näringslivets Transportråd och Transportgruppen, Svenskt Näringsliv m.fl.), 
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men är samtidigt noga med att påpeka vikten av genomarbetade konsekvensanalyser av 
sådana beslut. Även ökad tydlighet inom andra områden efterfrågas av några RI. 
Exempelvis efterlyses att det bör framgå vilka kostnader som ännu inte kunnat 
internaliseras (Trafikanalys), samt önskemålet om en mer utvecklad diskussion kring de 
olika transportslagens internaliseringsgrad, framförallt gällande olika effekter 
(Boverket). Några RI påtalar även miljöaspekten i diskussionen om internalisering och 
framhåller bl.a. att en helhetssyn måste prägla en fortsatt internalisering av 
trafikslagens externa kostnader då en ensidig förändring kan leda till överflyttningar 
som får oönskade effekter på transportsektorns totala miljöbelastning 
(Branschföreningen Tågoperatörerna), samt att kostnaden för koldioxid inte är 
internaliserad på en nivå som behövs för att nå klimatmålen (Trafikanalys).  

6.4 Banavgifter 
Vissa RI framhåller att det är bra med banavgifter, eller åtminstone att man förstår 
motiven bakom dem (Region Västerbotten, Regionförbundet och Landstinget i 
Jönköpings län m.fl.). Andra ställer sig starkt kritiska till banavgifterna – framförallt då 
en tredubbling av avgiften upplevs som en orimlig höjning (Skogsindustrierna, Svenskt 
Näringsliv, Regionförbundet Uppsala län m.fl.). Skälen till det kritiska eller vaksamma 
förhållningssättet gentemot en banavgiftshöjning uppges bl.a. vara att banavgifter 
förutspås tvinga fram en överflyttning av transporter från järnväg till väg (SJ AB m.fl.). 
Flera RI framhåller i sammanhanget att höjda banavgifter borde villkoras. Med det 
menas att det i samband med en avgiftshöjning bör tas fram garantier beträffande 
förbättrad teknisk tillförlitlighet hos järnvägsnätet, eller ännu hellre, att kvalitén i 
järnvägssystemet höjs innan avgifterna gör det (SJ AB, Green Cargo AB, Svenskt 
Näringsliv m.fl.).   
Även i detta sammanhang återkommer flera RI till diskussionen om konkurrenskraft. 
Här framhålls bl.a. att banavgifterna inte får utformas så att de påverkar spårtrafikens 
konkurrensförutsättningar negativt gentemot övriga transportslag (SKL m.fl.) eller 
snedvrider konkurrensen ur ett internationellt perspektiv (ABB, LKAB, SJ AB m.fl.). I 
ljuset av en försämrad konkurrenskraft föreslår vissa RI att beslutet om höjd banavgift 
omprövas eller helt slopas (Branschföreningen Tågoperatörerna, 
Naturskyddsföreningen m.fl.).   

6.5 Vägavgifter och kilometerskatt 
Vissa RI omnämner vägavgifter i sina yttranden. Ett fåtal framhåller att man är positiva 
till förslagen om vägavgifter (Regionförbundet Uppsala län), några vill framhålla fakta 
som inte framkommer i KU, exempelvis att Eurovinjettdirektivet också anger att 
medlemsstaterna är oförhindrade att tillämpa vägtullar och vägavgifter även för andra 
vägnät än TEN-T-vägarna samt att det är en missuppfattning att medlemsstaterna 
frivilligt kan välja att differentiera vägavgifter efter Euroklass (Transportstyrelsen).  
Ett fåtal RI omnämner även kilometerskatt i sina yttranden. Vissa har en kritisk 
inställning och framhåller exempelvis att kilometerskatt i realiteten blir en skatt på 
avstånd och därmed en glesbygdsskatt (Skogsindustrierna, Tillväxtverket m.fl.). Andra 
förhåller sig positiva till kilometerskatten, bl.a. med anledning av att det på ett bra sätt 
hanterar underprissättningen av godstransporter på väg (VTI, Föreningen svenska 
järnvägsfrämjandet m.fl.). 
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6.6 Trängselskatt/avgift 
Några RI, framförallt från Skåne, kommenterar trängselskatt och nämner att en 
eventuell trängselskatt i Malmö måste utredas vidare – utifrån de särskilda 
förutsättningar som är rådande i regionen (Region Skåne m.fl.). 
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7 Drift, underhåll och reinvestering i befintlig 
järnvägs- och vägnät för ökad kapacitet 

 

7.1 Fokus på drift och underhåll 
Flera RI berömmer KU:s ambitioner att belysa behovet av systematiskt förebyggande 
drift, underhåll och reinvesteringar (VTI, Mellansvenska handelskammaren, Swedtrain 
m.fl.) och framhåller att det är värdefullt att man på så sätt försöker uppnå ett bättre 
utnyttjande av kapaciteten i det befintliga systemet.  
Även om flera stödjer och understryker vikten av utredningens fokus på drift, underhåll 
och reinvesteringar för att skapa ett robust och tillförlitligt transportsystem, anser vissa 
att det också finns ett stort behov av tillskott för nyinvesteringar (SKL, 
Handelskammaren Mälardalen m.fl.). 

7.2 Efterlysningar  
Ett par RI påtalar ett antal otydligheter i föreliggande kapitel i KU. Bl.a. så upplevs det 
svårt att avgöra om den föreslagna nivån på underhåll är rätt och i vilken mån nivån 
bidrar till en effektivitetsökning samt om de beräknade kostnadsbehoven för underhåll 
och reinvestering 2012-2025 motsvarar ambitionsnivå 1, 2 eller 3 (Trafikanalys). 
Några framhåller även att den samhällsekonomiska nyttan inte presenteras på ett 
uttömmande vis (VTI m.fl.). Det saknas i sammanhanget även en redogörelse för vilken 
metod som används för att analysera och prioritera åtgärder för drift och underhåll – 
vilket gör det svårt att bedöma om åtgärderna är samhällsekonomiskt motiverade eller 
inte (Transportstyrelsen). 
Det framkommer även att cykeltrafikens behov av drift och underhåll behöver utvecklas 
ytterligare (Cykelfrämjandet). Exempelvis så påtalas vikten av att cykelvägarna måste 
hållas fria vintertid, vilket ställer tydliga krav på hela drift- och underhållsplaneringen.  
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8 Ekonomiska förutsättningar och överväganden 
om finansieringsformer 

 

8.1 Statens ansvar 
I diskussionerna om ekonomi och finansieringsformer är det flera RI som på olika sätt 
framhåller att investeringar i infrastruktur är och bör förbli en statlig angelägenhet 
(Näringslivets Transportråd och Transportgruppen, Södra Smålands regionförbund, 
Svenskt Näringsliv m.fl.). Vissa framhåller dock i sammanhanget att statliga anslag bör 
gälla som huvudsaklig finansieringsform, men att den mycket väl kan kompletteras med 
andra finansieringsformer (VTI m.fl.). Några framhåller betydelsen av finansiering från 
olika källor (Storstockholms Lokaltrafik m.fl.).  

8.2 Medfinansiering 
Frågan om medfinansiering genererar ett antal olika kommentarer från RI. Ett fåtal tar 
tydligt avstånd till medfinansiering då det inte ses som ett fungerande alternativ 
(Skogsindustrierna, Mönsterås kommun m.fl.). Några påpekar att finansieringsformen 
inte på något sätt får innebära att projekt som medfinansieras får förtur eller att 
medfinansiering utgör ett villkor från statens sida för att angelägna projekt ska 
genomföras (Regionförbundet Jämtlands län m.fl.).  
De flesta kommentarer kretsar dock kring olika typer att önskemål om tydlighet och 
struktur kring medfinansiering, exempelvis transparenta och tydliga riktlinjer och 
processer, regler eller en gemensam syn avseende principerna för medfinansiering (SKL, 
Svenskt Näringsliv, Region Skåne m.fl.). Det framkommer även önskemål om att 
reglerna kring medfinansiering bör utformas olika beroende på om det är näringslivet 
eller t.ex. kommuner som är medfinansiärer – och att endast staten ska kunna villkora 
medfinansieringen (SJ AB).  

8.3 Förskottering 
Åsikterna varierar bland de RI som nämner lån och förskottering i samband med 
diskussionerna om finansieringsformer. Några ställer sig kritiska genom att avstyrka 
förslag till förskottering som finansieringsform för infrastruktur (SKL, SmåKom, 
Mönsterås kommun m.fl.). Andra förhåller sig mer positiva och framhåller att KU bör 
föreslå en höjning av förskotteringsgränsen på 30 procent så att inte angelägna 
investeringar senareläggs i de fall där finansiärer finns (Swedavia).  

8.4 Intäkter från trängselskatt 
Några RI kommer i sammanhanget in på frågan om intäkterna från trängselskatt. Här 
framhålls att intäkterna från trängselskatten ska användas till att lösa 
kapacitetsproblem och att förbättra förutsättningarna för resandet i regionen där 
trängselskatten utkrävs (Länsstyrelsen i Stockholms län, SKL m.fl.). Argumentet för 
detta framhålls vara att det är nödvändigt för acceptansen bland brukarna. Några 
påtalar även vikten av att trängselskattsintäkterna inte får vara skäl för att i 
motsvarande omfattning minska de statliga anslagen (Storstockholms Lokaltrafik m.fl.). 
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9 Klimatscenario 
 

9.1 Efterlysningar 
Kommentarerna beträffande KU:s nionde kapitel om klimatscenariot kretsar i mångt 
och mycket kring efterlysningar om förtydliganden eller av aspekter som helt och hållet 
saknas. Några framhåller att det finns en diskrepans i KU mellan det beskrivna 
klimatscenariot och de investeringsförslag som KU lägger (SKL, VTI, 
Energimyndigheten m.fl.). Andra levererar förslag på hur KU bör ändra fokus med 
anledning av det som framgår i kapitlet. Bl.a. så föreslås KU utgå från klimatscenariot 
som huvudförslag med de mål riksdagen beslutat som ram (Boverket), eller att 
klimatscenariot tydligare relateras till grundscenarierna i KU (Trafikanalys). Några 
framhåller att KU:s förslag och analyser måste hänga ihop med det arbete som görs 
inom Färdplan 2050 (Jordbruksverket, Länsstyrelsen Södermanlands län m.fl.). Några 
efterlyser även en bredare ansats i beskrivningen av miljöeffekter och påtalar att det 
knappt nämns något om partiklar, dieselns ökade användning eller definitioner av 
luftkvalitet. Detta resulterar i att det blir ett kraftigt fokus på klimatpåverkan och övriga 
miljöfrågor kommer i bakgrunden (VTI). 
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10 Möjlig utveckling av fordon, flygplan, fartyg och 
trafiksystem 

 

10.1 Vägtrafik 
I KU:s tionde kapitel beskrivs en möjlig utveckling av vägtrafiken, och några av RI har 
specifik kommenterat dessa beskrivningar. Det framkommer bl.a. att beskrivningen av 
den möjliga utvecklingen i för stor utsträckning fokuserar på vägtrafik, och att KU inte 
innehåller några kvalificerade överväganden när det gäller teknisk utveckling på 
järnvägsområdet (SJ AB). Representanter för bussbranschen framhåller att KU 
förtjänstfullt lyfter upp elektrifieringen av busstrafiken, då potentialen upplevs som 
mycket stor framförallt inom stadstrafiken (Svenska bussbranschens riksförbund m.fl.) 
samt att det är bra att KU tar upp BRT-lösningar eftersom kapacitetsstark kollektivtrafik 
inte alltid måste utgöras av spårtrafik (Storstockholms Lokaltrafik, Örkelljunga 
kommun m.fl.).  
Några RI kommenterar även fordonens storlek. På kollektivtrafikområdet framhålls det 
att busstrafikens kapacitet skulle kunna öka med långa bussar och staten föreslås i 
sammanhanget slopa rådande dispenskrav (Storstockholms Lokaltrafik). Inom 
godstrafiken kommenteras användandet av större fordon och möjligheten att bedriva 
trafik via konvojkörning. Några förordar i sammanhanget en fortsatt utveckling av 
kapacitetshöjning genom tyngre och längre fordon samt konvojkörning (Scania m.fl.). 
Det framhålls även att KU bör diskutera avvägningarna som måste göras mellan de 
stordriftsfördelar man kan hämta hem genom att använda större fordonskombinationer 
och behovet av en uppdelning av transporterna för att leverera vid rätt tidpunkt osv. 
(VTI).   

10.2 Sjöfart 
Några RI kommenterar i sammanhanget sjöfartens möjliga utveckling och här framhålls 
framförallt att sjöfartens möjligheter till att avlasta landinfrastrukturen bör utredas mer 
noggrant i KU (Sjöfartsverket, MalmöLundregionen m.fl.). I KU framgår det även att 
Sverige idag saknar inlandssjöfart i den mening som den existerar inom övriga delar av 
EU, men att detta skulle kunna vara en möjlighet inför framtiden. Några RI 
kommenterar denna möjlighet och påtalar att EU:s regelverk för inre vattenvägar bör 
införlivas i svensk lag för att stärka sjöfartens konkurrensförutsättningar (Västra 
Götalandsregionen), förutsatt att konkurrensneutralitet kan åstadkommas mellan olika 
trafikslag (Transportsstyrelsen). 
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11 Transportsystemets utmaningar, möjligheter och 
potential på lång sikt 

 

11.1 Allmänna kommentarer 
Kommentarerna beträffande det elfte kapitlet i KU kretsar till stor del kring två ämnen: 
Höghastighetsbanor och Arlanda. Men även kommentarer av mer allmän karaktär 
framkommer. Bl.a. så framhålls att det är positivt att konflikten mellan prognoser och 
politiska mål tas upp (Trafikanalys). Det påtalas även att TRV i tidigare presentationer 
av KU redogjort för tre tydligt skilda utvecklingsvägar för transportsystemet fram till 
2050, men att dessa tre vägval nu inte går att utläsa samt att klimatalternativet helt har 
försvunnit. Rekommendationen är därför att TRV i arbetet med KU återgår till de tre 
tydligt formulerade utvecklingsvägarna (Transportstyrelsen).  

11.2 Cykeltrafik 
Några RI kommenterar även cykeltrafiken i sina yttranden. Här påpekas det bl.a. att 
cykelpotentialen bör ses i ett bredare perspektiv än kapaciteten i storstäderna, att 
cykling bör ges en större tyngd (Boverket) samt efterlyses mer djupgående 
samhällsekonomiska beräkningar som visar på vilka transporter som ska premieras och 
vilka som ska begränsas (Cykelfrämjandet).  

11.3 Höghastighetsbanor 
Avsnitten om höghastighetsbanor genererar förhållandevis många kommentarer från 
RI. Vissa av kommentarerna är av mer allmän karaktär och består av önskemål om 
förtydliganden av olika slag. Exempelvis efterfrågas en tydligare redovisning av 
investeringskostnaderna för höghastighetsbanornas respektive stambanealternativ 
(Trafikanalys). Andra efterlysningar rör tydligare beskrivningar av vilken kapacitet som 
behövs om det i framtiden utvecklas ett höghastighetssystem på järnväg 
(Storstockholms Lokaltrafik), samt en fördjupad diskussion om hur scenarierna för 
höghastighetsjärnväg påverkar godstransporterna (VTI).  

11.3.1 Förordar utbyggnad av höghastighetsbanor 
En majoritet av de RI som kommenterat höghastighetsbanorna framhåller att man, trots 
KU:s konklusion, förordar en utbyggnad – både beträffande höghastighetsbanorna i sin 
helhet och Ostlänken och Mölnlycke-Bollebygd som en första etapp. Och argumenten 
för höghastighetsbanor är många. Vissa framhåller kortade restider mellan 
storstadsområdena, mer integrerade arbetsmarknader och höghastighetsbanornas 
möjlighet att frigöra kapacitet från stambanorna (Region Skåne, Chalmers tekniska 
högskola m.fl.), andra lyfter ökad tillväxt och de dynamiska effekterna som de främsta 
argumenten och framhåller att höghastighetsbanorna bör betraktas som ett 
samhällsutvecklingsprojekt, inte som ett infrastrukturprojekt (Regionförbundet och 
Landstinget i Jönköpings län m.fl.). Några framhåller miljöaspekten och pekar på 
minskad miljöpåverkan från transporter (SKL, Naturskyddsföreningen m.fl.). Andra 
framhåller den svenska infrastrukturen i ett internationellt perspektiv och påpekar att 
EU:s Vitbok kräver en utbyggnad av höghastighetsbanorna då vi är en del av EU:s TEN-
T (Regionförbundet och Landstinget i Jönköpings län), eller att utlandsresor bör ingå i 



 24  
   

   
 

kalkylunderlaget för höghastighetsbanor med tanke på den fasta förbindelsen över 
Fehmarn-Bält (SJ AB).   

11.3.2 Inte samhällsekonomiskt lönsamt 
Några RI instämmer i KU:s slutsats att höghastighetsbanorna inte bedöms vara 
samhällsekonomiskt lönsamma, och förordar ett avvaktande beträffande en utbyggnad 
av dessa (Boverket m.fl.). Andra instämmer, men efterlyser samtidigt ytterligare 
utredning i frågan (Skogsindustrierna, Svenskt Näringsliv m.fl.), med hänvisning till 
bl.a. att risken är överhängande att en satsning på höghastighetsbanor kan komma att 
bli en stor och samhällsekonomiskt olönsam investering på bekostnad av den befintliga 
infrastrukturen. Det framhålls även att nya studier (Expertgruppen för miljöstudiers nya 
rapport) bekräftar KU:s konklusion om svårigheten att nå lönsamhet för 
höghastighetsjärnväg i Sverige (Trafikanalys).  

11.4 Arlanda flygplats 
Många RI kommenterar Arlanda flygplats i sina yttranden. Vissa framhåller vikten av att 
Arlanda flygplats funktion som nationellt nav bibehålls så att det fortsatt är möjligt att 
smidigt nå såväl andra destinationer i landet som inom övriga EU och världen 
(Länsstyrelsen i Norrbottens län, Stockholms stad, Näringslivets Transportråd och 
Transportgruppen m.fl.). 
Vissa uttrycker en oro för den potentiella framtida kapacitetsbegränsning som Arlanda 
flygplats står inför; nämligen Arlandas utsläppstak för koldioxidutsläpp och bullernivån 
för inflygningar till Arlanda. Här framhålls i mer generella ordalag att det är av yttersta 
vikt att finna en lösning på dessa begränsningar så att Arlandas kapacitet och 
utvecklingsmöjligheter garanteras (Regionförbundet Uppsala län, Svenskt Näringsliv 
m.fl.). 
Flera RI framhåller i sammanhanget förslag på lösningar på ovan nämnda 
begränsningar. Ett av förslagen, som tar sin utgångspunkt i Arlandas utsläppstak, 
framhålls vara att bra kollektivtrafikförbindelser till och från Arlanda bör vara högt 
prioriterade i syfte att minska personbilstrafiken (Mälardalsrådet, Region Västerbotten 
m.fl.). Ett annat förslag i sammanhanget är att det genomförs en översyn av Arlandas 
miljötillstånd, för att exempelvis frikoppla Arlandas miljöpåverkan från 
marktransporterna till och från flygplatsen (Svenskt Näringsliv).   
Vissa RI framhåller att det krävs samverkan på olika nivåer för att lösa 
kapacitetsproblemen på Arlanda flygplats. Dels framhålls att TRV måste intensifiera sin 
samverkan med andra aktörer för att snabbt hitta en lösning (Regionförbundet Uppsala 
län), dels att flyget och järnvägen behöver samverka och komplettera varandra bättre. 
Dessutom påtalas särskilt betydelsen av att infrastrukturhållare och tågoperatörer 
gemensamt tar ansvar för att hantera den framtida kapacitetssituationen så att 
marktransportförsörjningen till och från Arlanda kan säkerställas med hög kvalitet 
(Swedavia). 
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12 Trafikverkets överväganden och 
rekommendationer på lång sikt 

 
Inga tydliga tendenser gällande kommentarer och synpunkter går att urskilja i det 
samlade remissvarsmaterialet beträffande detta kapitel.  
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13 Nuläge och bristanalys i transportsystemet till 
2025 

 

13.1 Efterlysningar 
Som framgick i kapitel O är det flera RI som framhåller att KU i allmänhet, och 
bristanalysen i synnerhet, på ett bra sätt beskriver de kapacitetsproblem som finns i det 
svenska transportsystemet. Bristerna i järnvägens infrastruktur framhålls av vissa som 
särskilt bra beskrivna då vidden av bristerna tydligt framgår (Branschföreningen 
Tågoperatörerna m.fl.). Flera RI efterlyser dock förtydliganden av allehanda slag och 
nedan följer en tematiserad summering av dessa efterlysningar. 

13.1.1 Luftfart 
Några RI berör luftfarten i sina yttranden. Exempelvis framkommer synpunkten att det i 
KU inte finns några redovisade brister för de regionala flygplatserna (Länsstyrelsen i 
Norrbottens län), samt påpekandet att den internationella aspekten ofta saknas i KU:s 
beskrivningar. Här poängteras det att sjö- och luftfart utgör delar av ett internationellt 
transportsystem och att dessa måste beaktas när eventuella kapacitetsbrister analyseras 
(Transportstyrelsen).  

13.1.2 Konsekvenserna 
Vissa RI framhåller att bristerna i transportsystemet åskådliggörs på ett fullödigt vis, 
men konsekvenserna av bristerna lyser med sin frånvaro. Bl.a. så efterfrågas en analys 
av de utvecklingshämmande konsekvenser som beskrivna brister kan medföra 
(Länsstyrelsen Västernorrland).  

13.1.3 Andra allvarliga brister 
En kommentar som framkommer i anslutning till diskussionerna om bristerna i 
transportsystemet är att KU i för stor utsträckning fokuserar på renodlade 
kapacitetsbrister. Här efterfrågas ett resonemang om allvarliga brister som inte klassas 
som kapacitetsbrister, exempelvis trafiksäkerhet och långa restider som omöjliggör 
pendling (Regionförbundet och Landstinget i Jönköpings län). I sammanhanget 
framförs förslaget att TRV i det kommande arbetet även bör analysera parametrarna 
trafiksäkerhet och samhällsutveckling lika grundligt som man analyserat 
kapacitetsproblematiken. 

13.1.4 Ofullständig analys 
Några RI yttrar kommentarer av mer allmän karaktär och pekar bl.a. på att underlaget 
inte är heltäckande och att det därmed inte går att dra några definitiva slutsatser om 
resursbehovet (VTI m.fl.). Bl.a. så efterlyses en diskussion kring vilka brister som kan 
uppstå i det längre tidsperspektivet, ett uppföljande resonemang kring vilka åtgärder 
som kan behövas då och hur dessa investeringar i transportsystemet kan bidra till att nå 
miljömålen (Göteborgs stad). Andra har mer specifika efterlysningar, exempelvis att det 
saknas en analys av kapaciteten i terminalerna, främst på järnvägssidan vad gäller 
rangerbangårdar, kombiterminaler och hamnar (MalmöLundregionen) samt att det 
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saknas utvecklade resonemang om transportstråkens standard beträffande exempelvis 
lastprofil och hastighet (ABB). 

13.1.5 Specifika objekt saknas 
Merparten av kommentarerna som efterlyser något beträffande detta kapitel kretsar 
kring att specifika objekt saknas i genomgången av systemets kapacitetsbrister. Några 
exempel beträffande dessa efterlysningar är att E18 saknas i bristanalysen (Region 
Värmland), gruvnäringen i Västerbotten kommenteras endast marginellt (Region 
Västerbotten) och beskrivningar av de kapacitetsbrister som kommer att uppstå i 
pendeltågssystemet i centrala Stockholm saknas (Storstockholms Lokaltrafik).  

13.2 Besöksnäringen 
Flera RI påpekar att besöksnäringen är en basnäring och framhåller kritik om att den 
inte behandlas särskilt omfattande i KU. Besöksnäringen behandlas fragmentariskt och 
det framhålls vara av stort värde med en mer samlad ansats för att adressera de 
komplexa krav på transportsystemen som turism och besöksnäring ställer 
(Tillväxtverket m.fl.). Bl.a. framhålls det att fakta kring besöksnäringen hanteras 
spretigt och att det krävs bättre analyser av hur kapaciteten i transportsystemet 
påverkas av kraftiga och säsongsvisa variationer i transportflödena (Mellansvenska 
handelskammaren, Region Västerbotten, MidtSkandia m.fl.). Dessutom saknas helt 
perspektivet ”utländska turister” som kräver satsningar på internationella 
charterflygplatser (Region Dalarna, Svenska flygbranschen m.fl.).    
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14 Förslag till generella åtgärder steg 1-3 till 2025 
 

14.1 Efterlysningar 
Några RI har övergripande efterlysningar gällande de generella åtgärder som 
presenteras i KU:s fjortonde kapitel. Några önskar en större tydlighet gällande 
kostnader och effekter för åtgärderna (Trafikanalys, Mellansvenska handelskammaren 
m.fl.), andra poängterar att åtgärdsförslagen inte hänger samman med klimatmålen (SJ 
AB m.fl.). Några saknar slutsatser och konklusioner utifrån resenärernas perspektiv 
(Göteborgs stad m.fl.) och några menar att åtgärder för att på sikt möjliggöra trafik med 
längre tåg bör studeras (Storstockholms Lokaltrafik).  

14.2 Ambitionsnivån 
När det gäller åtgärdsförslagens ambitionsnivå påpekar några RI att de förslag på 
åtgärder som finns för åren 2012-2021 är den lägsta godtagbara miniminivån vad gäller 
kvaliteten på den svenska väg- och järnvägsinfrastrukturen (Näringslivets transportråd 
och Transportgruppen). Det framhålls även att det kommer att behövas parallella 
insatser i alla fyra stegen samtidigt (Branschföreningen Tågoperatörerna).   

14.3 Åtgärder i steg 1 och 2 saknas 
Flera RI menar att det i KU borde finnas med fler konkreta förslag på åtgärder som kan 
hänföras till steg 1 och 2 i fyrstegsprincipen, och att denna typ av lösningar måste 
utredas vidare gällande kostnad, effekter och prioritering (Sjöfartsverket, 
Cykelfrämjandet, Länsstyrelsen Västernorrland m.fl.). 
Flera RI lyfter även vikten av att staten måste tydliggöra fördelning av finansiering och 
ansvar för beteende- och resvanepåverkan mellan stat, region och kommun 
(MalmöLundregionen, Göteborgs stad m.fl.). Några framhåller också att realismen i 
målbilderna gällande beteende- och resvanepåverkan bör analyseras vidare (Volvo, 
Svenska bussbranschens riksförbund m.fl.).  

14.4 Tågparallella direktbussar 
Några RI är negativt inställda till tågparallella direktbussar som ersättning för tåg då det 
inte ses som ett alternativ till att skapa tillräcklig bankapacitet (Region Skåne m.fl.). 
Man menar att denna åtgärd förlänger restiderna vilket ses som negativt för 
möjligheterna till regionförstoring. 

14.5 Trimningsåtgärder 
Några RI påpekar att trimningsåtgärder har effekt när de prioriteras till rätt platser, 
men att det är de stora investeringsprojekten som har de stora effekterna. 
Trimningsåtgärder kan matcha marknadens behov förutsatt att särskild finansiering 
avsätt, en s.k. marknadspott (SJ AB m.fl.). Det framkommer även att flera av de 
föreslagna trimningsåtgärderna på vägtrafikens område kräver lagändringar och i vissa 
fall är orealistiska eller olämpliga (Transportstyrelsen). 
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14.5.1 Utjämnad medelhastighet 
Flera RI uttalar sig gällande utjämnad medelhastighet och menar att det både i ett 
helhetsperspektiv och på enskilda sträckor inte är en bra åtgärd (Region Blekinge, 
Region Skåne m.fl.). Man menar att det är kontraproduktivt i ambitionerna att uppnå 
ökad regionförstoring, då det förlänger restider för många tåg och då även motverkar 
åtgärder som är till för att minska restiderna. Några RI framhåller dock att effekterna av 
utjämnad medelhastighet bör utredas vidare (Kommunalförbundet GR m.fl.).  
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15 Åtgärder per region, steg 1-4, till 2025 
 

15.1 Allmänna kommentarer  
Gällande KU:s femtonde kapitel lyfter några RI att det är oklart vad TRV 
rekommenderar och konkluderar kring genomförandet av de olika åtgärderna i de olika 
prioritetsgrupperna. Man menar att det är svårt att utläsa om det är skarpa 
genomförandeförslag eller ej (Region Skåne m.fl.). 

15.2 Åtgärdernas effekter 
Några RI efterlyser en beskrivning av de föreslagna åtgärdernas effekter. Det handlar i 
sammanhanget om önskemål kring en tydligare strukturering av åtgärdernas effekter 
utifrån fyrstegsprincipen och en konsekvensanalys gällande i vilken mån de räcker för 
att komma tillrätta med kapacitetsproblemen och förbättringar för kollektivtrafiken 
(Trafikanalys, Södra Smålands regionförbund, Storstockholms Lokaltrafik m.fl.). En 
ytterligare invändning gäller att man vid val och prioritering av åtgärder inte tagit 
hänsyn till regeringens miljömål (Södra Smålands regionförbund m.fl.).  

15.3 Dialog och samplanering 
Vikten av att TRV för dialog och utövar samplanering med regionala företrädare för det 
offentliga och företrädare för näringslivet framhålls av några RI (Region Gävleborg, 
Mellansvenska handelskammaren m.fl.). Dialog och samplanering bör ske dels gällande 
reinvesteringar och investeringar, dels avseende andra prioriteringar gällande val av 
utformning och liknande.  

15.4 Storstadsfokus 
Några RI påtalar att KU har ett starkt fokus på storstadsregionerna när det gäller både 
beskrivningen av brister i kapacitet och föreslagna åtgärder. Vissa tycker att detta är 
negativt då man menar att det leder till en nedprioritering av åtgärder i andra delar av 
landet (Länsstyrelsen i Norrbottens län, Regionförbundet i Kalmar län, Sjöbo kommun 
m.fl.). Ett fåtal RI menar att denna storstadsfokus istället är positiv då det är i 
storstäderna som kapacitetsbristen är som störst (Stockholms handelskammare m.fl.). 

15.5 Åtgärder per region 
Kommentarerna beträffande de regionspecifika åtgärdsförslag som presenteras i KU är 
omfattande. De RI som lämnat kommentarer är framförallt regionala och lokala aktörer 
samt företag som på olika sätt framhåller åtgärder som bör omprioriteras, 
tidigareläggas, läggas till i åtgärdslistorna eller utredas vidare. Nedanstående regionvisa 
sammanställning sker endast på en övergripande nivå. 

15.5.1 Region Nord 
Kommentarerna gällande de föreslagna åtgärderna i Region Nord rör exempelvis 
objekten Norrbotniabanan, Botniabanan, Stambanan övre Norrland och ombyggnad av 
E4:an (Länsstyrelsen i Norrbottens län, Region Västerbotten, SJ AB m.fl.). Man påtalar 
att föreslagna åtgärder är viktiga för den regionala utvecklingen och man bör därför inte 
underskatta hur de kan bidra till regionförstoring.   
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15.5.2 Region Mitt 
Kommentarerna gällande de föreslagna åtgärderna i Region Mitt rör exempelvis 
objekten Förbifart Örnsköldsvik, Nya Ostkustbanan, Ådalsbanan och Mittbanan 
(Länsstyrelsen Västernorrland, Region Gävleborg, SJ AB m.fl.). Man menar i 
sammanhanget att det är viktigt att persontrafiken inte får trängas bort från järnvägen 
till förmån för råvaru- och godstrafik, vilket skulle påverka den regionala utvecklingen 
negativt.  

15.5.3 Region Stockholm 
Kommentarerna gällande de föreslagna åtgärderna i Region Stockholm rör exempelvis 
objekten trafikkorridoren Stockholm-Arlanda/Märsta-Uppsala som bör genomgå en 
fullständig systemanalys och åtgärdas, Tomteboda-Kallhäll samt fyrspår på Mälarbanan 
(Länsstyrelsen i Stockholms län, Storstockholms Lokaltrafik, SJ AB m.fl.).  

15.5.4 Region Öst 
Kommentarerna gällande de föreslagna åtgärderna i Region Öst rör exempelvis objekten 
Mälarbanan, Arosbanan, Svealandsbanan, Rv 55, Rv 56 och Ostlänken (Länsstyrelsen 
Västmanlands län, Regionförbundet Uppsala län, Regionförbundet Örebro m.fl.). Några 
RI framhåller också önskemål gällande trafikering av vissa sträckor och betonar att 
persontrafiken inte får störas av godstrafiken. 

15.5.5 Region Väst 
Kommentarerna gällande de föreslagna åtgärderna i Region Väst rör exempelvis 
objekten Västkustbanan, Västra stambanan, Göteborg-Borås, E6 och E20 (Västsvenska 
handelskammaren, Volvo AB, Västra Götalandsregionen m.fl.).  

15.5.6 Region Syd 
Kommentarerna gällande de föreslagna åtgärderna i Region Syd rör exempelvis 
objekten E4, E22, Södra stambanan, utvecklingen av spårvägstrafik i Skåne, BRT-trafik i 
Skåne, Ostlänken, Västkustbanan, Skånebanan, fast förbindelse Helsingborg-Helsingör, 
spårförbindelse till Malmö Airport, Sydostlänken, Trelleborgsbanan och 
Simrishamnsbanan (Region Skåne, Södra Smålands regionförbund, Sydsvenska 
industri- och Handelskammaren m.fl.).   
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16 Förslag till utvecklingspaket till 2025 
 

16.1 Allmänna kommentarer 
Uppdelningen på åtgärder i paket som presenteras i KU:s sextonde kapitel väcker 
synpunkter hos några RI. Man menar att indelningen i paket är ett bra initiativ (SJ AB), 
men också att paketen bör förtydligas exempelvis gällande vilka av åtgärderna som 
redan är planerade (Trafikanalys). Det framkommer även allmänna kommentarer kring 
investeringsnivåer och man menar här att utredningen bör kompletteras med ett paket 
för perioden 2025-2050 (Mälardalsrådet), med uträkningar kring vad det kostar att inte 
göra några investeringar samt att utvecklingsnivå hög redan nu är motiverad gällande 
det centrala järnvägsnätet (SJ AB).  

16.2 Åtgärdernas effekter  
Några RI efterlyser förtydliganden beträffande åtgärdernas effekter och förordar att KU 
bör visa på hur de olika paketen interagerar, vilka effekter vissa åtgärder får och 
förtydliga konsekvenserna avseende kapacitet för respektive transportslag (Trafikanalys, 
NECL II, Jernhusen m.fl.). Några RI fokuserar på paketens klimateffekter och skulle 
exempelvis vilja se ett tydligare utpekat klimatpaket som komplement till de nu 
framtagna paketen (Länsstyrelsen i Stockholms län, Naturskyddsföreningen m.fl.).   

16.3 Storstadspaketen 
Kommentarerna beträffande de storstadsspecifika paketens åtgärdsförslag som 
presenteras i KU är emellanåt omfattande. Nedanstående sammanställning sker endast 
på en övergripande nivå.      

16.3.1 Paket Stockholm 
Några RI i Stockholmsregionen menar att fördelningen mellan storstäderna inte speglar 
de faktiska behoven. Man anser att fördelningen är orättvis till Stockholms nackdel och 
att detta beror på att fördelningen utgår från felaktiga befolkningsprognoser 
(Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms stad, Storstockholms Lokaltrafik).  
Vissa RI framhåller att man saknar lösningar gällande bytespunkter mellan fjärrtåg, 
regionaltåg, lokaltåg och tunnelbanan (Länsstyrelsen i Stockholms län, Regionförbundet 
Uppsala län, Stockholms stad m.fl.). Man menar att omstigningsplatserna måste 
utvecklas och snabbare trafik måste separeras från långsammare trafik. Några RI 
nämner också att man saknar resonemang kring hur en framtida kapacitetsbrist för 
pendeltågstrafiken ska hanteras (Storstockholms Lokaltrafik m.fl.). Några RI 
kommenterar också enskilda åtgärder i regionen, samt efterfrågar ytterligare 
utredningar för att komma tillrätta med kapacitetsproblemen i huvudstadsregionen i 
allmänhet. 

16.3.2 Paket Göteborg 
Några RI i Västsverige menar att definitionen av storstadsområdet för Göteborgs del är 
felaktig och att den bör vara samma som för Stockholmsregionen, dvs. en radie på 20 
mil (Västra Götalandsregionen, Regionförbundet och Landstinget i Jönköpings län).  
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Några RI anser att nivå hög inte är tillräcklig för att komma tillrätta med 
kapacitetsproblemen i och på väg in till Göteborg från olika riktningar (Region Halland, 
Göteborgs stad, Västsvenska handelskammaren m.fl.). Man menar att det är olyckligt att 
KU inte presenterar ett förslag som löser åtminstone huvuddelen av bristerna. Man 
saknar ett större och långsiktigt grepp på åtgärderna.  

16.3.3 Paket Malmö 
Gällande Paket Malmö framhålls åsikten att det jämfört med de andra två 
storstadsområdena finns få satsningar i de högsta prioritetsnivåerna för Skåne. Man 
menar att en stor investeringskostnad, förbindelsen Helsingborg-Helsingör, är upptagen 
i prioritetsgrupp 3. Dock är utgångspunkten att denna investering kommer att 
avgiftsfinansieras, vilket innebär att omfattningen av paket Malmö blir väldigt blygsam 
jämfört med Stockholm och Göteborg (MalmöLundregionen). 

16.4 Godspaket 
Många RI, både lokala och regionala aktörer samt företag, kommenterar godspaketet. 
Kommentarerna kretsar i stort kring särintressen, utifrån det regionala och lokala 
perspektivet eller den bransch RI verkar inom. Man framhåller att det är positivt att ett 
helhetsgrepp gällande gods har tagits men efterlyser samtidigt fler helhetslösningar för 
godsflöden och samlade strategier för att samverka med utlandet. Ett stort antal 
enskilda åtgärder och objekt framhålls. Dessa berör exempelvis hamnar, inre 
vattenvägar, kustnära sjöfart, infrastruktursatsningar på väg och järnväg, terminaler, 
mötesspår och specifika behov av drift och underhåll (Näringslivets Transportråd och 
Transportgruppen, Göteborgs hamn, LKAB m.fl.).    

16.5 Persontrafikpaket för övriga landet 
Gällande persontrafikpaketet för övriga landet framhåller många lokala, regionala och 
nationella RI åtgärder på sträckor som man anser inverkar på hela landets kapacitet 
gällande persontrafik (Akzo Nobel Functional Chemicals AB, Söderhamns kommun, 
Västmanlands kommuner och landsting m.fl.). Flera påpekar här att KU inte i tillräcklig 
utsträckning förmår att belysa och beakta transportinfrastrukturen utanför 
storstadsregionerna (Fyrbodal, Sjöbo kommun m.fl.). I sammanhanget framhålls även 
att projekt för att öka kapaciteten och framkomligheten utanför storstadsregionerna bör 
prioriteras, då övriga delar av Sverige annars riskerar att förlora spelet om nya 
investeringar till storstadsregionerna (Kumla kommun).  
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17 Miljöbedömning 
 

17.1 Allmänna kommentarer 
KU:s sjuttonde kapitel är en sammanfattning av delrapporten 
Miljökonsekvensbeskrivning – kapacitetsutredningen, remissversion. Merparten av de 
RI som lämnar kommentarer rörande miljöbedömningen gör det riktat direkt till 
delrapporten, och inte till sammanfattningen i KU. En sammanställning av remissvaren 
beträffande delrapporten ingår ej i föreliggande rapport.  
Några RI har dock kommenterat sammanställningen i KU och här framkommer det bl.a. 
synpunkter om att KU:s olika strategier i miljöbedömningen behöver beskrivas tydligare 
för att inte miljöbedömningen som beslutsunderlag ska mista i kraft (Trafikanalys), att 
det saknas en beskrivning av miljökonsekvenserna om trafikökningen utvecklas så som 
prognoserna i KU förutspår (Göteborgs stad) samt att det saknas en närmare 
beskrivning och bedömning av vilken miljöpåverkan KU:s olika alternativ kan antas 
medföra, på vilka grunder de har valts samt vilka antaganden som gjorts 
(Naturvårdsverket).   
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18 Finansiering av föreslagna åtgärder 
 

18.1 Allmänna kommentarer 
Frågor som rör finansiering av föreslagna åtgärder genererar förhållandevis många 
kommentarer från RI. Flera av kommentarerna är av mer allmän karaktär och utgörs 
ofta av att RI understryker vikten av adekvat finansiering, eller framhåller en 
efterlysning av något slag. Exempelvis framkommer det att KU:s analys av det aktuella 
tillståndet i transportsystemet upplevs som riktig och bör ligga till grund för 
skyndsamma beslut om ökade resurser (Näringslivets Transportråd och 
Transportgruppen), att budgetfrågor är en nationell politisk fråga och inte en avvägning 
som ska göras i KU (Länsstyrelsen Västernorrland) och att styrmedel klart och tydligt 
bör särskiljas från finansiering av infrastrukturen (Branschföreningen Tågoperatörerna 
m.fl.).   

18.2 Ökade anslag 
Flera RI poängterar i generella termer behovet av ökade anslag och argumenten för 
detta varierar. Några framhåller att föreliggande finansiella ramar utöver pågående 
stora projekt omöjliggör utveckling av järnvägstrafiken kvalitativt och kvantitativt under 
beslutad nationell plan (SJ AB m.fl.). Vissa blickar framåt och påtalar att 
investeringstakten måste öka då det är orimligt att nivån på infrastrukturåtgärder 2050 
ska ligga i nivå med dagens (Regionförbundet i Kalmars län, Region Blekinge, 
Regionförbundet Örebro m.fl.). Några tar utgångspunkt i konkurrenskraften och 
framhåller att anslagsnivån för infrastruktursatsningar måste höjas om vi anser att en 
god tillgänglighet är av vikt för Sveriges konkurrenskraft (Region Skåne m.fl.). I 
sammanhanget påpekas det att vi borde vara ett land som satsar mest på insatser i 
infrastruktur som andel av BNP och inte ligga under EU-genomsnittet (Länsstyrelsen i 
Norrbottens län, Jordens Vänner m.fl.).  

18.2.1 Drift och underhåll 
Vissa RI kommenterar de finansieringsramar för drift och underhåll som presenteras i 
KU. Här framhålls vissa tveksamheter om de finansiella ramarna verkligen kommer att 
vara tillräckliga (Region Värmland, SJ AB m.fl.). Några påpekar i sammanhanget att det 
är nödvändigt med ökade resurser för drift och underhåll och anger bl.a. anledningen att 
de planerade resurserna inte ens räcker till för att upprätthålla dagens servicenivå med 
dagens trafik (Regionförbundet Örebro, Västsvenska handelskammaren m.fl.).  

18.2.2 Nyinvestering 
Några RI kommenterar även de finansieringsramar för nyinvestering som presenteras i 
KU. Här framhålls att det är viktigt att ta hand om befintlig infrastruktur och att 
åtgärder inom drift och underhåll bör prioriteras, men att det samtidigt finns så pass 
omfattande kapacitetsbrister i infrastruktursystemet att anslaget för nyinvesteringar 
behöver ökas, utöver de medel som redan finns inom gällande planer (Länsstyrelsen 
Västernorrland m.fl.).  
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18.2.3 Investeringsgolv 
Några RI framhåller att KU:s framförda förslag på investeringsram utgör en miniminivå 
och förordar i sammanhanget att det införs ett investeringsgolv för 
infrastrukturinvesteringar i statens budget (Näringslivets Transportråd och 
Transportgruppen, Skogsindustrierna, SSAB m.fl.). Argumenten för ett investeringsgolv 
framhålls bl.a. vara att villkoren som näringslivet arbetar under blir stabila och att det 
dessutom främjar långsiktighet.    

18.2.4 Medelsfördelning 
Ett fåtal kommenterar även rådande ramfördelningsmodell och påtalar att den måste 
ändras då den idag har en allt för stark koppling till den fasta befolkningen och inte 
väger in besökstrafik och väglängd (Regionförbundet Jämtlands län m.fl.). Det framhålls 
i sammanhanget att det är viktigt att man inte bara ser till trafikvolym vid 
medelsfördelning, utan även väger in den roll en väg eller järnväg spelar i den region 
som berörs. 

18.3 Marknadspott 
I anslutning till diskussionerna om finansiering av drift, underhåll och investering av 
infrastruktur framhåller några RI önskemålet om inrättandet av en särskild 
investeringspott – en marknadspott (Branschföreningen Tågoperatörerna, Näringslivets 
Transportråd och Transportgruppen, Svenskt Näringsliv m.fl.). Marknadspotten föreslås 
fungera som komplement till den Nationella Transportplanen och syfta till att snabbare 
kunna underlätta för viktiga och oförutsedda investeringar.  
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