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Trafikverket 
Trafikverket Huvudkontor 
781 89 BORLÄNGE 
Besöksadress: Röda vägen 1 
 

Texttelefon: 010-123 99 97 
Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 
 

Thomas Gerenstein 
Planering Transportkvalitet Miljö 
Direkt: 010-123 20 76 
thomas.gerenstein@trafikverket.se 

 

Mottagare 
Näringsdepartementet 

n.remissvar@regeringskansliet.se

Kopia till 
anders.wannberg@regeringskansliet.se.

 

Svar på remiss gällande en säker tillgång till 
dricksvatten av god kvalitet SOU 2021:81  

 
Trafikverket har getts möjlighet att yttra sig över SOU En säker tillgång till 

dricksvatten av god kvalitet. Trafikverket ser inte att förändringarna i aktuell 

utredning har någon direkt påverkan på Trafikverkets verksamhet och lämnar 

därför enbart några kommentarer. Övergripande är Trafikverket positivt till 

utredningens slutsatser. 

Det nya dricksvattendirektivet ställer bland annat krav på att det ska införas 

en riskbaserad metod för dricksvattensäkerhet som omfattar alla faser i 

dricksvattenproduktionskedjan. Trafikverket arbetar redan nationellt med en 

väl etablerad riskbaserad metod för vår verksamhets eventuella påverkan på 

dricksvatten. Det nya kravet i direktivet på en riskbaserad metod för 

tillrinningsområden kan leda till diskussioner om hur olika risker ska 

värderas och hur man ska förhålla sig till dem. Det är viktigt att metoden tas 

fram i samråd med olika aktörer och att det, så långt möjligt, skapas en 

gemensam bild av hur olika risker ska bedömas. 

 

Föredragande, samråd och sakgranskning 
Beslut i detta ärende har tagits av vikarierande generaldirektör Bo Netz. 

Föredragande har varit utredningsledare Thomas Gerenstein Miljöenheten. 

Samråd har skett med Nationell samordnare Björn Sundqvist, chef för enhet 

Miljö Malin Kotake,  chef för avdelningen Transportkvalitet Marie Hagberg 

Backlund, chef för verksamhetsområde Planering Stefan Engdahl och 

måldirektör Sven Hunhammar. 

 
Bo Netz 

Vikarierande generaldirektör 

 

Thomas Gerenstein 

Utredningsledare 

thomas.gerenstein@trafikverket.se 

Direkt: 010-123 20 76 

 

Trafikverket 
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