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Remiss av Inriktningsunderlag inför 
transportinfrastrukturplaneringen för 
perioden 2018-2029 

Synpunkter 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) menar att det är viktigt 
att transportinfrastruktursplaneringen är långsiktig men ändå ger utrymme för 
samhällsförändringar som påverkar transportinfrastrukturen, exempelvis 
planering inför höjd beredskap. Inriktningsunderlaget saknar enligt MSB:s 
uppfattning tydliga mål om att transportinfrastrukturen ska vara robust under 
normalläge, kris och krig. Även trafiksystemets robusthet och resiliens mot 
naturolyckor behöver förtydligas. 
 
Även om de övergripande målen för planeringen är att säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar trafikförsörjning menar 
MSB att man inte enbart kan planera utifrån trafikflöden, hänsyn måste också 
tas till de behov som samhällsviktig verksamhet ställer krav på. Detta gäller 
inte minst resonemanget om avveckling av ”lågtrafikerade” järnvägar och 
rangerbangårdar. Det är viktigt att Trafikverket, när underlag och projekt tas 
fram, tar in uppgifter från de bevakningsansvariga myndigheterna om vilka 
behov som behöver tillgodoses för samhällsviktiga verksamheter.  

För att uppnå de övergripande målen behöver robusthetskraven även omfatta  
reservplaner, felavhjälpande underhåll, reservmateriel samt styr- och 
informationssystem för trafikförsörjningen.  
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------------------------------------- 

I detta ärende har överdirektör Nils Svartz beslutat. Handläggare Jan-Olof 
Olsson har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också 
avdelningschefen Cecilia Nyström och enhetschefen Åke Holmgren deltagit. 
 
 
 
 
Nils Svartz 
 
 Jan-Olof Olsson 
 
Kopia JU/SSK, ju.registrator@regeringskansliet.se  
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