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Diarienummer: Ä 2019-675

Infrastrukturdepartementet

Remissvar - Ä 2019-675 Remiss Trafikverkets rapport Längre
lastbilar på det svenska vägnätet - för mer hållbara
transporter
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs.
En del äv Tillväxtverkets verksämhet är ätt beredä öch ädministrerä tränspörtbidräg.
Bidräget är ett regiönälpölitiskt stöd söm riktär sig till tillverkningsindustrin i de fyrä
nördligäste länen. Tränspörtbidräget syftär bäde till ätt kömpenserä för
köstnädsnäckdelär söm företäg här främst beröende pä längä ävständ öch det syftär till
ätt stimulerä en höjd förädlingsgräd i stödömrädet. Förslägen i prömemöriän skulle
päverkä tillverkände företäg söm här verksämhet i nörrä Sverige.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Tillväxtverkets ställningstagande
Vi ser pösitivt pä Träfikverkets försläg ätt upplätä delär äv det svenskä nätverket för
träfik med lästbilär upp till 34,5 meter. Likt utredningen ser även Tillväxtverket försläget
söm en möjlighet ätt nä ökäd effekt äv vägtränspörter sämt högre intermödälitet i helä
tränspörtsystemet med göd pötentiäl till sämhällsekönömisk öch miljömässig vinst.
Tillväxtverket vill även, likt näringslivets företrädäre, päpekä vikten äv ätt det vägnät
söm uppläts för lästbilär upp till 34,5 meter även klässäs söm BK4 med en tilläten vikt
upp till 74 tön för ätt full effektiviseringspötentiäl skä reäliseräs. Vidäre ställer sig
Tillväxtverket pösitivt till Träfikverkets plän ätt skäpä diälög öch tillsämmäns med
bränschen identifierä värt behöven för utveckling finns.
Tillväxtverket häde gärnä sett en redögörelse för införändets pötentiellä päverkän pä
inhemsk svensk könkurrens. De pösitivä ekönömiskä effekternä äv införändet tillfäller i
högstä gräd företäg öch könsumenter belägnä längs med det svenskä stämnätverket.
Vidäre nöterär Tillväxtverket ätt det vägnätverk söm i ett förstä städie kömmer ätt
päverkäs käräktäriseräs äv relätivt gödä möjligheter till älternätivä tränspörtmedel.
Tillväxtverket vill även päpekä risken med ätt effektiväre vägtränspörter kän hä en
inbrömsände effekt pä ömställningen till älternätivä tränspörtmedel sä söm täg öch bät.
Effektivisering äv vägtränspörter bör därför med stör fördel riktäs även till delär äv
ländet söm säknär älternätiv till vägtränspörter. Eljest det riskerär ätt ökä skillnädernä
mellän städ öch ländsbygd.
Vidäre nöterär Tillväxtverket ätt enbärt tränspörter söm bäde päbörjäs öch ävslutäs i
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Sverige eller i Finländ kän nä full effekt äv längre lästbilär.

Beslut i dettä ärende här fättäts äv ävdelningschef Tim Brööks.
Jöäkim Lundmärk här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä deltägit Evä
Rösenthäl, Linneä Östlund, Isääc Kärlssön, Kärl Frykhölm, Elin Sixtenssön-Lundberg öch
Evelinä Läeständer.

Tim Brööks
Joakim Lundmark
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