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Undersökningssamråd om betydande
miljöpåverkan för MSBs handlingsplan för
klimatanpassning
Trafikverket har tagit del av det samrådsunderlag från Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (hädanefter förkortat MSB) gällande strategisk
miljöbedömning av dess handlingsplan för klimatanpassning.

Trafikverket delar överlag MSBs bedömning att handlingsplanens
genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Samtidigt
vill Trafikverket framföra följande:

 MSB kommer att ges kraftigt ökade anslag för att fördela statsbidrag
till kommuner för förebyggande åtgärder av naturolyckor. Här
efterfrågar Trafikverket ett säkerställande att bedömningar görs av
åtgärdernas direkta och indirekta påverkan på statlig infrastruktur.
Det inkluderar bedömningar om åtgärderna fysiskt kan påverka
Trafikverkets möjligheter att vidta egna riskreducerande
klimatanpassningsåtgärder eller miljöåtgärder.

 MSB planerar förstudier i samverkan med Skogsstyrelsen för att
minska risker för skogsbränder, stormfällningar och jordrörelser/
skred. Här efterfrågar Trafikverket ett beaktande av om och hur
riskreducerande klimatanpassningsåtgärder för ovanstående
naturhändelser kan påverka levnadsbetingelser för vilt- och
renpopulationer.  Påkörningar av djur längs statliga vägar och
järnvägar är en påtaglig miljökonsekvens och påkörningar av större
djur längs vägar kan ur ett trafiksäkerhetsperspektiv leda till dödsfall
och svåra personskador.

 Det är positivt att MSB ska undersöka om och hur sårbarheter och
risker förändras samt vilka förstärkningsresurser som kan behövas
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med omställning av transportslag och transportsektorns energibehov i
ett klimatneutralt och klimatanpassat Sverige.

Trafikverket ser fram emot att samverka med MSB i ovanstående frågor.

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschef Rami Yones, enheten för
Nationell samhällsplanering. Fördragande har varit utredare i
klimatanpassning Markus Lundkvist, enheten för Nationell
samhällsplanering.

Med vänlig hälsning

Markus Lundkvist
Utredare klimatanpassning

markus.lundkvist@trafikverket.se
Direkt: 010-123 29 84
Mobil: 076-697 02 43

Trafikverket
Adress: 211 18 Malmö
Besöksadress: Gibraltarvägen 7
Telefon: 0771-921 921
trafikverket.se

Ovanstående textfält är endast avsett att läsas digitalt och får ej tas bort. Det innehåller uppgifter från
sidhuvudet och gör att dokumentets egenskaper blir tillgängliga enligt Lag (2018:1937) om tillgänglighet
till digital offentlig service.
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