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Uppdrag att redovisa behovet av åtgärder för att utveckla 

krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap 

Regeringens beslut 

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att redovisa behovet av åtgärder för att 

utveckla krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap och då ytterst krig 

inom transportområdet.  

Trafikverket ska med utgångspunkt från föreslagen nivå på medel till 

krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap i inriktningsunderlaget, inför 

transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2022–2033 och 2022−2037, 

analysera och redovisa konkreta prioriterade åtgärder för att utveckla kris-

beredskap och uppgifter vid höjd beredskap för minst tre olika ambitions-

nivåer samt beräknade kostnader för dessa. Samtliga ambitionsnivåer ska 

hållas inom den i inriktningsunderlaget angivna ambitionsnivån för perioden 

2022–2033. Redovisningen ska innehålla konsekvensbeskrivningar för alla 

redovisade nivåer. 

Uppdraget ska genomföras med beaktande av det som anges i regeringens 

proposition Totalförsvaret 2021–2025 (prop. 2020/21:30) samt i regeringens 

beslut den 17 december 2020 om inriktning för en sammanhängande 

planering för totalförsvaret.  

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) 

senast den 30 november 2021.  

Skälen för regeringens beslut 

Regeringen överlämnade den 14 oktober 2020 propositionen Totalförsvaret 

2021–2025 (prop. 2020/21:30) till riksdagen. Sedan riksdagen fattat beslut 
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med anledning av propositionen (bet. 2020/21:FöU4, rskr. 2020/21:135 och 

2020/21:136) beslutade regeringen den 17 december 2020 om inriktning för 

en sammanhängande planering för totalförsvaret.  

Den 16 april 2021 överlämnade regeringen propositionen Framtidens 

infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige (prop. 2020/21:151) till 

riksdagen. 

Bland annat mot bakgrund av vad som anges om det civila försvaret och 

krisberedskap i avsnitt 7 i regeringens proposition Framtidens infrastruktur – 

hållbara investeringar i hela Sverige (prop. 2020/21:151) är det angeläget att 

det civila försvaret inom transportområdet utvecklas så att det ges förut-

sättningar och förmågor att upprätthålla samhällsviktiga funktioner vid olika 

typer av fredstida kriser samt vid höjd beredskap och då ytterst i krig. 

På regeringens vägnar 

  

Tomas Eneroth  

 Gunilla Renbjer 
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Kopia till 

Statsrådsberedningen/SAM 

Justitiedepartementet/SSK 

Försvarsdepartementet/MFI 

Finansdepartementet/BA 

Miljödepartementet/ME 

Näringsdepartementet/BSÄ och RTL 

Infrastrukturdepartementet/US 

Boverket 

Försvarsmakten 

Luftfartsverket 

Sjöfartsverket 

Trafikanalys 

Transportstyrelsen 
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