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Remissvar avseende Trafikverkets förslag till nationell plan för 

transportinfrastrukturen 2022-2033.  

 

 

 

Kustbevakningen har, utifrån sitt verksamhetsområde, inga synpunkter att anföra på förslag 

till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033. 

 

Kustbevakningen vill dock påtala vikten av att den nationella infrastrukturplanen behöver ses 

i ett bredare perspektiv än enbart kostnader för infrastrukturen.  

Kustbevakningen ansvarar för miljöräddningstjänst till sjöss i enlighet med 4 kap. 5 § lagen 

(2003:778) om skydd mot olyckor. Det innebär att myndigheten ansvarar för att hindra eller 

begränsa skada när olja eller andra skadliga ämnen har kommit ut i vatten eller det föreligger 

en överhängande fara för detta. Ansvaret omfattar Sveriges sjöterritorium och Sveriges 

ekonomiska zon men även Vänern, Vättern och Mälaren. I detta räddningstjänstansvar ligger 

både att ha förmåga till bekämpning av utsläpp av skadliga ämnen som att ha förmåga till 

nödbogsering och nödläktring.  

De investeringar som ska genomföras i Luleå, Trollhätte kanal och Södertälje kanal kommer 

innebära att fartygsstorlekarna på handelsfartygen ökar kraftigt mot idag i Bottenhavet, 

Vänern och Mälaren. Även muddringen av farleden in till Göteborgs hamn kan komma att 

påverka fartygsstorleken på handelsfartygen. Detta innebär i sin tur att Kustbevakningens och 

därmed Sveriges förmåga rörande räddningstjänst till sjöss behöver förbättras mot idag. 

Förmågan behöver ökas rörande exempelvis nödbogsering, läktring och oljeupptagning i de 

större insjöarna och i Bottenhavet.  

Kustbevakningen vill påtala att den nationella infrastrukturplanen innebär att investeringar 

kommer att behöva göras med nya och större miljöskyddsfartyg för att Kustbevakningen ska 

kunna klara av sitt räddningstjänstuppdrag. För detta krävs en förstärkning av 

Kustbevakningens budget. 
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Beslut om detta yttrande har fattats av Generaldirektör Therese Mattsson. I ärendets 

handläggning har Chefsjurist Sara Thörngren medverkat. Strategisk rådgivare Ulf Nilsson 

varit föredragande. 
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