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• SGU ska avseende perioden 2018–2024 ta fram 
en grundläggande och långsiktig plan för den 
kartläggande verksamheten. En mer detaljerad 
plan för 2018 respektive 2019 ska tas fram. SGU 
ska utföra arbetet med utgångspunkt i den av 
Geodatarådet fastställda nationella 
geodatastrategin. Uppdraget ska redovisas till 
Regeringskansliet (Näringsdepartementet) 
senast den 30 september 2017. 

 



• Rapport – SGUs plan för kartläggning 2018-2024 
– Samhällets behov 

– Omvärldsbevakning 

– Värdering av geologisk information 

– Plantabeller 

– Finansiering 

– Verksamhetsplanering och prioriteringsmodell 

• Bilagor 
– Behovsanalys 

– Tillhandahålla geologisk information/expertstöd 

– Metoder, innovation och teknik 

– Jämförelser med andra geologiska undersökningar 

– SGUs tidigare kartläggning 
• Status på SGUs information 2016 (kartor) 



Omvärldsanalys - PESTLE 
Faktor Påverkan på SGU 

Politik 
Politisk stabilitet 
Globala trender 
Förvaltningspolitik 

Oberoende, trovärdig myndighet  
Integration – arbetstillfällen inom vår näring  
Strategiska metaller och mineral från EU , andra internationella projekt  

Ekonomi Tillväxt 
Växelkurser 

Konjunktur, råvarupriser – Hållbar  användning av naturresurser  
Ökat byggande ger ökat behov av 3Dkunskap, skapar nya data  
Kostnader vid upphandling, inköp – högkonjunktur påverkar priser uppåt, 
dollarkurs styr priser på vissa upphandlingar (just nu nedåt)  

Socialt 
Demografi 
Attityder i 
samhället 
Hälsa 

Kompetensförsörjning, regionansvar  
Social acceptans av verksamheter i vår sektor, NIMBY  

Teknik 
Innovation 
Digitalisering 
Automatisering 

Öppna data – digitalisering, 3D, standardisering, kvalitet  
Information, kommunikation – öppenhet, 24/7, samordning andra 
myndigheter, tillgänglighet  

Legalt Miljölagsstiftning 
Tillståndsärenden 

Tillståndsärenden ökande antal ärenden hos Bergsstaten  
Dataskyddslagstiftning hur vi hanterar personuppgifter, ökade krav  
Koldioxidlagring – nya krav  

E miljö  
Ekologi 
Miljö 
Klimat 

Hållbarhetsarbete, Miljömål, Agenda2030 – efterfrågan på geologiskt 
underlag  
Indirekt miljöpåverkan  
Klimatanpassning – skred, kusterosion, spridning av föroreningar  



Intressenter 

• Kommuner 

• Länsstyrelser 

• Andra myndigheter 

• Naturresursbranscher (mineral, ballast, energi med 
mera) 

• Vattennäringen 

• Konsult- och entreprenadbranscher 

 

 



Utmaningar i samhället 
• Samhällets snabba förändringar 

• Planering av markanvändning 

• Grundvattensituationen 

• Globalt behov av mineral och metaller 

• Ökad återvinning, cirkulär ekonomi 

• Behov av bostadsbyggande och infrastruktur 

• Blå tillväxt 

• Klimatförändringar 

• Klimatmålen, koldioxidlagring, ny energi 

• Generationsmålet, miljökvalitetsmålen 

• Agenda 2030 

 



Värdering av geologisk information 

• Svårt värdera nyttan 

• Framtagningskostnad (kartläggning) utgör 
minimivärde, s.k. återanskaffningsvärde 

• Information av typ geodata är                        
värdefullt för samhället 

• Informationen kan användas                                
och delas otaliga gånger 

• Informationen stiger i värde                                   
vid användning 

• Willingness-to-pay 

 



SAMHÄLLSEKONOMISK ANALYS 

• SGU-modell för samhällsekonomisk analys 

• Bergslagsprojekt 

EXEMPEL PÅ RESULTAT OCH EFFEKTER 

• Götalandsbanan 

• Skånestrand 

• Projekt Barents 

 



KONSEKVENS- OCH RISKANALYS 

• Konsekvenser om geologisk information inte 
finns/används 

• Exempel: 

– Hallandsåsen 

– Historiska skred (Tuve mfl) 

– Slutförvar SKB 

– Läckage näringsämnen Östersjön 

– Grundvattensituationen 



SAMHÄLLETS BEHOV AV GEOLOGISK 
INFORMATION 

• Förändringar i samhället 

 

• Markanvändning - Samhällsplanering 

• Miljöproblem – Sveriges miljömål 

• Klimatförändringar – Sveriges klimatmål 

• Användning av naturresurser – Näringsliv           
och hållbarhet 

 



För en hållbar samhällsutveckling behövs 
information som stöd i markanvändningsfrågor, 
det rör: 
 • Jordartsinformation för ras- och skredrisk, 

klimatanpassningsåtgärder, grundvattenkartläggning, byggande 
och infrastruktur mm 

• Berggrundsinformation för materialförsörjning,             
byggande och infrastruktur 

• Maringeologisk information för havsplanering, 
havsmiljöförvaltning och en blå tillväxt 

• Information om grundvattenmagasin för                           
planering och skydd av vattenförsörjning 



För en hållbar mineralnäring behövs 
information för prospektering, miljöåtgärder 
och möjligheter till återvinning: 
 
 
• Berggrunds-, geofysisk- och geokemisk                         

information mm för prospekteringsändamål 

• Geologiska modeller 

• Statistisk och information om                                            
gruvavfall, bl.a. geokemi,                              
halter mm 



För en aktuell och hög geologisk kunskapsnivå 
behövs fortsatt kartläggning och komplettering 
av kompetens och databaser: 
 
 
• Tydliggjort ansvar för en relevant kunskap om Sveriges 

regionala geologi 

• standardisering och vidareutveckling av förvaltning och 
tillhandahållande 

• samverkan med                                                            
myndigheter bl.a.                                                                     
genom                                                                      
geodatasamverkan 



SGUs utmaningar 

• Kortsiktiga och långsiktiga behov – prioritering 

• Kunskapen om geologi – förutsättning för SGUs 
uppdrag 

 

• Ekonomi – finansiering via anslag, medfinansiering 
och bidrag 



Slutsatser 

• SGU arbetar för samhällsnytta 

• Geologisk information behövs för att möta samhällsutmaningarna 

• Geologisk kunskap och kompetens behövs 

• Geologisk kartläggning behövs och kommer att behövas 

• SGU har väl underbyggd omvärlds- intressent- och behovsanalys      
= gör rätt prioriteringar 

• SGU effektiviserar och anpassar sina arbetssätt och fokus 

• Geologisk information har ett högt samhällsekonomiskt värde 

 

• SGUs anslagsram räcker inte till….. till allt vi ser behövs och som vi 
skulle kunna göra 




