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Samhällsbyggnadsråd   

 

 
1.1.1.1. Inledning och allmän informationInledning och allmän informationInledning och allmän informationInledning och allmän information, , , , Helena KjellsonHelena KjellsonHelena KjellsonHelena Kjellson    

Helena Kjellson hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. Delegaterna presenterade sig 
kort. Inga synpunkter på dagordningen. 
 
 

2.2.2.2. SGUs SGUs SGUs SGUs årsredovisning och verksamhetårsredovisning och verksamhetårsredovisning och verksamhetårsredovisning och verksamhet    2019201920192019, , , , Lena SöderbergLena SöderbergLena SöderbergLena Söderberg    

Lena Söderberg berättade om SGUs verksamhet för 2019 och SGUs årsredovisning för 2018, se 
presentation i bilaga 1. 
 
SGUs verksamhet 2019 
För 2019 har SGU 3 gemensamma utmaningar 
• Geodatastrategins genomförande utgör loket 

i arbetet med att öka tillgängligheten på och användning av geodata. Här är det viktigt för SGU att 
koppla verksamheter till geodatastrategin. Den digitala planprocessen är en viktig plattform för SGU 
och kan vara en ”motorväg” där våra underlag och kunskap kan nå långt i samhällsplaneringen. 

• Utökade insatser säkrar framtida försörjning 
av metaller, bergmaterial och grundvatten. Här är en viktig diskussion om kopplingen mellan 
råvaruförsörjning och klimatmålet.  

• Bättre och säkrare processer:  
”Digitalt först”, långsiktighet och transparens, samhällsekonomiska analyser m.m. En utmaning är att 
utveckla våra processer och att säkerställa att vi har en tillräckligt god informationssäkerhet. 

 
För att möta upp mot de gemensamma utmaningarna har SGU några gemensamma mål att arbeta med för 

att möta dessa utmaningar 
• Geodata i 3D 
• Processtyrning och processutveckling 
• Geodatastrategin 
• Informationssäkerhet 
• Nå ut och in 

 
Årsredovisningen 
Det har skett en ökning inom området Insamling och kartering under 2018. Det har skett en intensifierad 
kartläggning för att hitta nya grundvattentillgångar i utsatta bristområden, en satsning på kritiska råvaror 
och innovationskritiska metaller samt en ökad satsning på internationella samverkansprojekt. 
Vi ser en stark ökning av användning av vårt material via digitala kanaler. Mer besök och användning vår 
hemsida och nedladdning av data och användning av tjänster. En utmaning här är beskriva vad vårt data 
står för och vad et kan användas till 
Genom remissyttranden svarar SGU på frågor och ärenden från länsstyrelser, kommuner och andra 
myndigheter, inklusive domstolarna. Arbetet med att effektivisera hanteringen av expertutlåtanden har 
varit fortsatt prioriterat. Genom hänvisningar till webbsidan och checklistor har vi kunnat minska 
handläggningstiden och därmed även kostnaderna. 
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Under 2019 har SGU anställt omkring 100 personer. Vi upplever det lätt att rekrytera förutom inom IT-
området. Vi har även fri placering vid våra kontor vilket bland annat gjort att vårt kontor i Lund vuxit 
kraftigt under året. 
 

3.3.3.3. Information från delegaternaInformation från delegaternaInformation från delegaternaInformation från delegaterna, alla, alla, alla, alla    

Mats Svensson HaVMats Svensson HaVMats Svensson HaVMats Svensson HaV    
Mats berättade om nationell plan för omprövning av vattenkraften, se bilaga 2. Planen ska var klar i 
oktober i år. Planen ska visa på principerna för hur arbetet ska gå till och inte gå in på detaljer. Prövningen 
kommer att ske i prövningsgrupper på avrinningsnivå och kommer löpa över lång tid omkring 20 år. Det 
kommer få stor påverkan på mark- och miljödomstolarna eftersom de kommer få många ärenden att 
hantera men även för länsstyrelserna som kommer få många ärenden att bereda. 
Det här är ett mycket stort projekt för HaV och kommer få konsekvenser för annan verksamhet på 
myndigheten. 
Den nationella planen syftar till att säkre ekosystemtjänster i vattendragen, uppfylla ramdirektivet vatten 
men samtidigt se till att säkra tillgången på förnybar energi. Ungefär 1,5 TWh av vattenkraftens 
energibidrag kommer att försvinna. De större vattenkraftverken kommer inte påverkas i någon större 
utsträckning av det här utan det är främst mindre vattenkraftverk som kommer försvinna och då i 
huvudsak i södra Sverige. 
 
Victoria SvahnVictoria SvahnVictoria SvahnVictoria Svahn, Göteborgs stad, Göteborgs stad, Göteborgs stad, Göteborgs stad    
Staden har infört ett georåd som träffas 2 gånger per år. Det har varit mycket positivt och det är möjligt att 
man kommer ha möten oftare. På senaste möte var SGU med och pratade om geodata och geologisk 
information. I framtagandet av den nya översiktsplanen funderar man på geounderlag för översiktsplanen. 
Vilka som är användbara och passar i sammanhanget. Det är viktigt att underlagen behandlar frågor som 
berör genomförande, kostnader och byggbarhet. De nya riktlinjerna för bygglov om att ärenden ska vara 
beslutade inom 10 veckor börjar få konsekvenser för kommunen. Det här betyder att vissa delar i 
bygglovsprocessen flyttas till ett senare skede. Det här kan leda till överraskningar för den som sökt bygglov 
bland annat för kostnader för geotekniska undersökningar. 
Kommunen ser även att det är svårt för privatpersoner att få tag på konsulter för geotekniska 
undersökningar. Det här betyder att man återkommer till kommunens handläggare eftersom man inte kan 
ta fram de underlag som krävs enligt bygglov. 
 
JohJohJohJohan Barth:an Barth:an Barth:an Barth:  
Det är fortsatt högtryck inom brunnsborrarbranschen och det finns en mycket stor efterfrågan på både 
dricksvattenbrunnar och energibrunnar. Det pågår ett arbete med fossilfritt Sverige för att på ett bättre sätt 
åskådliggöra och kommunicera geoenergins möjligheter. 
Det pågår en process med sammanslagning med en annan branschorganisation inom brunnsborrning. 
 
Mårten Sohlman:Mårten Sohlman:Mårten Sohlman:Mårten Sohlman:    
Bergsskolan i Filipstad kommer avvecklas i sin nuvarande form. Det finns ambitioner om att utbildningen 
istället kommer bedrivas som en yrkeshögskoleutbildning inom yrkeshögskolans format. SBMI har arbetat 
med en färdplan för fossilfrihet som kommer presenteras den 20 mars. En stor del av fokus i denna ligger 
på elektrifiering, fossilfria bränslen och resurseffektiv logistik. Det förslag om grön skatteväxling som lagts 
kommer få konsekvenser för branschen och SBMIs uppfattning är att man går för snabbt fram. 
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Anders Berzell:Anders Berzell:Anders Berzell:Anders Berzell:  
Anders representerar idag trafikverket och inom området stora projket dvs. >5 Mdr Sek. Dessa projekt har 
en lång investeringshorisont och idag arbetar man med 12 -15 sådana projekt. Det finns idag ett stort 
behov av kompetens inom områdena berg, geoteknik, hydrogeologi och geologi för planering och 
genomförande av infrastrukturprojekt. Trafikverket har behov att anställa personal inom dessa 
kompetensområden.  
 
Robert JohRobert JohRobert JohRobert Johannessonannessonannessonannesson    
Boverket arbetar inom några större satsningar: vägledning i PBL, arkitektur, Digitalisering och 
inomhusmiljö. Boverket har fått sänkta anslag vilket fått konsekvenser för arbetet med frågor som rör 
inomhusmiljö. Boverket har precis tagit fram en tillsynsvägledning för ras, skred och erosion som är riktad 
till länsstyrelserna. ett arbete med att utarbeta en slags plattform för nationell planering. Det kan ge en 
möjlighet för de nationella myndigheterna att diskutera olika värden att beakta i samhällsplaneringen vilket 
är något som det finns behov av. I samarbete med högskola och andra organisationer har man startat upp 
ett arbete om kompetensförsörjning med inriktning på digitaliserad samhällsplanering. 
. 
Johan von KnorringJohan von KnorringJohan von KnorringJohan von Knorring    
Länsstyrelserna har en bred verksamhet där det inom många områden handlar om att göra avvägningar 
mellan olika intressen och därefter fatta kloka beslut. Hos länsstyrelserna ligger mycket fokus på byggande 
och här finns många utmaningar. I Uppsala län finns planer på 65 000 – 100 000 bostäder söder om 
Uppsala. En viktigt del i länsstyrelsernas arbete idag är även arbetet med krisberedskap. 
Statsbudgeten som lades i höstas innebär stora konsekvenser för länsstyrelserna med kraftigt minskade 
resurser inom områdena miljö- och hälsoskydd samt naturvård och naturskydd. Inga uppsägningar är 
aktuellt idag men om det inte blir förändrade förutsättningar med vårbudgeten kan det bli aktuellt. 
    

4.4.4.4. Fördjupade utvärderingen Fördjupade utvärderingen Fördjupade utvärderingen Fördjupade utvärderingen av miljökvalitetsmålet grundvatten av god kvalitetav miljökvalitetsmålet grundvatten av god kvalitetav miljökvalitetsmålet grundvatten av god kvalitetav miljökvalitetsmålet grundvatten av god kvalitet    

Helena KjellsonHelena KjellsonHelena KjellsonHelena Kjellson    
Helena Kjellson presenterade den fördjupade utvärderingen av miljökvalitetsmålet grundvatten av god 
kvalitet, se bilaga 3. Den fördjupade utvärderingen av miljökvalitetsmålen görs var 4:e år och ger en bild av 
nuläget för miljökvalitetsmålet, framtidsutsikter samt åtgärder för att öka möjligheterna till att nå 
miljökvalitetsmålet.  
Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel 
och åtgärder. Det går inte heller att se en tydlig riktning för utvecklingen för miljökvalitetsmålet.  
Många av de åtgärder som genomförts eller planeras för grundvatten är långsiktiga och effekterna av 
åtgärderna har inte fått genomslag ännu. För att förändra bilden av statusen hos miljökvalitetsmålet behövs 
även en högre takt i genomförande av åtgärder. 
Miljökvalitetsmålet har fyra indikatorer 
• Enskilda brunnars vattenkvalitet 

En mycket stor andel av de enskilda brunnarna har anmärkning på sin vattenkvalitet och endast 18% av 
brunnarna har tjänligt vatten. 

• Vattenskyddsområden vid kommunala vattentäkter 
Många kommunala vattentäkter saknar fortfarande vattenskyddsområden. Det här gäller främst mindre 

vattentäkter och de större kommunala dricksvattentäkterna har vattenskyddsområden. Det finns stora 
regionala skillnader i hur stora andel av vattentäkterna som har vattenskyddsområden. 
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• Bevarandestatus för grundvattenberoende naturtyper 
Avsaknad av data och underlag gör att det är svårt att utläsa hur förhållandena har förändrats över tid. 

Den förändring i bevarandestatus som finns registrerade beror på att man fått tillgång till större 
inventeringsunderlag för dessa naturtyper. 

• Användningen av naturgrus 
Användningen av naturgrus har planat och minskar inte längre ut. Den ökade efterfrågan på ballast i 

samhället, på grund av stor aktivitet inom bygg- och anläggningsbranschen, har naturgrusets andel av 
den totala ballastanvändningen minskat. 

Diskussion om enskilda brunnars vattenkvalitet och dokumentation av vattenkvalitet. 
Det finns ett samhällsintresse och folkhälsointresse av att få in en systematisk insamling av vattenkvalitet i 
enskilda brunnar och det skulle finnas ett krav på inlämning av information om brunnars kvalitet. Möjliga 
vägar för detta skulle kunna vara att brunnar blir bygglovspliktiga vilket ger möjlighet att ställa krav. Det 
kan även vara möjligt att lägga det på entreprenören som anlägger brunnen men samtidigt är det viktigt att 
provtagning sker kontinuerligt över tid eftersom vattnets kvalitet kan förändras.  
Det är viktigt att geodatasätta information om vattenkvalitet. Det här är bland annat av betydelse för 
kommuner och deras planering av utbyggnad av kommunalt vatten. 
 

5.5.5.5. Naturgruset i materialförsörjningen Kristian Schoning Naturgruset i materialförsörjningen Kristian Schoning Naturgruset i materialförsörjningen Kristian Schoning Naturgruset i materialförsörjningen Kristian Schoning     

Kristian Schoning presenterade utvecklingen av användandet av naturgrus sedan införandet av de särskilda 
bestämmelserna om täkt av naturgrus i miljöbalken, se bilaga 4 
Antalet naturgrustäkter har minskat kraftigt under lång tid. Samtidigt har även uttaget av naturgruset 
minskat rejält. Under de senaste åren har däremot naturgrusanvändningen planat ut. I vissa regioner har 
minskningen fortsatt medan det i andra istället skett en ökning. Den största minskningen har skett i 
Uppsala län och den största ökningen i Skåne län. 
Det är möjligt att en viss del av minskningen av användandet av naturgrus beror på en ökad import av 
ballast men framförallt av betongvaror. Särskilt importen av betongvaror har ökat markant under de 
senaste åren. Det här kan förklara att naturgrusuttaget i Sverige inte ökat nämnvärt trots en stark 
konjunktur inom byggbranschen. Det kan vara så att den totala användningen av naturgrus i samhället 
ökat men att det inte är inhemskt naturgrus utan importerat naturgrus som ballast och i betongvaror som 
står för den ökningen. 
Den framtida användningen av naturgrus och dess roll i materialförsörjningen är oklar men det troliga är 
att naturgrusets andel av den totala ballastanvändningen kommer fortsätta att minska. 
 
Diskussion om naturgrus i betong 
Det finns idag en relativt polariserad debatt bland entreprenörer och betongtillverkare om naturgrus kan 
ersättas i betong. Det man däremot kan se idag är att andelen av den betong som tillverkas idag och som 
innehåller naturgrus har minskat. 
Användningen av naturgrus handlar mycket om användningsområden. Här kan trender i byggteknik ha 
betydelse som idag när självutjämnande betonggolv är vanliga. Här anser man att naturgrus är nödvändiga 
 
Diskussion om ersättningsmaterial och cirkulär ekonomi 
Vi brunnsborrning och andra borrningar i berg bildas borrkax. Detta deponeras idag. Finns det möjliga 
användningsområden för detta material. 
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Cirkulär ekonomi är på stark frammarsch och börjar ses som en möjlighet och inte ett problem inom 
näringslivet. Den 3 april 2019 anordnar svenskt näringsliv ett seminarium och förutsättningar för cirkulär 
ekonomi. 
I SGUs gruvnäringsråd har cirkulär ekonomi varit ett tema under 1,5 år. Det här skulle även kunna vara 
ett tema för samhällsbyggnadsrådet. 
 

6.6.6.6. Utbyggnad av gUtbyggnad av gUtbyggnad av gUtbyggnad av grundvattennätet Carlrundvattennätet Carlrundvattennätet Carlrundvattennätet Carl----Erik HjerneErik HjerneErik HjerneErik Hjerne    

Carl-Erik Hjerne presenterade SGUs arbete med att utveckla SGUs grundvattennät och hur det kan 
användas för att utveckla prognoser för grundvattensituationen, se bilaga 5 
Idag är grundvattennätet främst en referens för vattenförsörjning och inte tillräckligt för andra aspekter 
inom samhällsplaneringen. Grundvattennätet kommer därför att bland annat att utökas med urbana 
områden och områden känsliga för ras och skred även om fokus fortfarande kommer vara på 
vattenförsörjning 
Mätstationerna kommer utrustas med automatiska nivåloggers. 
Utbyggnaden kommer till stor göras genom att SGU tar över befintliga grundvattenrör. SGu kommer 
därför att inventera och undersöka möjligheterna hos tex. Länsstyrelse, kommuner, trafikverket om att 
använda befintliga grundvattenrör. 
Det utbyggda nätet kommer ge möjlighet till förbättrade modellering av grundvattensituationen och att ta 
fram scenarier för hur grundvattensituationen kan komma att utvecklas. Modelleringsarbetet har hittills 
gett bra resultat. Modellerna kommer att visa en grundvattenstatus och inte faktiska grundvattennivåer. 
 
Diskussion om kommunikation av osäkerheter 
Det är viktigt att kunna kommunicera osäkerheter i bedömningarna och även beskriva hur man ska 
hantera osäkerheter. Det är mycket viktigt hur man presenterar och kommunicerar sina grundvattennivåer 
och scenarier.  
Det finns ett behov av kompetensutveckling och kompetenshöjning i samhället om hur man ska hantera 
information om grundvattensituationen. 
Hur ser möjligheterna ut att använda de här modellerna för att se på grundvattenfluktuationer på längre 
sikt? En bra modell som kan säga något om långtidstrender kan vara användbart för samhällets planering. 
Särskilt vad gäller förändrade förutsättningar i ett förändrat klimat. 
 

7.7.7.7. MMMMaringeologisk Kartläggning av aringeologisk Kartläggning av aringeologisk Kartläggning av aringeologisk Kartläggning av Hoburgs bankar Lovisa Zillén SnowballHoburgs bankar Lovisa Zillén SnowballHoburgs bankar Lovisa Zillén SnowballHoburgs bankar Lovisa Zillén Snowball    

Lovisa Zillén Snowball presenterade resultat från SGUs undersökningar av Hoburgs bankar, se bilaga 6. 
Vid undersökningen har många olika mät- och provtagningssystem använts. Hoburgs bankar är ett natura 
2000-område med ett högt ekologiskt värde men ligger inom ett område som låg ekologisk status och högt 
eploateringstryck. Inom arbetet har det tagits fram heltäckande kartor med hög upplösning och låg 
osäkerhet enligt Helcom HUB, Natura 2000 och SGU kartor. I det här arbetet har bilder från botten 
använts i hög utsträckning. Kartorna har till stor del tagits fram genom modellering där automatklassning 
av ytor och automatiserad provsättning har använts. De geologiska förutsättningarna det vill säga substratet 
styr mycket utbredningen av olika habitat och organismer t.ex. blåmusslor. 
 
Diskussion 
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Det här projektet är ett bra exempel på hur samarbete mellan myndigheter fungerat och gett upphov till 
underlag som är användbara för havsplanering och förvaltning av havsmiljön. Det framtagna underlagen är 
bra underlag för havsplaneringen. 
 

8.8.8.8. Handlingsplan Handlingsplan Handlingsplan Handlingsplan för för för för Nationella Geodatastrategin, LarsNationella Geodatastrategin, LarsNationella Geodatastrategin, LarsNationella Geodatastrategin, Lars----Kristian Stölen Kristian Stölen Kristian Stölen Kristian Stölen     

Lars-Kristian Stölen berättade om SGUs arbete i nationella geodatastrategin och särskilt datavärdskap för 
geotekniska undersökningar, se bilaga 7 
Den nationella geodatastrategin arbetar med 5 samhällsutmaningar där samhällsbyggandsprocessen står i 
fokus. Under våren kommer det ske en slutredovisning av arbetet inom alla fokusområden. 
Den modell som ser ut att vara lämplig för ett nationellt datavärdskap för geotekniska undersökningar är 
den som Stockholms stad har för sina geotekniska undersökningar och i Norge finns en driftsatt lösning 
som ligger nära svenska behov och förutsättningar. 
En fråga för framtiden är vem som ska bygga systemet och lösningen i Sverige och hur det ska finansieras. 
Planerad driftstart är satt till 2022. 
 
Diskussion 
Digitalisering kommer medföra kostnader. Det kan tänkas att en finansiering kan vara anslutningsavgifter 
för att få använda sig av tjänsten. Göteborgs stad avvaktar hur det går med den nationella modellen innan 
de bestämmer hur de ska hantera sina geotekniska data. 
Det finns en problematik med att det finns en leverantör för hantering av geotekniska data i Sverige. Det 
är viktigt att man kan får till ett system där man kan göra uttag av data på standardiserat sätt utan att vara 
beroende av en databasleverantör. 
 

9.9.9.9. ÖvrigÖvrigÖvrigÖvriga frågora frågora frågora frågor    
Idag har mötet dominerats mycket av information och presentationer av personer vid SGU. Till 

kommande möte ska presentationer som ska hållas på mötet skickas ut till deltagarna innan mötet för att 

ge möjlighet till orientering i informationen. Det här skulle kunna öppna för mer diskussion och även att 
presentationerna är kortare på mötet. 

Mårten Sohlman föreslog en diskussion om naturvårdsverkets handbok om återvinning på kommande 
möte  

10.10.10.10. Kommande mötenKommande mötenKommande mötenKommande möten    

Nästa möte i september. Kallelse till möte skickas ut  
 
 
 
 
Sekreterare  Justeras 
 
 
Kristian Schoning Lena Söderberg 
 

    


