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1. Inledning 
Generaldirektör Anneli Wirtén hälsade alla välkomna och riktade ett tack till Stockholm Exergi för ett 
intressant studiebesök. Därefter berättade Anneli om syftet med samhällsbyggnadsrådet och vad som är 
på gång inom myndigheten. Några större regeringsuppdrag har nyligen avslutats, bl a angående 
alternativa bindemedel till betongframställning. Ett seminarium om detta kommer att hållas den 12 
december. Mer information finns på www.sgu.se. Den nya regeringen vill satsa stort på CCS 
(koldioxidlagring) och ger SGU ett omfattande uppdrag att ta fram underlag. Det kommer troligen 
också satsningar på råvaruförsörjning.  

2. Bordet runt 
Alla deltagare presenterade kort vad som händer inom respektive organisation: Vad är aktuellt? Vad ser 
man framåt med den nya regeringen? 

http://www.sgu.se/
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Yvonne Rogbeck, SGI, berättade att anslagsramarna finns kvar och att det kommer att vara fortsatt hög 
nivå på klimatanpassningsarbetet. Det blir dock lite mindre medel till klimatanpassningsarbete i Göta 
älvdal. Arbetet fortsätter med förorenade områden, effektivare markbyggande samt hållbar 
markanvändning.   
                                          
Jenny Norrman, Chalmers, berättade att det finns ett stort intresse för samhällsbyggnadsfrågor och att 
antalet utbildningsplatser har utökats. Jenny frågade rådets medlemmar vilken information man vill ha 
från akademin. Rådet får också gärna komma med förslag på studentarbeten.  
 
Martin Tengsved, Sveriges Bergmaterialindustri, uttryckte branschens tacksamhet till SGU:s arbete med 
bergmaterial och deltagande i bransch-dagar. En av flera viktiga frågor är den om återvinning och 
cirkulär hantering. Det är viktigt att hantera överskottsmassorna på ett hållbart sätt. 
                                             
Annelie Bergholm Söder, länsråd på Gotland, tillika kontaktlänsråd med ett nationellt ansvar för frågor 
om geodata, informerade om att stödet till skydd av natur har minskat och att stödet till totalförsvaret 
har ökat. Just nu är det fokus på frågor om strandskyddet och totalförsvaret.  

3. Presentation från ledamöter 
Lena Sultan gav information från Trafikverket. Man har skapat en ny organisation som ska fungera som 
expertstöd både internt och externt. Nu är det en ökad satsning på vägnätet och minskad satsning på 
järnvägsnätet. Det är ökade kostnader och materialbrist på grund av omvärldsläget. Man arbetar för att 
föra in grundläggningsfrågor tidigare i sina projekt. Man tittar på materialförsörjning och 
masshantering. Cirkulärt tänkande är viktigt. Trafikverkets stora utmaning är den åldrande 
infrastrukturen med ökande underhållningsbehov. Kompetensförsörjning är en annan utmaning. Det 
kan vara svårt att hitta rätt kompetens. 
 
Nanna Wikholm berättade att Naturvårdsverket har en ny organisation där man bl a förstärker arbetet 
med tillståndsprocesser. Det finns en ny avdelning för planering, prövning och tillsyn som ska verka för 
en grön omställning där påverkan på natur, miljö och hälsa begränsas. Budgeten inom naturvård 
minskas och det kommer att drabba länsstyrelserna. Anslagen för förorenad mark och elektrifiering 
ökar och ”Klimatklivet” fortsätter. Naturvårdsverket samordnar riksintressen, tar fram en nationell 
vindkraftsstrategi, jobbar med grön infrastruktur samt ta fram ett underlag för regeringens kommande 
klimathandlingsplan. Naturvårdsverket är beredskapsmyndighet inom avlopps- och avfallsfrågor. 

4. Geologisk lagring av koldioxid i Sverige 
Gry Möl Mortensen, SGU, höll en presentation om CCS och SGU:s arbete inom området. Gry är en av 
SGU:s experter inom CCS med uppgift bl a att bevaka utvecklingen och delta i nätverk. SGU har två 
roller arbetet med CCS, dels som expertmyndighet gällande de geologiska förutsättningarna, dels som 
myndighet med tillsynsansvar och även ansvar för beredning av tillstånd för geologisk lagring av 
koldioxid. SGU genomför också forskning och har publicerat rapporter inom området. 
 
Det finns ett antal potentiellt lämpliga platser i Sverige i sydöstra Östersjön och sydvästra Skåne. För att 
fungera som lagringsplats ska det finnas porösa bergarter som kan hålla mycket vatten och djupet måste 
vara över 800 m. Det behövs också en hård takbergart över platsen som hindrar läckage. 
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För att komma vidare med att hitta lämpliga platser krävs mer kvalificerad geologisk information. Det 
är många intressen som ska samsas om havet och handläggningstider måste kortas. 

5. Diskussion  
 
Pga tidsbrist får diskussionen anstå till nästa möte 

6. Kommande möte 
 
En doodle kommer skickas ut med förslag på mötestider. Eventuellt kommer mötet att hållas på r/v 
Ocean Surveyer. 
På nästa möte ska SGU berätta mer om vad som görs, det händer mycket och det är flera nya i rådet. 
 
 

7. Avslutning 
 
 
____________________________________ ___________________________________ 
Ordförande  Sekreterare 
 
 
___________________________________ 
Justerare 


