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MSB:s svar på betänkandet Medfinansiering av 
transportinfrastruktur – Ett nytt system för 
den långsiktiga planeringen av 
transportinfrastruktur samt riktlinjer och 
processer för medfinansiering (SOU 2011:49) 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har beretts möjlighet att 
svara på utredningen om medfinansiering av transportinfrastruktur.   

Betänkandet består av två delar; förslag till nytt planeringssystem och förslag 
till riktlinjer och processer för medfinansiering. MSB har valt att avgränsa sitt 
remissvar till förslaget om nytt planeringssystem.   

MSB ser det som positivt att utredningen lyfter fram att det behövs ett 
långsiktigt planeringssystem för transportsektorn där bland annat 
reinvesteringar är en viktig del. Erfarenheter visar att bland annat bristande 
underhåll leder till mindre robust infrastruktur. MSB är positiv till förslaget 
eftersom det innebär längre planeringscykler och tydligare 
ansvarsförhållanden. Vidare är det även positivt att ett av de identifierade 
områdena att beakta framöver är vilken beredskap som det bör finnas för att 
möta oväntade händelser. MSB anser att beredskapsperspektivet belyses tydligt 
i utredningens förslag som berör ett nytt planeringssystem för 
transportinfrastruktur och ställer sig positiv till den delen av utredningen.  

-------------------------------------- 

I detta ärende har generaldirektör Helena Lindberg beslutat. Handläggare 
Liselotte Jansson har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har 
också avdelningschef Pertti Nordman och enhetschefen Mona Matsson 
deltagit. 
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