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Sammanträde med Samhällsbyggnadsrådet den 23 mars 2021 
 
 
Tid:  tisdagen den 23 mars kl. 13.00 – 16.00  
  
 
Plats:  Skype 

Deltagare 
Anneli Wirtén SGU Ordförande 
Kristian Schoning SGU Sekreterare 
Göran Risberg SGU 
Helena Kjellson SGU 
Lovisa Zillén Snowball SGU 
Eva Wendelin SGU 
David Bendz  SGI ersättare för Yvonne Rogbeck 
Robert Johannesson Boverket 
Stefan Engdahl Trafikverket 
Johan Kling  HaV 
Mårten Sohlman SBMI 
Victoria Svahn Göteborgs stad 
Jenny Norrman CTH 
Pär Dalhielm  Svenskt vatten AB 
Johan Barth  Borrföretagen 
 
Anmält förhinder 
Christan Haglund NV 
Yvonne Rogbeck SGI 
Ann-Sofie Eriksson SKR 
 

    Starttid 
1. Välkomna   13:00 Anneli Wirtén 

Information 
Anneli hälsade alla välkomna till mötet. Ett år som GD på SGU och också ett år med Covid-
19. Trots Covid-19 har SGU klarat av att leverera enligt plan. Viktiga delar under året är att 
vi arbetat med vår verksamhetsplan och gjort den mer långsiktig. En del i det här är att 
verksamhetsplanen innehåller 3-åriga mål för verksamheten. Eftersom IT och digitalisering 
är en viktig fråga för myndigheten har en ny IT-avdelning inrättats. Vårt fartyg Ocean 
surveyor är på varv och beräknas vara klart för användning i sommar.  
 
 

2. Runt bordet – Läget just nu  13:05 Alla 
Information 
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Alla deltagare på mötet presenterade sig och sin roll inom sin organisation. Frågan om 
representation på mötet lyftes och att det är viktigt att få till ersättare till möten om en 
ledamot inte kan delta. 
 
Robert Johannesson, Boverket lyfte två delar som myndigheten arbetar med, dels arbetet 
med ett nationellt ramverk för nationell planering, dels utveckling av byggregler. Vad gäller 
byggreglerna ska Boverket släppa detaljarbetet och låta sektorn ta större ansvar.  
Boverket – tidigt skede i ett arbete med ett ramverk för nationell planering. Mkt som pågår 
med utveckling av byggreglerna där detaljarbetet lämnar myndigheten och att sektorn tar det 
ansvaret istället. Stefan Engdahl, kompletterade med att Trafikverket har en liknande 
utveckling. 
 
Mårten Sohlman kommenterade här problemen med att arbetet med det Europiska 
standardiseringssystem har gått i stå vilket ger problem om verksamheter ska utvecklas. 
 
Johan Kling berättade om HaVs arbete med nästa generations vatten dvs. att samla all 
information som berör vattenmiljö och ytvatten på ett ställe och på ett standardiserat sätt. 
 
Pär Dalhielm lyfte frågan om beredskapsmiljarden som är till för att säkerställa en god 
försörjning och beredskap. Vattenförvaltningens åtgärdsprogram är på remiss. Programmet 
innehåller många generella åtgärder utan angivna kostnader. Avloppsdirektivet är aktuellt 
och det är viktigt att Sverige har möjligt att driva sina sakfrågor. En Vattenstrategi för 
Sverige för att främja effektiv och hållbar vattenhushållning håller på att tas fram. 
 
Jenny Norrman lyfte att Chalmers har startat ett kompetenscentrum för digital twins dvs. 
3D-modeller av städer. Här finns möjligheter till utveckling blanda annat att skapa digitala 
twins för undermarken. 
 
 

3. Ledamöterna berättar   13:20 Mårten Sohlman SBMI 
Information    David Bendz SGI 
 
Mårten Sohlman presenterade SBMI och deras verksamhet. SBMI har ca. 200 medlemmar 
och en branschtäckning på 90%. Hälften av medlemmarna är bergmaterialproducenter och 
andra hälften verksamheter kopplade till bergmaterialbranschen. En viktig del i 
organisationens arbete är utbildning och kompetensförsörjning t.ex. säkerhet, miljö, 
hållbarhet, standarder. 
 
Bergmaterialbranschen har tagit fram en färdplan för klimatomställningsarbetet och anslutit 
den till bygg- och anläggningsbranschens färdplan. Elektrifiering, Ickefossilt bränsle där det 
inte är möjligt med elektrifiering, Effektivare lokalisering samt förbättrade cirkulära flöden är 
de viktiga delarna i färdplanen. 
 
Efter presentationen fördes en diskussion om dagens system vad gäller avfallsklassning och att 
massor som uppkommer vid bygg- och anläggningsarbeten. Det här är viktiga resurser men 
dagens system resursen klassas som avfall ger mkt stora kostnader och minskar 
resurseffektivitet och möjligheten till cirkulära flöden. Ett tema för nästa 
samhällsbyggnadsråd kan vara avfall och cirkulära flöden. 
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Diskussion kring industriutsläppsdirektivet vilket verkar komma att omfatta täkter. Det här 
kommer ge problem för den här typen av verksamhet. 
 
Diskussion kring nyttan av den successiva höjningen av naturgrusskatten när det naturgrus 
som används idag går till områden där det inte är möjligt att ersätta naturgrus och när 
naturgrusets andel av den totala ballastanvändningen är rekordlåg.  
 
 
David Bendz presenterade SGIs enkätundersökning om allmänhetens syn på frågor som rör 
SGIs verksamhetsområde. Syftet med undersökningen är att kartlägga medborgarnas syn på 
samhällsutmaningar och vara ett underlag till SGIs fortsatta arbete med Agenda 2030. 
 
Undersökningen visar att det finns en medvetenhet om kopplingen mellan 
klimatförändringar och ökad risk för ras, skred och erosion. Samtidigt är det mycket få som 
aktivt sökt information om dessa frågor. 
 
82% av deltagarna i enkäten ser markanvändning i den egna kommunen som en viktig fråga. 
De viktigaste områden att prioritera här är rekreation, naturskydd samt byggande och 
infrastruktur. 
Det finns en heterogenitet bland medborgarna vilket återspeglas i svaren på enkäten där till 
exempel välutbildade kvinnor storstäder uttrycker en större oro för dessa 
samhällsutmaningar. Oron för samhällsutmaningarna har ökat de senaste åren. 
 
Förslag till nästa möte att SGU presenterar vår undersökning om allmänhetens syn på 
gruvor. 

 
Paus (10 min)   14:00 
 
 

4. Diskussion om SGU – SGUs 3-åriga mål 14:10  Göran Risberg 
Diskussion    Alla 
 
Göran Risberg presenterade de viktigaste dragen i SGUs arbete med 3-åriga mål och 
verksamhetsplanering. En längre planeringshorisont ger bättre effektivitet och möjlighet till 
kontinuitet. 
 
I diskussionen lyftes att det är ett bra tankesätt med en längre planeringshorisont vilket ger en 
riktning för verksamheten. Flera prioriterade områden kopplar till ett antal andra områden 
och strategiska partners. Det här är viktigt att fånga upp och synkronisera. 
 
Vad gäller tillhandahålla geologisk information för samhällets behov är det viktigt att 

definiera: vad innebär samhällets behov och att SGU definierar det. Behov förändras och det 

är viktigt att ha en diskussion runt det. Viktigt att tänka kring frågan varför organisationen 

finns och vilken funktion den har. Exempel behovet av Trafikverket är att skapa 

tillgänglighet. Det här betyder bland annat att det som är behovet och vad som efterfrågas 

inte alltid är samma sak.  
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SGUs uppsatta förväntade effekter av våra mål är beroende av att det sker förändringar hos 

användarna. Här är utmaningen att se till att det händer något ute hos användarna och att 

beteenden förändras. Det betyder bland annat att vi behöver bli mer kunniga om 

användningen bl.a. genom Livscykelanalyser av data samt samhällsekonomiska analyser. 

Många effekter är dessutom långsiktiga och syns inte på en gång. Vägen till användning är en 

utmaning och är resurskrävande. Kräver att det görs val och prioriteringar av områden att 

verka inom.  

Diskussion kring data och säkerhet. Viktig gemensam fråga för många myndigheter och 

organisationer. Viktigt att utbyta erfarenheter och kunskap. 

SGU har möjlighet att arbete mer med att kombinera många datamängder och behöver inte 

bara vara en producent av data utan även en konsument av data. Viktigt här är också att 

kunna beskriva nyttan av det data som produceras. 

För att bli synligare och att öka användning och nytta av data och information är det viktigt 

att använda och finnas och synas på andras plattformar. Det ökar möjligheten att nå nya 

användare och målgrupper. 

Det är viktigt att ha samhällsfrågorna i centrum för att vara relevant och nå användare. 

Samtidigt finns det möjligheter att skapa intresse genom att använda och visa upp geologin 

t.ex. geologiskt arv, källinventeringar, Minecraft etc.. Det är en viktig del för att skapa ett 

intresse hos allmänheten. Goda möjligheter att använda aktuella händelser t.ex. 

vulkanutbrott, jordbävningar, skred… 

Anpassade produkter för användare är en väg att gå. Särskilt inom områden där det inte finn 

en mogen marknad som gör att kommersiella aktörer vill verka inom området. Rådata har en 

hög tröskel för användare och enklare och mindre detaljerade underlag och bearbetade data 

är ett sätt att få en ingång till området och öka användningen. 

En viktig målgrupp att arbeta med och nå är beslutsfattare på olika nivåer från lokalt till 

nationellt plan. Viktigt att även arbeta tillsammans med andra expertmyndigheter och 

tillsynsmyndigheter för att skapa ändamålsenliga system och verktyg för samhället. 

 
 

5. Diskussion om Tillhandahållande  15:00 Kristian Schoning 
Diskussion    Alla 
Denna diskussion integrerades med diskussionen om SGUs 3-åriga mål se punkt 4. 
 
 

6. Sammanfattning och utvärdering av mötet 15:40 Alla 
Ett möte med givande och bra diskussioner 
 
Tema till nästa möte avfallsfrågan. Titta här på möjligheterna att bjuda in någon från KEMI och 
delegationen för cirkulär ekonomi.  
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Till nästa möte förväntas alla deltagare säga någonting och ta upp vad som är viktigt just nu. 
 
 
7. Avslutande av mötet   15.55  

Mötet avslutades 
 
 
 
 
 
 
 
Anneli Wirtén   Kristian Schoning 
Ordförande   Sekreterare 
 
     

 
 


