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ABB AB tackar för möjligheten att inkomma med Remissvar över Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfra-

strukturen 2022-2033. 

Sammanfattning av synpunkter 

För att uppnå de transportpolitiska målsättningarna om konkurrenskraft och hållbarhet måste transportplaneringen in-

kludera förbättrad tillgänglighet till och från Finnslätten i Västerås med ett tågläge.  

Utvecklade synpunkter 

Industriområdet Finnslätten i norra Västerås är ett teknik- och kunskapskluster som samlar några av Sveriges ledande fö-

retag inom elektrifiering och energiteknik. På Finnslätten finns världsledande företag med forskning och utveckling av 

framtidens transportteknik, kärnenergiteknik, robot- och automationslösningar och kraftsystemkomponenter samt pro-

duktion och utveckling av lithiumjon-batterier. Det är en kraftigt expansiv industri med stor potential att ytterligare ut-

veckla den betydelsefulla basindustrin i Sverige, med stora bidrag till Sveriges välstånd och jobbskapande. Då utveckl-

ingen av verksamheten på Finnslätten är avgörande för Sveriges och Europas elektrifiering och omställningen av de 

globala energi- och transportsystemen, så är Finnslättens utveckling att betrakta som ett nationellt intresse. 

Tillgång till rätt kompetens är en knäckfråga överlag för industrins framtida konkurrenskraft, och särskilt gäller det inom 

de kunskapsintensiva framtidsindustrierna som just nu växer fram kring elektrifiering och energiomställning. Den industri-

ella utveckling som just nu sker på Finnslätten förutsätter tillgång till rätt kompetens, vilket i sin tur förutsätter ett utökat 

upptagningsområde.  

ABB välkomnar därför Trafikverkets ambition att åtgärderna i förslaget till nationell plan ska bidra till god tillgänglighet för 

näringslivet med förbättrade pendlingsmöjligheter för att vidga såväl arbets- som bostadsmarknader och förbättra 

matchningen mellan arbetstillfällen och arbetstagare. Mot denna bakgrund är det av särskild vikt att satsningar för att 

stötta den industriella utvecklingen i Västerås med ett tågläge inklusive förbättrad spårinfrastruktur till Finnslätten i Väs-

terås omfattas av i infrastrukturplaneringen.  

Förbättrade pendlingsmöjligheter till Finnslätten är inte bara avgörande för industrins kompetensförsörjning idag och i 

framtiden, vilket bidrar till tillväxt och konkurrenskraft för svensk industri, utan är också en avgörande möjliggörare för 

elektrifieringen och omställningen av transportsektorn. Sammantaget utgör förbättrade pendlingsmöjligheter med ett 

tågläge på Finnslätten en åtgärd som skapar tillgänglighet, hållbarhet och konkurrensförmåga, vars samhällsnytta är långt 

större än dess samhällskostnad. 

 


