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Bakgrund
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• Undermarken – inte bara risker utan också en multi-funktionell resurs

• Undermarken är osynlig (eller i alla fall mindre synlig)

• Principen ”först till kvarn” är vanlig

• Ökande anspråk och fler potentiella konflikter

• Avsaknad av helhetssyn –undermarken hanteras i olika sektorer

Relaterade avslutade och pågående projekt och initiativ: 
Chalmers: Balance 4P (SNOWMAN/Formas) 
Chalmers: ”SUB” Hållbar resursanvändning av undermarksrymden 
(Formas, BeFo)
SGU: Hållbar Undermarksplanering (med TrV)
SGU: Samhällseffekter genom integrering av geosystemtjänster i 
undermarksplanering (Formas)
Chalmers: Nya tematiska underlag (SGU & BeFo, doktorandprojekt)
NGI: Act Under (ansökan till ENUTC)

https://www.chalmers.se/en/projects/Pages/Balance-4P.aspx
https://research.chalmers.se/project/7417
https://www.befoonline.org/publikationer/r-214__2384
https://www.sgu.se/samhallsplanering/planering-och-markanvandning/infrastrukturprojekt/hallbar-undermarksplanering/
https://research.chalmers.se/project/9910
https://research.chalmers.se/project/9572
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Rekommendationer 
från ”SUB”

• Synliggör undermarken i lagstiftning och policydokument

• Introducera ett geosystemtjänstperspektiv i kommunal 
planering – relevant även i mindre kommuner

• Kommunal översiktsplanering bör inkludera strategiska 
avvägningar gällande undermarksanvändning –
”undersiktsplanering”

• Utveckling av nytt planeringsinstrument: ”U-FÖP”
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Undermarksplanering
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Illustration av 
Kaianders Sempler
för ”SUB”-projektet

1. Att bättre integrera undermarksaspekter i 
planeringsprocesser (på ytan)

2. Att bättre förstå möjliga konflikter i användning av 
undermarken

För att kunna göra bättre planer och ta mer välgrundade 
beslut

• Inte bara relevant för storstäder

• Undermarken associeras ofta med problem, 
osäkerheter och höga kostnader (risker!)

• Nyttorna kan ibland vara mindre tydliga

→ Risk att vi missar möjligheter
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Att kommunicera nyttor -
konceptualiseringar
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Griffioen et al., 2014. STOTEN, 485-486, 810-819. 

Bobylev, 2009. LUP 26(4), 1128-1137, 

Admiraal & Cornaro, 2016. TUST 55, 214-220.

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2014.02.114
https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2009.02.003
https://doi.org/10.1016/j.tust.2015.11.013
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Undermarkskvaliteter
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• Nederländerna 

• Planeringsperspektiv

• Liknande typology som 
ekosystemtjänster

• Ekosystemtjänster

• Geosystemtjänster

 
PROVISIONING QUALITIES REGULATING QUALITIES CULTURAL QUALITIES SUPPORTING QUALITIES 

Bio-production capacity Clean soil Archaeological archives Bearing capacity – basis for 
building activities 

Drinking and process water 
production capacity 

Living soil (ecological soil 
function) Geological heritage Underground construction 

Groundwater resource Stable soil Landscape diversity Sewerage, cables and 
pipes 

Geomaterials, incl. minerals Water retention capacity Ecological diversity  Geo-energy: storage of heat 
and cold 

Fossil resources Water filtering capacity  Space for storage (in 
natural formations) 

Geothermal energy Carbon sequestration  Large scale pipelines  

 
 Ruimte met toekomst (web-länk)

http://www.ruimtexmilieu.nl/wiki/ondergrondlaag/ondergrondkwaliteiten-2
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Bakgrund UNDER
Formas utlysning: Planering för omställning

• Steg 1: Societal values and consequences of 
integrating geosystem services into subsurface 
planning 

• SGU huvudsökande, beviljade medel 300 tkr

• 4 workshops + broschyr som sammanfattar 
resultaten, ansökan steg 2

• Steg 2: ”UNDER”

• Chalmers huvudsökande, beviljade medel 8 Mkr
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UNDER - projektgrupp
• Chalmers: Jenny Norrman, Yevheniya Volchko, Emrik Lundin 

Frisk (doktorand)

• SGU: Olof Taromi Sandström, Fredrik Mossmark, Paula 
Lindgren

• Göteborgs Stad: Victoria Svahn

• University of New South Wales: Marilu Melo Zurita

• Lunds Universitet: Lorena Melgaço

• Holmboe & Skarp: Tore Söderqvist

• Malmö Universitet: Guy Baeten

Hemsida: UNDER
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https://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/UNDERQ-GeosystemtjQnster-under-mark-fQr-hQllbara-samhQllen-och.aspx
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Syfte och mål
Övergripande syfte

att utveckla ett 
generellt ramverk för 
systematisk och 
strukturerad hantering 
av geosystemtjänster i 
svensk planering för 
att stötta en 
omvandlingsprocess 
till hållbara städer och 
samhällen.

Specifika mål

i) vidareutveckla begreppet geosystemtjänster genom att identifiera 
och kartlägga tillhörande samhällsnyttor (M, S, E)

ii) identifiera metoder för att utvärdera samhällsnyttor och undersöka 
möjligheter att integrera dessa i befintliga verktyg

iii) identifiera strukturer för styrning och förvaltning samt utveckla en 
praktisk förståelse för de olika samhällsaktörerna inom 
undermarksplanering, och 

iv) skapa en deltagande lärandemiljö som fortsätter efter projektets 
genomförandeperiod och leder till förändring av planering i praktiken. 
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Projektstruktur

10

Samverkan 
med svenska 
aktörer i 
fallstudier

Samverkan 
med NGI och 
4 europeiska 
städer (Oslo, 
Helsingfors, 
Rotterdam 
och Glasgow) 
för kunskaps-
utbyte

Engagera 
studenter
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Vad hoppas vi kunna bidra med? 
• Bredare kunskap och förståelse för undermarkens 
komplexitet och dess värde för hållbara samhällen

• Skapa förutsättningar för en förbättrad 
resurshushållning – undvika ”först till kvarn”

• Ge framförallt kommuner metoder och praktiska 
verktyg för att bättre kunna inkludera 
undermarken i sin planering
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• Uppstart fallstudier 
• Tunneldragning i Göteborg
• Ny översiktsplan i Askersund kommun
• Diskussioner med Malmö stad
• Återanvändning av bergrum (Stockholm)

• Tidsplanering fallstudier: aktiviteter, kartläggning av och interaktion med
aktörer

• Examensarbete pågår kopplat till fallstudien i Göteborg

• Enkät till kommuner: kartlägga hur man hanterar undermarksfrågor, 
introducera begreppet geosystemtjänster, kartlägga användning av verktyg 
och metoder

• Ramverk – värden av geosystemtjänster (mer teoretiskt)

Pågående aktiviteter in UNDER
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Ny tematisk information
Doktorandprojekt finansierat av SGU, BeFo, Richertska.               Emrik Lundin Frisk 

• Att föreslå ny tematisk information som kan 
stödja undermarksplanering

• Geosystemtjänstperspektiv

• Start 1 september 2020, 5 år

• Avslutat: Review av 
geosystemtjänstkonceptet (submittat
manuskript Lundin Frisk et al., 2021)

• Pågående: Review av värderingsstudier 
(monetära) och KNA som beslutsstöd
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              CASE 
              STUDY 

WP4. Subsurface 
resources 

representations 

WP1. Mapping and 
categorising 

subsurface resources 

WP2. Geosystem 
services valuation 

methods 

WP3. Planning 
levels  
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Tack för möjligheten att presentera!
Länkar till svenska publikationer:  
• Rapport Svensk praxis
• Pilotstudierapport – inventering av 

undermarkskvaliteter i Flatås
• Slutrapport SUB-projektet (BeFo)
• Debattartikel i DN
• Artikel i Stadsbyggnad
• Kort film på Youtube med Trafikverket, 

SGU, Göteborgs stad
• Dokumentation av workshop om 

geosystemyjänster

Länkar till engelska publikationer:
• Vetenskaplig review, artikel i Land Use Policy
• Konferensartikel ACUUS2020 (pilotstudien)
• Poster och inspelad presentation från  

BEYOND2020 om kopplingen mellan 
undermarken och de globala 
hållbarhetsmålen

• Broschyr med resultaten från 4 workshoppar
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http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1349710/FULLTEXT02.pdf
https://research.chalmers.se/publication/516552
https://www.befoonline.org/publikationer/r-214__2384
https://www.dn.se/debatt/undermarken-maste-utnyttjas-mer-effektivt/
http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1457268/FULLTEXT01.pdf
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=E7l1BUw66F0&t=6s
https://research.chalmers.se/publication/516947
https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.104316
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/703/1/012011
https://research.chalmers.se/publication/520180
https://research.chalmers.se/publication/521880
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