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Angaende samrad Forslag till nationell plan for
transportsystemet 2018-2029
Sveriges Geologiska Undersokning(SGU) har den 11 september 2017 fatt det
aktuella arendet for yttrande. Med anledning harav framfdr SGU foljande.
Planen innebar stora investeringar och reinvesteringar i olika projekt i hela
landet, i och under marken. Geologisk och hydrogeologisk information behovs i
projektens planerings- och genomfdrandefaser som underlag for atgardsval,
miljokonsekvensbeskrivningar, kostnadsuppskattningar mm. I anlaggningamas
fdrvaltningsfas behovs informationen bl. a for att hantera miljopaverkan, t ex i
samband med olyckor.
Infor planeringen av Gotalandsbanan mellan Goteborg och Mnkoping tog SGU
fram ett informationspaket med information om berg, jord och grundvatten.
http://resource.sgu.se/produkter/sgurapp/s 1518-rapport.pdf
http://resource.sgu.se/produkter/sgurapp/s 1703-rapport.pdf
Diskussioner pagar for narvarande med Trafikverket om en motsvarande satsning
for utredningsomradet for jarnvagsbygget mellan Lund och Hassleholm. SGU
fdreslar att ett avtal traffas mellan myndigheterna for att sakerstalla att
uppdaterad geologisk information sammanstalls och firms tillganglig infdr
genomforandet av storre Wag- och jarnvagsprojekt.
I samband med planering och genomfdrande av byggprojekt tas det fram en
mycket stor mangd information om marken och undermarkens egenskaper samt
om grundvattnet. All denna information utgor en rik kunskapsbank som skulle
kunna komma till nytta for manga andra andamal an mom projektet. Dessvarre
ateranvands denna information endast i mycket lite omfattning idag. Det (inns
fler orsaker till detta, framst kan namnas upphovsrattsliga begransningar och
bristande tillganglighet. SGU anser att det skulle ge stora samhallsekonomiska
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vinster om informationen kunde gSras allmant tillganglig och fdreslar att
Trafikverket ges i uppdrag att, samverkan med SGU, sakerstalla att sa blir fallet.
Storre vag- och jarnvagsprojekt kommer att krava stora mangder ballastmaterial.
Vid anlaggning av jarnvag pa betongplatta finns sarskilda behov av ballast med
specifik kvalitet som det rader brist pa i manga regioner. SGU anser att
mojligheten att to fram sadant material pa ett hallbart salt och utan konflikter
med miljomal maste utredas innan beslut tas om den typ av investering.
Hallbara stadsmiljoer ar ett bra initiativ och vi vill framhalla det arbete SGU gor
med Trafikverket, Stora Projekt — Teknik, Miljo och Fastighet och Boverket om
hallbar undermarksplanering. Dar det nu (inns en forstudie publicerad. Aven de
diskussioner SGU har med Trafikverket om att to hand om och ateranvanda
tidigare gjorda geotekniska eller hydrogeologiska undersokningar har ett
hallbarhetsperspektiv.
I fdrslaget till nationell plan for transportsystemet 2018-2029 finns hoga
ambitioner vad det galler att minska transportsektorns miljopaverkan och bidra
till en hallbar utveckling. Detta liksom malsattningen kring skydd av vatten ar
bra. Det ar samtidigt viktigt att hoga ambitioner och mal far genomslag i
forverkligandet av planen.
Det maste tydliggbras i kommande planer som anvands for att styra och
prioritera i kommande projekt att konstaterade konfliktytor mellan infrastruktur
och vattenfdrekomster maste atgardas och hanteras sa att inte nya problem kan
uppkomma.
SGU noterar att Trafikverket genomfdrt en funktionsbedomning av ett antal
genomfdrda atgarder for vattenskydd och konstaterar att manga av dessa inte
skotts ordentligt over tid vilket kan medfdra att deras funktion inte ar fullgod vid
en olycka. SGU anser att det ar viktigt att vattenskyddsatgarderna underhalls och
att det sker en lopande kommunikation med raddningstjanst etc. sa dessa kan
agera pa ett effektivt salt vid behov. Det ar positivt att Trafikverket borjat med att
riskbedoma konfliktstrackor mellan vag/jarnvagsnat och grundvattenfdrekomster.
SGU anser att det ar viktigt att arbetet fullfoljs for att skapa en fullstandig bild av
omfattningen av behovet av atgarder.
Vidare anser SGU att Trafikverket, vid anlaggningar dar grundvattnet paverkas
genom atgarder i trafikmiljon (bortledning, infiltration, dranering av grundvatten
etc.) ska fokusera pa konsekvenser i miljon i form av omgivningskontroll m.m.
kring dessa. Aven har ar en fortsatt funktionskontroll och underhall av
grundvattenpaverkande atgarder viktig for att minimera en eventuell negativ
paverkan. Det fortsatta arbetet i detta ayseende bor fokusera pa
drickvattensfdrsorjning (bade allman och enskild), grundvattenberoende
ekosystem samt risk for sattningar i mark.
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I handlingarna (inns flera hanvisningar till Publikation 2013:45 (Yt- och
grundvattenskydd). Denna rapport ar under omarbetning. SGU anser att det ar
viktigt att revideringen slutfors, till exempel vad galler behov av nya data.
Fardigstallandet av denna rapport, liksom prioritering av vattenskyddsatgarder,
bor goras i samrad med Hays- och vattenmyndigheten och SGU.
Beslut i detta arende har fattats av stallforetradande generaldirektor Goran
Risberg.
I den slutliga handlaggningen av arendet har aven statsgeologerna Bjorn Wiberg,
Mattias Gustafsson, Mats Engdahl och Kristian Schoning samt enhetschefen Lars
Rodhe deltagit och arendet har fdredragits av statsgeologen Bjorn Wiberg.

Goran Risberg
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