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Sammanträde med SGUs råd för samhällsbyggnad 
 
Datum:  2018-04-11 
Tid:  10:30-15:00  
Plats:  Diamantsalen 
 

 
Närvarande:  
Anders Berzell Svenska Teknik & Designföretagen 
Bengt Åhlén  Trafikverket 
Bo Olofsson  KTH 
Robert Johannesson Boverket 
Johan Barth  Geotec 
Olof Johansson Jordbruksverket 
Staffan Hintze NCC 
Victoria Svahn Göteborgs stad 
Kjell Windelhed ÅF 
Yvonne Rogbeck SGI 
Göran Risberg, tf. ordf. SGU 
Lars-Inge Larsson, v. ordf. SGU 
Lars Rodhe  SGU 
Carl-Erik Hjerne SGU 
Lovisa Zillén Snowball SGU 
Kaarina Ringstad SGU 
Charlotte Defoort, sekr. SGU 
 
Anmält förhinder:  
Christian Haglund Naturvårdsverket 
Björn Sjöberg  Havs- och vattenmyndigheten 
Björn Strokirk Sveriges Bergmaterialindustri 
Lena Söderberg, ordf. SGU 
 
Bilaga 1 Presentation Göran Risberg, SGU 
Bilaga 2 Presentation Yvonne Rogbeck, SGI 
Bilaga 3 Presentation Lars Rodhe, SGU 
Bilaga 4 Presentation Carl-Erik Hjerne, SGU  
Bilaga 5 Presentation Lovisa Zillén Snowball, SGU 
Bilaga 6 Presentation Kaarina Ringstad, SGU 
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1. Inledning och allmän information, Göran Risberg 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. Tidigare mötesanteckningar 
ligger på hemsidan, det fanns inga synpunkter på dessa. Årsredovisningen 2017 delades ut.  
Aktuellt läge just nu:  
Innan årsskiftet kom regeringsbeslut om att SGU blir ansvarig myndighet för konfliktmineral. 
Extrasatsning på Bergslagen, 2 miljoner i år och 2 miljoner nästa år. Energikritiska mineral för grön 
omställning. 
Trend med ökande undersökningstillstånd är nu på väg neråt, finns en viss osäkerhet. 
Marinen – i normala fall har vi en halv säsong planerad, men i år en hel säsong planerad.  
Grundvattensatsningen – genomgång på detta möte, se punkt 5. 
Ny handlingsplan för geodatastrategin. Tanke att även dra en miljödatastrategi. Viktigt att de två går hand 
i hand. 
Årsredovisning och budgetunderlag inlämnat feb/mars. Just nu utarbetas verksamhetsstrategi. 
Hållbar arbetsmiljö internt på SGU, mer och mer arbetsuppgifter som landar på myndigheter.  
Extrasatsningarna på SGU har inneburit nyrekryteringar, inom alla verksamhetsområden finns ett behov. 
Omorganisation internt, nya enhetsnamn. Flyttat vissa resurser från Samhällsplanering till Mark och 
grundvatten för att täcka upp behovet för grundvattensatsningen. Kartering och insamlingsverksamhet. 
SGU har fått pengar till Jobb som gynnar gröna näringar. Skogsstyrelsen styr arbetet, bland annat kapning 
och pluggning av uppstickande grundvattenrör som stör skogsarbetet. Man planerar att ta vattenprover i 
samband med detta. En bättre koordinatsättning för att få in rörens lägen med större precision i databasen.  
Källinventering, projekt i hos Länsstyrelsen i Västernorrland, har funkat bra. Källorna är mycket 
värdefulla. Viktiga mätpunkter för miljöövervakningen, och det finns risk för förstörelse vid skogsarbete. 
Långtidsarbetslösa och nyanlända utförde arbetet med källinventering. Man tittar nu på att fortsätta i 
övriga län. 
 
 
 

2. SGUs verksamhet 2018, Göran Risberg 

Göran Risberg berättade om SGUs verksamhetsområden, årsredovisning och budgetunderlag med mera, se 
bilaga 1.  

 Insamling och kartering, budget 2017 likartat som året innan. Grundvattenkartering via TEM på 

Öland, fick bidrag från MSB. Stort politiskt intresse efter torkan har gett ökad budget för 2018. 

 Produkter och tjänster. Lite svårare att hitta resurser inom geodata och IT än att rekrytera geologer. 

Våra digitala tjänster och öppna data, användningen ökar mycket.  

 Remisshantering. Regeringsuppdrag att kraftigt minska tidsåtgången för remisshantering. Det har 

blivit tydligare vilka områden som vi inte svarar på, som inte berör vår kärnverksamhet, eller där vi 

har bra checklistor på vår hemsida som vi kan hänvisa till. Vår kompetens efterfrågas. Utveckla 

kursverksamhet, göra tydligare ställningstaganden. Vad gäller miljöprövningar så blir SGU ofta 

förelagda av Mark- och miljödomstolen att yttra sig. Regeringen satsar 50 miljoner per år på 

Vattenskyddsområden, länen önskar mer stöd, samtidigt som SGU ska minska sitt remissarbete. 

Detta är en särskild fråga. SGU måste jobba med informationen ett till många. 
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 Bergstaten. Inriktning på innovationskritiska mineral. Fortfarande är de största mineralen de 

vanliga, så som bly och guld. 

 Budgetunderlag - SGUs huvudsakliga förslag till förändrad anslagsnivå:  

o Havets landskap är högintressant för näringslivsutveckling och planering för nyttjande. 

SGU är den enda aktören som utför marin kartläggning. 

o Stärkning av satsning på Bergslagen. Innovationskritiska råvaror. Tillvarata avfall. 

Utveckling av Malåkontoret, ta tillvara den information som finns. Miljövänligt 

framtagande av metaller, utbildningsverksamhet i Malå. 

o Öppna data – digital och effektiv process för samhällsbyggnad, innovation och ökat 

företagande. 

o Tryggad dricksvattenförsörjning. Äskat fortsättning på de satsningar vi startar upp i år. 

o Planeringsunderlag för ökat bostadsbyggande. Modernt underlag behövs på jordartssidan. 

SGU behöver uppdatera och nykartera. De stora tätorterna i Sverige, där har vi vårt äldsta 

underlag, eftersom vi började där. Begärt mer resurser att uppdatera den informationen. 

o Geovetenskaplig forskning. Begärt utökat anslag, vill kunna ge mer stöd till forskningen. 

Ökad forskning behövs för att möta klimatförändringar. Samhällsbyggnad och 

mineralsidan, där har SGU viss egen forskning.  

 
 

3. Information från delegaterna, alla 

 
Kjell Windelhed: 
ÅF har lämnat detaljprojektering berg för Västlänken till Trafikverket. Förbifart Stockholm har kommit in 
i entreprenadskede, man är nere i tunnlarna på samtliga arbetsplatser framåt sommaren. Den stora 
resursbristen av karterande ingenjörsgeologer som tagits upp flera gånger tidigare; i dagsläget finns dåligt 
med utbildningsresurser. Det utbildas väldigt få, samtidigt som vi har största antalet bergprojekt någonsin i 
Sverige. 
 
Johan Barth:  
Borrstoppet ifrån Stockholms stad: Vill ha fri mark för att kunna bygga ny tunnelbana i framtiden. 
Stoppet orsakar problem för borrbranschen. Sammanslagning av två organisationer på gång, med 
anledning av kvalitetssäkring av borrhålslager. Geotec och SweMin ska tillsammans ta fram ett nytt 
certifieringssystem inom borrbranchen brett.  
 
Bengt Åhlén: 
Stora projekt inom Trafikverket. Har fått miljödom i Västlänken, fått halvering av villkor för inläckage i 
tunnlar. Villkoret ligger mellan 2-8 l/min, där gränsen ligger för vad man klarar att täta. Har inget med 
skaderisken att göra, handlar om att dela resursen grundvatten. Vill gärna komma ifrån den typen av 
villkor framöver. Hamnbanan i Göteborg och Varbergstunneln kommer antagligen komma liknande krav.  
Frågat kollegor på Trafikverket vad de har på gång: 
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Tomas Dalmalm: standardisering av undersökningar, Susanne Grigull från SGU är med i projektet. 
Nationell hantering av data för geoteknik och hydrogeologi.  
Henrik Fransén: BIM och geodata – projekt där man tittar på hur man ska kunna strukturera geodata. 
Svensk Byggtjänst håller i projektet. 
Carl-Johan Lorentz skickade med en fråga: Återanvändning av Geodata, hur går det med framdriften? 
Pågår parallella projekt. 
 
Lars-Inge Larsson inflikade att SGU har ett gemensamt mål för 2018, projektet Insamling från andra. 
Kommer presenteras på nästa möte i Samhällsbyggnadsrådet. 
 
Olof Johansson:  
Jordbruksverket har en ny generaldirektör, Kristina Nordin. Verket har startat Kompetenscenter för 
vattenhushållning, markavvattning och bevattning. Syftet är att öka kompetensen och få nya och bättre 
regler. Konkurrenskraftig livsmedelsproduktion och hållbart jordbruk. Ny rapport: Kunskaps och 
beräkningsunderlag för Vattenförsörjningsplaner mm. Ny rapport: Markavvattning. Behövs mer 
utbildningar och forskning. Man vill behålla åkrarnas produktionsförmåga och samtidigt hushålla med 
vatten.  
Göran Risberg tillade att Naturvårdsverket har en satsning på våtmarker, 200 miljoner kr/år. Vill kunna 
hålla kvar vattnet i miljön, samtidigt värna de gröna värdena. Konflikt mellan dricksvattenproduktion och 
jordbruksproduktionen, en dialog förs med Jordbruksverket. 
 
Bo Olofsson:  
Det har på senare år satts ett effektivitetskrav på högskolorna som kommer från industrin. Om Industrin 
effektiviserar 2% ska högskolorna göra motsvarande. Detta är ett politiskt beslut. Det har negativa effekter. 
Tjänster förlängs inte för att anslagen minskar. Det har kommit till en nivå där det syns. Institutionen för 
Teknisk geologi på KTH, där har det försvunnit ca 5 tjänster på 15 år. Branschen (de som behöver 
utbildad personal) kan reagera, högskolorna skulle behöva finansiering. Om många företag går ihop med 
mindre bidrag skulle det kunna ge effekt. Har man inte doktorander så kan man inte utbilda studenter. 
Nedåtgående spiral. Behöver bryta detta. Samhällsbyggnadsrådet skulle kunna ha en stöttande roll i frågan.  
 
KTH och SGU är med i projekt med IVL på Gotland, KTH har fyra examensarbetare ute. Projektet 
handlar om vattenförsörjning, man har satsat på en testbädd för att kunna förbättra vattentillgången. Det 
känsliga är att få med sig de lokala bönderna. De flesta är positiva, men vill inte drabbas på egen mark.  
 
Staffan Hintze:.  
Staffan jobbar på NCC med riskhantering, jobbar mycket i stora projekt. Jobbar även på KTH med 
riskhantering i jord och berg. Från byggbranschens sida ser man att det kommer att vara mycket att göra 
under lång tid. De svenska entreprenörerna har inte fått bergjobben, de utländska entreprenörerna har lagt 
sig lägre. NCC har bekymmer att hitta folk, platschefer och byggledare är svåra att hitta. Vad gäller 
forskningsmedel, sitter med i styrelsen för InfraSweden 2030, som har fått stora anslag och flera av 
utlysningar som inte fyllts. Det finns pengar till forskning. 
 
Victoria Svahn: 
Victoria är geotekniker på Göteborgs stad, jobbade tidigare på SGI. Det finns inte många geotekniker 
inom Stadsbyggnadskontoret. Just nu arbetar man med en översiktsplan, har lagt extra fokus på 
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undermarksplanering. Göteborgs stad jobbar tillsammans med Chalmers, Luleå Tekniska Högskola och 
SGU. Man ser framtida målkonflikter, behöver lyfta dem tidigt i planeringsskedet. Man har inrättat ett 
Georåd i staden, Stadsbyggnadskontoret kommer driva detta. Ska handha strategiska övergripande frågor, 
såsom tillgängliggörande av data och automatiserade klienter. Staden ändrar sitt 
grundvattenmätningsprogram, juridiska ansvarsutredningar föranleder det omarbetet.  
Victoria är även ordförande i SGF, där man har stort fokus på utbildningsfrågor. 
 
Yvonne Rogbeck, SGI, se bilaga 2.  
Yvonne berättade om SGIs verksamhet, se presentation i bilaga 2.  
 
SGIs utmaningar: Klimatförändring, kemikalieanvändning, urbanisering.  
 
Nya och utökade uppdrag: 

 Göta älvdalen: Skredriskkartering, ett regeringsuppdrag. Risknivåer längs med älven, utifrån 

kommande klimatförändring. Statlig delfinansiering ska öka antalet ras- och skredförebyggande 

åtgärder i älvdalen. Göta älvdalen är det mest drabbade ras- och skredområdet i Sverige. Göta älv 

utgör även dricksvattenkälla för 700 000 personer. 

 Handlingsplan för hållbart markbyggande: Kontakt med 150 intressenter, bl.a. SGU. Formulerade 

ett antal aktiviteter, fått 7 miljoner extra för dessa.  

 Det är på gång en rapport om Klimatlasters effekt på naturlig mark. Samhällsnytta, 

kunskapsspridning och innovation.  

 SGI är forskningsfinansiärer inom förorenade områden, har 10 miljoner /år att dela ut. Öka 

saneringstakten. Jobbar nära SGU och Naturvårdsverket. 5 miljoner extra ska gå till förorenade 

sediment och fibersediment. Medlen ska användas till tillämpad forskning och kunskapsspridning.  

 Geokalkyl, ett verktyg som har utvecklats och provats i kommunerna. Användningsområden är 

beräkning av kostnader för markbyggnadsarbete, klimatanpassning samt sanering av förorenade 

områden.  

 
Anders Berzell:  
Instämmer i att det är brist på folk. Det blir ett arbetsmiljöproblem, folk bränner ut sig. Konsultbolagen 
får idag bemanna upp projektorganisationerna från hela Sverige. En annan observation är att datautbytet 
mellan konsultbolagen som skedde tidigare sker inte idag. Man har inte längre kännedom om vem som 
gjort vad. De seniora konsulterna blir teknikansvariga i stora uppdrag. Det hämmar teknikutvecklingen 
inom bolagen. Man söker inte de pengar till forskning och teknikutveckling som finns att söka.  
 
Robert Johannesson: 
Robert är chef för enheten strategisk planering på Boverket. Tog hand om energienheten, under en tid. 
Just nu är Robert även chef för enheten stad och land. Bygger samtidigt upp en helt ny enhet, 
digitaliseringsenheten. Det kommer nya chefer till dessa enheter. 
Boverket arbetar just nu bland annat med PBL kompetens, det ligger mycket på webben. Man ska 
digitalisera plan- och byggprocessen. Boverket har också ett utökat samarbete med SGU gällande 
undermarksplanering och klimatanpassning. 
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Näringsdepartementet har på gång en nationell strategi för planering för bostadsförsörjning.  
Boverket engagerar sig även lite i Havsplanering. Robert undrade över sandtäkter på havsbotten, hur är det 
utpekat?  
Göran Risberg svarade att SGU hade ett regeringsuppdrag tillsammans med Boverket, en rapport finns på 
SGUs hemsida.  
 
 

4. SGU går före i infrastrukturkorridorer, Lars Rodhe 

Lars Rodhe presenterade projekt som rör myndighetssamverkan mellan Trafikverket och SGU i 
infrastrukturprojekt. Se presentation i bilaga 3.  
SGU ska uppdatera sin geologiska information som förarbete till två infrastrukturprojekt: Jönköping – 
Linköping och Lund-Hässleholm. Där finns geologiska utmaningar, två av de mer framträdande 
svaghetszonerna i landet finns inom de två områdena. SGU kommer att uppdatera sina kartor över 
jorddjup, jordarter, berggrund och grundvattenmagasin. Även geologiska profiler tas fram för de planerade 
infrastrukturkorridorerna. Projektet ska vara klart 2019. Fortsättning följer? Förutom sammanställning av 
geologisk information finns andra områden där SGU skulle kunna göra mycket nytta: Standardisering av 
byggandsgeologisk info som tas fram av konsulter i senare skeden. Förvaltning och återanvändning av 
information.  
 
Staffan Hintze frågade: När ni går från skala 1:50 000 till 1:25 000, hur gör ni?  
Lars Rodhe svarade att man använder sig av flygbildstolkning med hjälp av den nya höjddatabasen, sedan 
görs stickprovskontroller i fält. SGU samlar även in ett urval av befintliga borrningar, men kan inte samla 
in allt. 
Bo Olofsson: Förr gjorde man ofta seismik längs infrastrukturkorridorer, nuförtiden gör man inte det.  
 
 

5. Grundvatten – satsning i särskilt utsatta områden, Carl-Erik Hjerne 

Carl-Erik Hjerne presenterade SGUs satsning på grundvatten i särskilt utsatta områden. Se presentation i 
bilaga 4.  
 
Höstens budgetproposition innebar ett förslag till extra medel till SGU de närmaste tre åren för att 
finansiera utökad kartläggning och karaktärisering av grundvattenresurser. Regleringsbrevet 2018 anger att 
SGU under ska 2018 - 2020 årligen redovisa genomförda insatser för att förfina och utöka kartläggning 
och karakterisering av grundvattenresurser i särskilt utsatta områden. Insatser ska göras inom 3-D 
modellering, förbättrat geologiskt underlag vid ras- och skredproblematik, identifierade potentiella 
grundvattentillgångar samt utvecklade mätningar beträffande grundvattnets kvantitet, kvalitet och 
prognostisering.  
 
Vad är särskilt utsatta områden? SGU arbetar med att definiera vad som avses med detta. Preliminär 
definition: Särskilt utsatta områden är regionalt och geologiskt avgränsade delar av Sverige med förhöjd 
risk att grundvattentillgång, grundvattnets nivå eller kvalitet medför problem i samhället. 
 

Särskilt utsatta områden kan delas upp i två delar: bristområden respektive ras- och skredområden. 
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• Ett område är särskilt utsatt om det finns en förhöjd risk att tillgången till grundvatten av god 
kvalitet inte uppfyller de behov som grundvattenanvändningen medför. Detta definieras som 
bristområde. 

• Ett område kan vara särskilt utsatt om de geologiska förutsättningarna är sådana att 
grundvattennivån kan medföra samhällsproblem i form av markrörelse som skred och ras. Detta 
definieras som ras- och skredområde. 

 
Bristområden: Bedömning i regional skala baserat på befintligt rikstäckande material: 

• Användning av grundvatten 
• Grundvattenbildning 
• Effektiv nederbörd vid torrår 
• Fördelning av effektiv nederbörd över året 
• Scenarier om framtida förändringar i grundvattenbildning 
• Magasineringsförmåga 
• Salt grundvatten 

 
SGU har tagit fram en kartbild i nationell skala som visar risk för bristsituation – Mycket stor, Stor, 
Måttlig och Låg. Det är en relativ skala. Kartan ska endast användas som stöd för prioriteringar inom 
SGUs särskilda grundvattensatsning, inte för andra bedömningar. 
 
Ras- och skredområden. SGUs riksöversikt över finkorniga jordars skredbenägenhet vägs samman med 
konsekvenser (befolkningstäthet, vägar, järnvägar). 
 
Projekt 2018 - 2020 kopplade till grundvattensatsningen: 

 Utökad grundvattenkartering 

 Utbyggnad av grundvattennätet 

 Grundvattenkartering via SkyTEM  

o Flygmätningar för kartering av grundvatten i sedimentär berggrund och stora jorddjup 

 Satsning på geologisk information i 3D 

Nivåstationer, man ska förtäta SGUs grundvattennät från 300 punkter till ca 600 punkter. Målsättning att 
automatisera hela grundvattennätet.  
 
Staffan Hintze undrade: Det måste ju finnas massor av befintliga mätpunkter som går att använda? 
Calle Hjerne svarade: Vi behöver mätpunkter som är opåverkade. Många grundvattenrör sätts i samband 
med byggprojekt, men då är de ofta nivåpåverkade. 
Bosse Olofsson kommenterade: Var behöver man mer data för nivåmätningar? Jo, det behövs fler punkter 
kring Mälaren. 
 
Diskussioner kring utbyggnad av grundvattennätet förs i en användargrupp bestående av länsstyrelser, 
konsulter, m.fl. som använder SGUs nivådata. 
 
Bosse Olofsson: Robert Earon på KTH jobbar med grundvattenbalansmodellen längs kusten, baserad på 
SGUs data och befolkningsdata. Samarbete med SGU önskas. 
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Calle Hjerne svarade: Det arbetet är i mer lokal skala vad jag förstått. Hade det varit gjort för hela landet 
hade det varit bra. Robert är med i referensgruppen för grundvattennätet. 
 
Yvonne Rogbeck frågade angående SGUs arbete med ras- och skredområden, är det tänkt en kontakt med 
SGI? 
Calle Hjerne förtydligade att SGU mäter grundvattennivåer. Om SGI skaffar finansiering för att sätta 
portrycksmätare och inklinometrar är det välkommet. 
 
Calle Hjerne avslutade med att informera att SGU köper in ett större antal GSM-loggrar via ett nytt 
ramavtal, där även länsstyrelserna kan köpa in loggrar. 

 

 

6. SGUs arbete med havsplanering, Lovisa Zillén Snowball 

Se presentation i bilaga 5.  
Varför har vi havsplanering i Sverige? Det finns ett EU-direktiv. Man ska skapa möjligheter för blå tillväxt. 
Uppnå god miljöstatus. Behov av skydd. Grannländers planering. Nationell och kommunal planering. 
Havs- och vattenmyndigheten är ansvarig för den nationella planeringen. 
SGUs huvuduppgift inom havsplanering är marin kartläggning. SGU har i instruktion att ta fram underlag 
enligt MB kap 3 och PBL (kommunernas planering).  
 
Exempel: 
Symphony – ett planeringsverktyg för havsplaneringen. Sverige har tagit på sig att utveckla detta verktyg, 
utifrån en metod framtagen i USA. Verktyget ska användas internationellt. Kombinerar information om 
ekosystem, mänsklig belastning och gör en känslighetsmatris. 
SGU har tagit fram en havsdjupsmodell. Skala 250x250 m, för att inte avslöja känslig information. 
Maringeologisk karta utifrån flera länders data. 
Förenklad och harmoniserad sedimentkarta. Inte samma precision, men högre säkerhet.  
Karta över den photiska zonen, dvs hur djupt det sker fotosyntes.  
Ekosystemskarta, alla de 35 komponenter som ingår i analysen. 
Belastningskarta – områden med syrebrist. 
Belastningskarta – miljögifter, tungmetaller tex. 
Belastningskarta – undervattensljud från fartygstrafik. 
Metadatakatalog för Symphony har tagits fram av SGU. 
 
Underlag för havsplanering – utvinning och energi.  
Utvinning av sand. Områden för förutsättningar för vindkraft och vågkraft.  
 
Omvända kartan – kommunikationsverktyg för att förstå landskapet på havsbotten. Interaktiv karta där 
man kan klicka och få upp bottenfotografier. Kartan vann en tävling på HaV för bästa karta 2017. 
 
Nästa steg: 
Symphony version 2. Mer fokus på klimatet och klimatförändringar. 
Samarbeten med verktygsutveckling 
Klimatsäkra havsplaneringen tillsammans med HaV och SMHI. 



  9(11) 

   

   

 

 

 

 

Samhällsbyggnadsråd   

 

Nå ut till kommunerna – kommunal havsplanering. 
 
Lovisa Zillén Snowball informerade om vad som händer i Almedalen måndag 2/7: Ett seminarium med 
SGU, HaV och SMHI. Plats är SGUs undersökningsfartyg Ocean Surveyor, kajplats 1.  
 
Victoria Svahn undrade: Är Symphony ett levande verktyg, kan man få hjälp att använda det? 
Lovisa Zillén Snowball svarade: Idag är det ett nationellt verktyg, men det ska bli användbart för länen och 
kommunerna i framtiden. 
Victoria Svahn framförde att det skulle vara bra att kunna använda Symphony i framtagandet av 
översiktsplanen för Göteborg, vilken ska gälla för väldigt lång tid.  

 
7. Gemensamma satsningen NÅ UT & IN, Kaarina Ringstad 

SGUs informatör Kaarina Ringstad presenterade projektet NÅ UT & IN. Det är en av SGUs 
gemensamma satsningar, ett tvåårigt projekt 2018 - 2019. Se presentation i bilaga 6.  
 
Vad behöver folk för att kunna hitta SGUs data och kunna använda dem? Vilka frågeställningar ska SGUs 
data användas till? Det gäller att lyssna på användarna och ha bra en dialog. Ett dialogmöte planeras till 
april/maj med länsstyrelser och kommuner. Man vill inom projektet identifiera ytterligare målgrupper. 
Andra tillfällen till dialog är Kartdagarna, Hack for Sweden, Låna en geolog, m.fl. aktiviteter och event. 
 
Projektet ser över möjligheterna till bättre vägledning till SGUs information och produkter.  
Exempelvis att: 

 Koppla ihop kartvisare med ytterligare information 

 Visa lättillgänglig webbaserad statistik. 

 Strukturera och förenkla – göra en översyn av presentation och produkter 

 Göra öppna data mer lättillgängliga – jobba med gränssnitt/presentation 

Sånt SGU ger ut i rapportform idag, vad kan vi göra interaktivt på hemsidan? 
 
Kaarina ställde en fråga till rådet: Kan du eller din organisation bidra och i vilken form? 
 
Bosse Olofsson svarade: SGU gör fina webapplikationer och kartor. Efterfrågan är stor på öppna data. Det 
finns dock komplexa situationer, där man behöver göra öppna data mer användarvänligt. Jordartskartan 
till exempel, det finns väldigt många klasser för tex morän. Det gör data svårhanterat. Ett tips är att ha små 
hjälpfunktioner.  
Kaarina undrade: Kan vi använda dina studenter på KTH som en testgrupp? 
Bosse Olofsson: Ja, det borde gå bra. 
Yvonne Rogbeck var intresserad av ett informationsutbyte SGU/SGI, vi har samma information. 
Anders Berzell: När man använder SGUs WMS-tjänst för exempelvis jordartskartan, så får man en legend 
som är jättelång. Kan man anpassa tjänsten så att man bara får med det som syns i användarens karta? 
Vidare, när man går in på SGUs hemsida, men inte är där så ofta, är det inte självklart var man hittar 
saker. 
Kaarina Ringstad: Du är som klippt och skuren att ingå i vår referensgrupp. 
Robert Johannesson: Vi på Boverket håller på att jobba med just de här frågorna, vill gärna ha en kontakt. 
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Samhällsbyggnadsråd   

 

 
Kontaktuppgifter: 
Kaarina Ringstad 
018-17 92 38 
kaarina.ringstad@sgu.se 
 
 

8. Kurser för täkthandläggare, Lars-Inge Larsson 

Lars-Inge Larsson berättade om SGUs täkthandläggarutbildningar. Frågorna kring materialförsörjning är 
komplexa. Vi har ett byggande som ökar, samtidigt som miljökrav ställs. Det blir svårare att öppna nya 
täkter. Det är en balansgång. Länsstyrelserna har stor personalomsättning och relativt sett låg kompetens i 
dessa frågor. SGU hade igår en kurs i grundläggande geologi kopplat till täkter och naturvärden, torvtäkter 
och grundvatten. SBMI hade en lärare på plats för tekniska frågor kring täkter. Om vi sprider kunskapen 
så hjälper det både branschen och myndigheterna. Kursen kommer att bli årligt återkommande. 
 
Göran Risberg tillade att vattenförsörjningsplaneringen är på god väg, men vi behöver få med 
materialförsörjningsplaneringen på tåget. 
Bosse Olofsson undrade: Vad gäller utbildningar inom grundvatten, håller SGU fortfarande utbildningar 
för brunnsborrare? 
Göran Risberg svarade att SGU inte håller i de utbildningarna, men är med och tar fram 
undervisningsmaterialet. 

 

9. Övriga frågor 

Staffan Hintze frågade: Låna en geolog, vad är det? 

Göran Risberg förklarade att man som kommun och länsstyrelse har man möjlighet att låna en geolog från 

SGU för att visa hur man använder vår information. Vi har även spelat in material och haft på webben. 

SGU har en dialog med Boverket att användas deras webinarium. Man skulle kunna se projektet Låna en 

geolog som ett underkännande av vår information eftersom man behöver låna en geolog för att kunna 

använda den.  

Staffan Hintze: Det vore ganska smart om SGU kunde komma någon gång och berätta för våra 

teknikorganisationer. Det finns jättemycket information och kunskap hos SGU. 

Göran Risberg svarade att det är ju ett sätt för oss att komma ut med vår information. Kanske om man kan 

dra ihop lite större grupper, alla har ju begränsat med tid. Det vore i så fall bra ifall ni kunde bearbeta 

frågeställningarna, vad ni vill ha för information.  

SGU strävar efter att jobba mycket med resfria möten, etc. Webinarier är bra sätt att nå ut.  

 

10. Kommande möten 

Nästa möte är den 12 september 2018 kl 10.30 - 15.00 på SGU i Uppsala. 
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