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Sammanträde med SGUs råd för samhällsbyggnad 
 
Datum:  2018-09-12 
Tid:  10:30-15:00  
Plats:  Diamantsalen 
 

 
Närvarande:  
Johan Barth  Geotec 
Anders Berzell Svenska Teknik & Designföretagen 
Egon Enocksson Naturvårdsverket 
Robert Johannesson Boverket 
Bo Olofsson  Kungliga Tekniska Högskolan, KTH 
Yvonne Rogbeck Svenskt Geotekniskt Institut, SGI 
Mårten Sohlman Sveriges Bergmaterialindustri, SBMI 
Victoria Svahn Göteborgs stad 
Mats Svensson Havs- och vattenmyndigheten, HaV 
Kjell Windelhed ÅF 
Lena Söderberg, ordf. SGU 
Göran Risberg, v. ordf. SGU 
Lars-Inge Larsson, v. ordf. SGU 
Charlotte Defoort, sekr. SGU 
Kristian Schoning SGU 
Lars-Kristian Stölen SGU 
Mugdim Islamovic SGU 
 
Anmält förhinder:  
Christian Haglund Naturvårdsverket 
Staffan Hintze NCC 
Olof Johansson Jordbruksverket 
Björn Strokirk Sveriges Bergmaterialindustri, SBMI 
Bengt Åhlén  Trafikverket 
 
Bilaga 1 Presentation Lena Söderberg, SGU 
Bilaga 2 Presentation Victoria Svahn, Göteborgs stad 
Bilaga 3 Presentation Göran Risberg, SGU 
Bilaga 4 Presentation Lars-Kristian Stölen, SGU  
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Samhällsbyggnadsråd   

 

 

1. Inledning och allmän information, Lena Söderberg 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. Delegaterna presenterade sig 
kort. Inga synpunkter på dagordningen. Tidigare mötesanteckningar ligger på hemsidan, det fanns inga 
synpunkter på dessa.  
 
 

2. SGUs verksamhet 2018-2019, Lena Söderberg 

Lena Söderberg berättade om SGUs verksamhet, se presentation i bilaga 1.  
Gemensamma mål:  
2018: Geodata i 3D, Processtyrning, Insamling av data från andra, Informationssäkerhet. 
2019: Geodata i 3D, Processer, Informationssäkerhet, Geodatastrategin (inkl forts av Insamling från 
andra), Nå ut och in. 
Regeringsuppdrag (utanför regleringsbrevet) givna 2018: 
Sju ytterligare uppdrag har tillkommit, se bilaga 1. Bland annat ytterligare medel för innovationskritiska 
metaller och mineral. Även ett ytterligare uppdrag om grundvatten, kommer under punkt 4 i 
dagordningen. 
Aktuellt läge: Rekrytering – många nya rekryteras under året, Leverans, Bergmaterialrådet avslutas. 
 
Vad kan osäkerheten vad gäller regeringen innebära för vår verksamhet? Det har inte varit några stora 
utspel i valrörelsen som påverkar oss. Vilken budget som går igenom är avgörande för kommande 
verksamhet. Det är ett stort intresse från regeringssidan för våra frågor just nu. 
 
 

3. Information från delegaterna, alla 

Victoria Svahn, Göteborgs stad, se bilaga 2: 
Victoria Svahn berättade om sitt arbete med Geoteknik på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg.  
Historisk tillbakablick om varför Geoteknik är en stor fråga i Göteborg. Tuveskredet 1977 låg bakom att 
man insåg hur viktigt det är att ha koll på geotekniken och grundvattnet. Kommunen samlade 
undersökningar i databanker för grundvatten och geoteknik. Man påbörjade en skredriskinventering 1989. 
Sedan 2009 ligger verksamheten samlad hos Stadsbyggnadskontoret. Geologer och geotekniker fanns då 
redan i verksamheten. En stabilitetskartering gjordes 2009-2011. Skredriskövervakningsuppdraget 2009-
2013, gjorts årliga besiktningar av konsulter, som lagts på hög i en databas. 2016 gjorde man 
ansvarsutredningar om vilket ansvar kommunen har i dessa frågor. Fastighetsägaren har huvudansvaret för 
att skydda sin egendom mot skador, men kommunen är ansvarig för medborgarnas hälsa och säkerhet. 
Kommunen har även ett ansvar då man lämnat bygglov. Victoria handlägger bygglovsärenden med 
avseende på geoteknik och stabilitet. De flesta kommuner dock har inte den kompetensen, i Göteborg har 
man traditionen på grund av historiska händelser. 
 
Stadsbyggnadskontoret i Göteborg ansvarar idag för samordningen av skredriskhantering, 
sättningsmätningar, grundvatten och tillgängliggörande av data. Man gör även stabilitetskartering med 
årlig uppdatering, undersöker erosion och batymetri, sköter insamling av geotekniska data, databaser med 
uttagsklient, sekretess samt utveckling av kundservice för att svara upp mot medborgarnas frågor. 
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Stadsbyggnadskontoret driver även flera samverkansprojekt, bland annat Forum Grundvatten i staden, 
Undermarksplanering samt Stadens Georåd. 
Stadens utmaningar: Grundläggningskostnader, översvämningsrisker, planering ovan mark (förtätning) 
ställer större krav på samorning av undermarken, omgivningspåverkan, utveckling av rutiner och processer 
i alla planskeden, samt att samordna stadens processer från planering till förvaltning och drift. 
 
Kjell Windelhed: 
Det är ett fortsatt stort tryck på bergbyggarbranschen, vilket ställer stora krav på rekryteringar och att 
utbilda nytt folk.  
 
Johan Barth:  
Geotec har en sammanslagning med grannorganisation på gång. Berättar mer om certifiering under punkt 
6 nedan. 
 
Yvonne Rogbeck: 
SGI fortsätter att jobba med Göta älv, en ny delegation inrättad. Det kom nyligen ett beslut om konkreta 
åtgärder för klimatanpassning. SGI har 40 milj. som ska delas ut i år, 90 milj. nästa år. Skredriskkartering i 
Ångermanälven pågår, man tittar även på vilka nya älvar som ska karteras. Stranderosion har stort intresse 
nu, samarbetsprojekt med SGU och berörda kommuner. Förorenad mark – TUFFO-ansökningar i 
oktober. Förorenade sediment, man jobbar vidare med fiberbanksprojekt. Nästa år fyller SGI 75 år, vilket 
ska firas. 
 
Mårten Sohlman: 
Mårten är ny VD på SBMI och ersätter Björn Strokirk på detta möte. SBMI jobbar just nu inför 
branschdagar i oktober. Fått inbjudan till Länsstyrelsernas täkthandläggarträff på SGU i Uppsala, kommer 
att medverka där. Bergskolan i Filipstad, SBMI har bildat en stiftelse tillsammans med flera aktörer för att 
rädda skolan, som ska startas upp på nytt. Arbetsmiljöverket har inspektioner i täktbranschen just nu. 
Ständigt fokus på täkttillståndsprocessen. SBMI brukar inte svara på remisser om översiktsplaner, men 
man svarade på Lunds översiktsplan, då medlemmarna i branschen inte tyckte att beräkningarna stämde 
för materialåtgången. Fossilfritt Sverige, täktbranschen ska hjälpa till omställningen ett fossilfritt samhälle. 
SBMI har kontakt med Svante Axelsson där. Knäckfrågan är avvägningen mellan täktlokalisering och 
transporteffektivisering.  
 
Mats Svensson: 
Mats är ny avdelningschef på HaV och efterträder Björn Sjöberg. HaV har fått en ny avdelning, 
digitaliseringsavdelningen. En helt ny grupp anställda, man har anställt en hel del av sina konsulter.  
Vattenkraftsuppdraget, HaV kommer att jobba med det de närmaste 20 åren. 2,3 % av vattenkraftverken 
ska tas bort, ett tusental småskaliga vattenkraftverk.  
Rädda Östersjön är ett annat stort projekt. HaV och SGU har ett samarbete där vad gäller maringeologi. 
Torka flera somrar i rad, med vikande grundvattennivåer, har ökat medvetandet att vi inte bara ska prata 
om kvalitet utan även kvantitet. SGU är med i framtagande av vägledning för regionala 
vattenförsörjningsplaner. Klimatanpassningsplaner är också på gång.  
 
Göran Risberg tillade att SGU ser positivt på om länen tar fram vattenförsörjningsplaner parallellt med 
materialförsörjningsplaner. Inte många län som har någon materialförsörjningsplan, Dalarna var först ut. 
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Egon Enocksson: 
Egon ersätter Christian Haglund på detta möte. Naturvårdsverkets kontor i Stockholm ska flytta till 
Hammarby Sjöstad. På Naturvårdsverket pågår arbete med Miljömålen och Fördjupad Utvärdering. 
Temaområden, bl.a. Hållbara städer och hållbara resursflöden. Handlingsplan för klimatanpassning. 
Tillsammans med Energimyndigheten m.fl. tar man fram en Strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad. Det 
finns ett behov av översyn av genomförandet av avfallsdirektivet i svensk rätt – för att förenkla hanteringen 
av icke förorenade massor. Bland annat förorsakat av stora infrastrukturprojekt som Ostlänken, översynen 
görs i samarbete med Trafikverket. 
 
Bo Olofsson:  
Det finns ett enormt behov av utbildad personal inom Geosektorn. På högskolorna råder det ingen brist på 
studenter. Det stora problemet är bristen på bra kompetenta lärare, det finns en tröghet inom högskolorna 
att anställa. Det blir en stor påfrestning för undervisningen. Branschen kan göra mycket där. Om ett stort 
projekt t.ex. Västlänken kan göras någon procent billigare så skulle det kunna finansiera 10 professorer. Ett 
annat problem att lösa är att geologer inte är praktiker, medan ingenjörer inte kan geologi. Branschen 
skulle kunna satsa på praktikplatser och traineeplatser. 
 
Anders Berzell:  
Anders ger synen på konsultbranschen från ett grundvattenperspektiv. Läget är lite osäkert just nu. 
Historiskt sett, när stora byggprojekt har fått politiskt motstånd, har det haft stor påverkan på 
konsultbranschen. Just nu är det full fart, frågan är om det är full fart in i väggen eller om det är full fart 
uppför trappan. Ifall det blir stopp i flera stora projekt samtidigt faller många uppdrag bort. 
Inom geosektorn är det viktigt med regional kunskap, något som behöver överföras när man ska jobba i 
andra regioner än man är van vid. Kristians rapport, beröm för bilaga med kunskapsöverföring. Victorias 
genomgång nyss visar på att Stockholm har hamnat i bakvattnet jämfört med Göteborg. 
Anders byter arbetsgivare, börjar på Trafikverket 5 november. Kommer att jobba i Stora projekt, blir 
kollega med Bengt Åhlén. 
 
Robert Johannesson: 
Boverket fyller 30 år idag. Webbutbildningarna PBL kompetens, Boverket är mycket stolta över dem. Det 
sker en digitalisering av hela PBL-processen. Sakområden, arkitektur och inomhusmiljöfrågor. 
Klimatanpassning är ett stort regeringsuppdrag, ska samverka med SGI. Får även samverka med NV, 
SGU, HaV mfl.  
 
 

4. Regeringsuppdrag Grundvatten, Göran Risberg 

Göran Risberg presenterade SGUs regeringsuppdrag inom Grundvatten, se presentation i bilaga 3. 
SGU har pågående regeringsuppdrag under 2018-2020, grundvatten i särskilt utsatta områden – 
bristområden. Ett arbete har gjorts med att definiera vilka områden som är bristområden för grundvatten. 
Kustområdena har mycket stor risk för brist, tunna jordlager, dålig magasineringsförmåga och stort 
exploateringstryck. SGU har diskuterat med departementet och har tillkommit ett utökat 
regeringsuppdrag. 
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SGU gick ut i mars-april och sa att i år kommer vi inte ha något problem med brist på grundvatten. I maj-
juni ändrades den bilden helt. Ännu en torr sommar med vattenbrist.  
 
Projekt 2018-2020 kopplade till grundvattensatsning: 

• Sky-TEM – avtal med danskt företag, kunde köra igång direkt. Köpa in borrningstjänster, stort 

tryck på borrare. Har nu gått vidare med Öland och Gotland och hittat nya områden för 

vattentäkter. Databearbetning för Sky-TEM, funderar på att utbilda konsulterna där.  

Johan Barth: Har man gjort någon ekonomisk värdering av grundvattenresurser? Det är väl ganska snart 
gjort att tjäna in undersökningskostnaderna för SkyTEM? 
Göran Risberg: Ja, på Gotland blev det en ny liten vattentäkt efter våra undersökningar, man har tjänat in 
undersökningskostnaderna på ett år. Värdering av grundvattenmagasin, där har SGU gjort en icke-
monetär värdering.  
 
Regeringsuppdrag Grundvatten: 

• 3D-satsning. Samarbete med GEUS och BGS. Byter kunskap med varandra. 

• Reguljär grundvattenkartering: Dubbla karteringen i volym. Hur mycket kommer vi hinna i det 

här uppdraget. 

• Utökad grundvattenkartering: Kartläggning av grundvattenmagasin, inriktad på områden med stor 

brist. 

• Utbyggnad av grundvattennätet: Dagens nät används som referens, utbyggnad till en fördubbling. 

Pågår mycket upphandling och rekrytering i uppstartsfasen. Modeller och utbyggnad av nät 

planeras under kommande år. Automatisera nivåmätning med loggers.  

• Uppdaterad kartvisare: Utökad information. Denna sommar har tjänsten varit mycket väl använd. 

• Modellering och prognostisering av nivåer. SMHI och SGU har tillsammans tjänsten Beräknade 

grundvattennivåer. Denna del måste utvecklas och samordnas. 

• Nytt regeringsuppdrag: SGU ska göra det möjligt för kommuner och enskilda brunnsägare att 

själva rapportera in brunnsdata till SGU – så kallad ”crowdsourcing” – för att på så sätt öka 

kunskapen om Sveriges grundvattenförhållanden. Uppdraget görs i samverkan med 

Livsmedelsverket och Statens Jordbruksverk och ska slutrapporteras 28 februari 2019. 

Brunnsarkivet hos SGU är inte komplett, brunnar borrade före 1976 är inte med, och 20% av alla brunnar 
som borras rapporteras inte in. Vattentäktsarkivet som innehåller information om de kommunala 
vattentäkterna, där saknas också en hel del information. En tredje del i uppdraget är att se om det går att 
ändra lagstiftningen. 
En risk för SGU att insamlingen skapar ett enormt tryck med folk som ringer. Brunnsguiden är något som 
kommunerna kan använda för att svara på folks frågor.  
 
 

5. Nationella Geodatastrategin, Lars-Kristian Stölen 

Lars-Kristian Stölen berättade om Nationella Geodatastrategin, se presentation i bilaga 4. 
Sverige ska ha en nationell infrastruktur för geodata.  
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Fyra mål: Geodata ska vara: öppna, användbara, tillgängliga och samverkan ska vara välutvecklad. 
Handlingsplan 2017: Nationella basdata, Strategi fördjupningar, Övriga samverkansfrågor. 
SGU ledde arbetet med Nationella basdata. Grunddata som ingår i den nationella plattformen är: Bilder, 
Höjd/djup, Geologi, Vatten, Marktäcke, Byggnader, Markdetaljer, Transportnät, Geodetisk infrastruktur 
och Tekniska försörjningssystem. Vidare ingår Planer och bestämmelser, Ortnamn, Administrativ 
indelning, Fastigheter och Adresser.  
 
Fokusområden 2018-2020: Användarbehov och samhällsnytta, Öppenhet och sekretess, Standardisering av 
grunddata, Nationell samverkan i geodatainsamling och Nationell plattform för geodataaccess. 
Målet är att vi ska ha sådan ordning och reda på våra data att vi kan möjliggöra automatiserade processer 
med hantering av data från maskin till maskin. 
 
Datavärdskap geoteknisk information, gemensamt projekt mellan SGU och SGI. 
 
Regeringsuppdrag som har koppling till handlingsplanen: Behov av tydligare ansvar och en ökad 
standardisering. 

• Säker och effektiv tillgång till grunddata 

• Säkert och effektivt elektroniskt utbyte inom den offentliga sektorn. 

 
Fråga från Victoria Svahn, Göteborgs stad: Vi har tagit fram en systemlösning fram till karttjänst för 
kommuninnevånarna. Kommer detta vara kompatibelt med den lösning som komma skall? Vart kan vi 
vända oss med frågan? 
Lars-Kristian Stölen svarade att det är SGU och SGI ska jobba med projektet kring datavärdskap för 
geoteknisk information, så det går bra att vända sig till oss. 
Anders Berzell lyfte frågan kring BIM (Building Information Model), som numer förekommer i de flesta 
stora byggprojekten. 
Lena Söderberg informerade om att vi kommer att återkomma till geodatastrategin i någon form varje 
möte framöver. 

 

6. Certifiering av brunnsborrare, Johan Barth, Geotec 

Johan Barth presenterade Certifieringssystem för brunnsborrare. 
Certifieringssystemet är från 2006, framtaget av SGU och Borrbranschen. SGU är huvudman för systemet. 
Bara en liten andel av branschens borrare har certifikat. Diskussion om certifieringssystemet följde. 
 

 
7. SGUs bergmaterialråd avslutas, Lars-Inge Larsson 

Lars-Inge Larsson berättade om varför SGUs bergmaterialråd kommer att avslutas. Många av frågorna kan 
avhandlas i Samhällsbyggnadsrådet. Den andra vägen är att SGU har bilaterala möten med branschorgan, 
vilket ger fria diskussioner med högt i tak. Samtal har förts bland annat med SBMI.  
SBMI framförde att man ser det som positivt att SGU bjuder in till Samhällsbyggnadsråd där många olika 
teknikområden och myndigheter kan diskutera tillsammans.  
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8. Avtackning av delegater, Lena Söderberg 

Lena Söderberg tackade av delegater vars mandatperiod går ut vid årsskiftet. Bo Olofsson och Kjell 
Windelhed avtackades.  
 

9. Övriga frågor 

GDPR: Charlotte Defoort informerade om att delegaternas namn står med på SGUs hemsida, likväl som i 

mötesanteckningarna. Rådets medlemmar godkände att deras namn står på hemsidan. Om det är något 

särskilt man vill att det inte ska föras till protokollet går det bra att meddela sekreteraren, antingen vid 

mötet eller i efterhand via mail. 

 

10. Kommande möten 

Kristian Schoning kommer att efterträda Charlotte Defoort som rådets sekreterare nästa år. Kristian 
skickar ut en doodle med alternativa datum för rådsmöten våren (mars) och hösten (september) 2019. 
 

Yvonne Rogbeck, SGI, föreslog att frågorna kring materialförsörjning och klimatanpassning tas upp på 

nästa möte, vilket välkomnades av flera delegater. 

 
 
 
 
 
Sekreterare  Justeras 
 
 
Charlotte Defoort Lena Söderberg 
 

 


