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Remiss av Trafikverkets rapport: Uppdrag att analysera
resursbehov för länsstyrelserna vid omfattande
transportinfrastrukturinvesteringar
Sveriges geologiska undersökning (SGU) har den 2021-01-27 tagit emot ovanstående ärende för
yttrande. Med anledning av detta vill SGU framföra följande.
SGU stöder förslaget att Länsstyrelserna får ersättning i sitt arbete som följer av krav ställda i
miljöbalken för objekt av trafikinfrastruktur. Vid stora och komplexa projekt krävs extra resurser för att
kunna genomföra arbetet på bästa sätt. Förslaget bör medföra att den totala kostnaden för
infrastruktursatsningar över tid blir mindre eftersom en större arbetsinsats i början av projekten kan
läggas på planläggning, beslut och tillsynsåtgärder inom miljöbalken. Detta bör också medföra att
expertmyndigheter som SGU blir mer involverade i arbetet. Kunskap och underlag om bland annat
georisker kopplat till miljö- och klimatanpassning bör ha en självklar roll i hållbara infrastrukturprojekt.
SGU vill understryka att det är viktigt att de projekt som har behov av extra stöd identifieras tidigt,
redan i planeringsstadiet. Det kräver då att underlaget för var det kan uppstå behov av extra utredningar
också finns att tillgå i ett tidigt stadium. Här kan SGU:s insamling och analys av geologiska data
(påverkan på skyddsvärt yt- eller grundvatten, förekomst av sura sulfatjordar, sulfidbärande bergarter
med mera) göra mycket stor nytta i ett tidigt skede.
Vidare vill SGU framföra att det behöver säkerställas att även projekt som initialt inte ansetts vara
resurskrävande inte blir sämre utredda vad avser miljökonsekvensbeskrivningar, trots att resurser inte
reserverats innan projektet påbörjades. Därför är det fortsatt viktigt att anslagsfinansieringen är
tillräcklig för att täcka upp för sådana fall.
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Anneli Wirtén. I den slutliga handläggningen av
ärendet har även enhetschef samhällsplanering berg, Mugdim Islamovic, enhetschef samhällsplanering
jord, Anna Hedenström, statsgeologerna Johan Nyberg, Ulf Bergström, Thomas Eliasson, Mattias
Göransson och Carola Lindeberg deltagit. Statsgeolog Paula Lindgren har varit föredragande.
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