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Vårt datum/Our date 

2017-03-22 

Sammanträde med SGUs råd för samhällsbyggnad 

Datum: 2017-03-22 
Tid: 10:30-15:00  
Plats: Rubinsalen 2 

Närvarande:  
Anders Berzell Svenska Teknik & Designföretagen 
Anna-Maria Edvardsson Göteborgs stad 
Bengt Åhlén  Trafikverket 
Carl-Magnus Oredsson Boverket 
Egon Enocksson Naturvårdsverket 
Johan Barth  Geotec 
Kjell Windelhed ÅF 
Yvonne Rogbeck SGI 
Anna Hedenström SGU 
Anna Åberg  SGU 
Björn Holgersson SGU 
Göran Risberg SGU 
Helena Kjellson SGU 
Kristian Schoning SGU 
Lars Rodhe  SGU 
Lena Söderberg, ordf. SGU 
Åsa Gierup, sekr. SGU 

Anmält förhinder:  
Björn Sjöberg  Havs- och vattenmyndigheten 
Björn Strokirk Sveriges Bergmaterialindustri 
Bo Olofsson  KTH 
Christian Haglund Naturvårdsverket 
Olof Johansson Jordbruksverket 
Staffan Hintze NCC 

Bilaga 1 Presentation Lena söderberg, SGU 
Bilaga 2 Presentation Bengt Åhlén, Trafikverket 
Bilaga 3 Presentation Lars Rodhe, SGU 
Bilaga 4 Presentation Kristian Schoning, SGU 
Bilaga 5 Presentation Björn Holgersson, SGU 
Bilaga 6 Presentation Helena Kjellson, SGU 
Bilaga 7 Presentation Anna Åberg, SGU 
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Samhällsbyggnadsråd   

 

1. Inledning och allmän information, Lena Söderberg 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. Alla presenterade sig kort. Lena 
Söderberg berättade om rådets nya instruktioner. Anna Hedenström: Lars-Inge Larsson blir ny chef för 
Samhällsplanering och börjar i maj. Han kommer från kommunsektorn och har arbetat med 
samhällsplaneringsfrågor. Övrigt: Göran Risberg nämnde den begäran från Näringsdepartementet om 
underlag för vilka kommuner som riskerar att få låga grundvattennivåer i sommar och därmed riskerar att 
hamna i krisläge med torka och vattenbrist som följd. Det är stort fokus på låga grundvattennivåer och dess 
följder just nu. 
 

2. SGUs verksamhet 2017, Lena Söderberg 

Lena Söderberg berättade om SGUs verksamhet 2017, se bilaga 1. Vi jobbar med våra gemensamma mål 
som är hållbarhetsfrågor, medarbetarskap & ledarskap, förstärkta resurser, informationshantering, 
intressenter & kommunikation, samhällsekonomisk analys & effektuppföljning samt kvalitet. SGUs 
tilldelade medel är desamma som tidigare. Inriktning mineralresurser: Ge information till 
regeringskansliet, mer arbete förväntas i Bergslagen – vilket även inkluderar geoturism och även en fortsatt 
verkan för utökade medel, planera utbyggnad av borrkärnearkiv och verka för ökad användning av 
scanningsdata.  
Regeringsuppdrag: Utreda och analysera möjligheterna för en expansion och utveckling av verksamheten 
vid mineralinformationskontoret i Malå, delta i FNs system för klassificering av råvaror: ett sätt att 
klassificera projektidéer för att exploatera råvaror. Bergsstatens utmaningar: Utveckling av Bergsstatens 
samlade kompetens och ytterligare förstärkning av en effektiv och robust verksamhet. Natura-2000 och 
Minerallagstiftningen synkar inte riktigt.  Ansökningar för undersökningstillstånd ökar. Verksamhetsstöd 
har fortfarande utmaningen att formera sig och vi tittar på styrningen av verksamheten så att det blir mer 
av en beställarfunktion. Regeringsuppdrag: Att ta emot nyanlända och personer med funktionsnedsättning 
samt bidra med beredskapsjobb.  
Vi delar ut årsredovisningen till rådsmedlemmarna idag. 
Anna Hedenström: Samhällsplanering, utmaningar: synlighet, miljömål grundvatten, ny motor till fartyget 
Ocean Surveyor, regeringsuppdrag och andra uppgifter . Göran Risberg: Mark och grundvatten, 
utmaningar: öka kvaliteten (öka digitala närvaron), öka takten, duktiga på att hitta nya saker som vi vill 
jobba med, finns det behovet eller ska vi släppa det? Vi ska t ex begränsa antalet yttranden. Ska jobba med 
effektutvärderingar ex renare mark, TEM-undersökningar på Gotland och Öland, nå ut till fler som kan 
dra nytta av vår information. Regerringsuppdrag bl. a: Bedöma och redovisa grundvattenbildningens 
variation och känslighet samt effekter för tillgång till grundvatten. Regeringsuppdrag remisser redovisas i 
egen punkt av Helena Kjellson, nedan.  
Fråga från Johan Barth. Blir det lättare att komma åt info om brunnar på webben? Nja, den möjligheten 
finns nu i öppna data.  
Anders Berzell: Förhandling i MÖ: – Motparter hamnade i oklarheter, det hade varit bra med oberoende 
part som kunnat syna underlaget (dvs. SGU hade behövts på plats). Utmaningen för SGUs del är att vi vill 
komma in tidigt i ett skede, och inte sent i en remiss. 
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3. Information från delegaterna, alla 

Anders Berzell: Energibrunnar: Citybanan i Stockholm 10-tal brunnar, Förbifart Stockholm 100-tal 
brunnar, totalt 1000-tals brunnar i innerstaden. Det finns en risk i att informationen om brunnar hanteras 
i projekt som är tidsbegränsade. Brunnsarkivet borde matchas mot kommunens register. Mycket skulle 
vinnas. Det är svårt att koppla dessa (dvs. Brunnsarkivet och kommunens register). Önskar få ett sätt att 
lätt kunna få ut dessa uppgifter på ett bättre sätt utan handpåläggning. Är det samma brunn? Göran: 
Precisera och skicka in en beställning till SGU, det kan kanske ingå i uppdraget ”Smarta städer”. Anders 
skriver ihop några rader om detta och återkommer till SGU. Alla jobbar på högtryck, mycket stora 
infrastrukturprojekt. En del personal har för lite kompetens och för få år i arbetslivet. Behovet av 
vägledningar och lathundar ökar när juniora konsulter blir allt vanligare. Fem seniora tekniker har gjort 
mycket tidigare. Dessa finns inte kvar och inte informationen efter dom heller pga. av omflytt på kontor 
mm. Geolagret o liknande är jätteviktigt för långsiktig tillgång till information. Konsultbranschen ska 
också ha hand om nyanlända. Nyanlända har inte kunskap om vad som hände i landet för 20 år sen. 
 
Anna-Maria Edvardsson: Geoarkiv i pappersformat/halvdigitalt görs nu digitalt. Juridiska frågan finns här: 
Kan kommunen dela allt som kommit in. Det är ju offentliga handlingar. Kommunen har samlat olika 
tolkningar och vill göra dom lättillgängliga. Det är viktigt att komma runt sekretessen. Johan Barth tipsar 
om Malmö Geoatlas. Rådata från Göteborgs kommun ska finnas tillgänglig. Trafikverket och kommunen 
har en gemensam databas om grundvatten. Ett tematiskt tillägg till översiktsplanen utarbetas av Göteborgs 
stad som innehåller bla. skred- och översvämningsrisker.  
 
Carl-Magnus Oredsson: Ingen GD finns i nuläget på Boverket. Fokus på pågående regeringsuppdrag där 
Boverket ska utreda behovet av att reglera hur nya detaljplaner ska utformas tekniskt för att göra det 
enklare att utbyta information om planbestämmelser digitalt. 
 
Egon Enocksson (ersätter Christian Haglund vid detta möte): Omorganisation på NV genomförd. Syftet 
var att sakkunskapen ska samlas, organisationsschema finns på webbplatsen. Anledning till ny 
Samhällsplaneringsenhet är att samla ihop de olika delarna och jobba mer strukturerat. Strategi ska tas 
fram i vår. 
 
Johan Barth: Borrbranschen märker av vattenbristen. Det har inte gjorts så många vattenbrunnar på många 
år. Det är viktigt att kunna nå information från Brunnsarkivet. Geoenergin fortsätter att öka. Geotec 
brottas med certifieringssystemet som inte funkar, det måste byggas om. Önskar att SGU tar en aktiv roll 
tillsammans med Geotec. Vilken roll ska SGU ha? Det är ett låst läge. Göran Risberg: Vår roll som 
kravspecifikationsägare är inte rätt. Många frågor kopplat till borrning har vi inte kompetens i, och borde 
has av borrbranschen. 
 
Kjell Windelhed: Hårda belastningar i infrastrukturprojekt! Det har aldrig varit så här tidigare. SGUs “Att 
låna en geolog” är toppen! Hoppas SGU fortsätter med att erbjuda det. ÅF tar in många outbildade 
geologer och behöver få hjälp från SGU. Praktisk geologi måste finnas som utbildning för att deras 
geologer ska få den inriktningen. Önskar att undersökningar från tex. Trafikverket ska tas om hand på 
SGU. Klausuler från konsulter måste bort för att SGU ska kunna redovisa undersökningarna. 
  
Yvonne Rogbeck: SGI har 90 anställda. Anslag och uppdrag fördelas 70/30 (tack vare stora anslag till 
arbete med förorenad jord och klimatanpassning). SGI jobbar med kemikalieanvändning, urbanisering, 
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klimatanpassning, effektivare markanvändning(geoekokalkyl). Klimatanpassning: skredriskkarteringar 
Ångermanälven (Götaälv startade). Organistationsöversyn. SGI är värd för Geotekniska sektorsportalen.  
 
 
Bengt Åhlén: Västlänken, hydrogeologi och bruk av geodata. Se bilaga 2. 

Tre delar: Västlänken, geologi och hydrogeologi vid Västlänken, och datahantering. 
Åtta kilometer dubbelsidig järnväg ska byggas 2018-2026.  Mycket lera, större mäktigheter i Göteborg än i 
Stockholm. Djupa schakt i Göteborg, annars likt projektet Citybanan i Stockholm. Mycket problem löses, 
det blir t.ex. en avlastning för kollektivtrafiken, med tre nya stationer. Dessa ska ligga vid Göteborg central, 
Haga och Korsvägen. Ansökan inne hos MÖ. Svarar nu på yttranden. Järnvägsplanen ska vinna laga kraft. 
Trafikverket räknar med att kunna börja bygga 2018. Olika entreprenader, vissa av dem upphandlade 
redan. Många broar ska byggas. Jord med total- och berg med utförandeentreprenad. Stor utmaning med 
att få hela organisationen att fungera, många delprojektledare. Många fastighetsägare inom området. 
Sättningar i leran och skador på husen kan bli följden. 400 energibrunnar utgör en problematik i sig. 
1000-tals riskobjekt finns. Hänsyn tas till erfarenheter från Citybanan i Stockholm. Samma upplägg som i 
Stockholm, stora möjligheter finns. Har använt SGUs-karta i ett tidigt skede i projektet. Har gjort en 
hydrogeologisk modell och tagit fram en ny karta tillsammans med grundvattennivåer. Håller på med 
kompletteringar och svarar på yttranden fram till 15 maj 2017. Databas TMO. Har även satellitdata, men 
dessa mäts ej i vertikalled. Visioner för framtiden: Enande om ett format för kommunikation. ID för 
mätpunkter skulle kunna delas ut av SGU. Standard av och anpassning av symboler. 

 
4. Planering för hållbar undermarksanvändning ‒ en förstudie i samverkan med 

Trafikverket och Boverket, Lars Rodhe 

Lars Rodhe berättade om planering för hållbar undermarksanvändning ‒ en förstudie i samverkan med 
Trafikverket och Boverket, se bilaga 3.  
Det är fullt på marken och man börjar bygga neråt. Först till kvart har gällt. Planerad undermarks-
användning behövs. Planering för en hållbar undermarksanvändning - en pilotstudie.  
Mål: nuläge, intressentanalys, mm. Klar i maj, workshop i höst för att diskutera hur vi ska gå vidare. 
Geoenergi kontra andra anläggningar i intressekonflikter. Rotterdam har kommit långt, liksom Helsingfors 
m fl. Olika tekniska krav. I projektet tas det fram en planeringsmodell. Trafikverkets Thomas Dalmalm 
gör mycket i projektet. Olika förslag som diskuteras: Hur hantera sekretessen i datavärdskapet 
undermarksanläggningar? Införa lagstadgad skyldighet om att lämna uppgifter om geotekniska 
undersökningar, striktare krav vid tillståndsgivning av borrning för geoenergi, hållbarhet i ett 
livscykelanalysperspektiv. 
 

Johan Barth: Ledtider för lagstiftning är flera år. Göran Risberg: Offentliga medel till många av dessa 

utredningar. Ta sig förbi juristerna. Bengt Åhlén: Sekretessanläggningar inlagda i Västlänken har avtal 

gjorda med ägarna. Sekretessbelagda tunnlar får hållas i minnet eftersom de inte kan läggas in på en karta. 

Sekretessbelagt på allt undermark istället för att välja ut några känsliga punkter. Är inte så bra.  

Anders Berzell: Grundvattenbortledning, ja men man hindrar även grundvattenbildning. Göran Risberg: 

sekretessfrågan: Vi måste ta ett samlat grepp på dessa! SGU initierar detta med de inblandade 

myndigheterna. 
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5. Geologiska naturvärden en fråga om helhetssyn (inkl prognos materialförsörjning), 

Kristian Schoning   

Kristian Schoning berättade om geologiska naturvärden en fråga om helhetssyn, se bilaga 4.  
Det finns många isälvsavlagringar som är riksintresse för naturvård som representerar en geologisk process 
och går förlorat om vi förstör avlagringen. (Finns med i Miljömålet och miljöbalken). Isälvsavlagringarna 
har stor betydelse kulturellt sett liksom för naturmiljöer och dricksvatten. Mycket är redan exploaterat så 
därför måste vi förvalta det som vi har kvar på ett bra sätt. Exempel på ett geologiskt sammanhang inte 
bara naturgrus eller isälvsavlagring: Kilsbergens kant som representerar en speciell geologisk miljö 
(strandvallar, delta och raviner) bildar ett sammanhang. 
Riksintresse: En irreversibel skada är en påtaglig skada. Ekosystemtjänster, friluftsliv, livskvalitet naturarv 
och turism. Isälvsavlagringar är en bra källa till utbildning och bra att ta till vara på. Materialförsörjning: 
Behovet ökar. Kurvorna följer varandra väl. Behov: 100 miljoner ton ballast . Om vi inte tar naturgrus 
behöver vi använda bland annat krossat berg. 
Yvonne Rogbeck : Krister Karlsson, SGI, är intresserad av detta kommer att ta kontakt med Kristian.  
Beskrivning av vad som är skyddsvärt inom området: SGU ska ge hjälp till NV och länsstyrelserna. 
NV: Vi har sett över våra riksintressen för friluftsliv och kommer även se över riksintressen för naturvård. 
Yvonne har haft ett projekt med LTU om schaktmassor, man fastnar ofta i att det är för billigt med 
naturmaterial för att det ska vara lönsamt att använda schaktmassorna. 
 

 

6. Vägledning på gång för beräkning av påverkansområdet vid grundvattenbortledning från 

schakter, Björn Holgersson 

Björn Holgersson berättade om vägledning på gång för beräkning av påverkansområdet vid 
grundvattenbortledning från schakter, se bilaga 5.  
Påverkansområden för schakter och dagbrott. Utgångspunkt: preciseringen inom miljömålet Grundvatten 
av god kvalitet om att användningen av naturgrus ska minska. Miljöbalkens 11 kap. checklista på webben 
där vi lyfter frågor. Numer färre remisser när folk kollat på checklistorna. Hur räkna på detta? 
Resonemang, analytisk beräkning, mm. Angränsande projekt: Examensarbete: Gotlandspumpning. Nytt 
projekt: Grundvattenbildning i berg, Miljömålsrådet: Arbete med konceptuella modeller, NV. Workshop 
ska leda till en rapport och vägledning. Skyddsvärden och hot. Analytiska beräkningsmetoder redovisar alla 
samma formler och alla är eniga att förstå det hydrogeologiska systemet mm. Samsyn: Alla var överens om 
detta så det går nog att få ihop en vägledning. Rekommendationerna gäller öppna schakter och dagbrott. 
Anders Berzell: NV har en handbok i vattenverksamhet. Om det krävs en utredning så är det inte 
uppenbart. Det söks inte tillstånd för temporära bortledningar och ledningsanläggningar. Vad är eg. 
uppenbart och inte. Man är rädd för tiden och kan inte planera byggstart. 
Göran Risberg: Varierande kvalitet på de ansökningar som kom in. Därför gör vi detta. Olika syn på vad 
som är grundvattenbortledning. Bra att få inspel från er vilka områden som behöver rensas upp, i vilka 
delar finns det samhällsekonomiska vinster att göra? Bolla gärna med oss eller ta upp på detta möte. 
Björn Holgersson: SHR ska ingå i Sveriges Geotekniska förening. SGUs vilja och ansvar i den 
organisationen är oklar. 
Egon Enoksson: Hur stort är problemet med tvister vid schakter. Anders Berzell: Man sänker av ett tag och 
det är ingen fara och sen kommer nästa person som sänker av mer och då blir det skada men det går inte 
att avgöra vems felet är.  
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Björn Holgersson: Hur påverkar en täkt miljökvalitetsnormen? En koppling där vi kommer in ibland. 
Yvonne Rogbeck: Ser samhällsbehoven i sitt samarbete med olika organisationer och företag. 
 

7. Regeringsuppdrag remisser, Helena Kjellson 

Helena Kjellson berättade om regeringsuppdrag remisser, se bilaga 6.  
Remisshanteringen ska minskas väsentligt. Regeringen har noterat en uppåtgående trend och vill nu att vi 
minskar på våra yttranden. SGU ska redogöra för hur antalet besvarade remisser och resursanvändningen 
för att hantera den stora mängden remissärenden ska minskas väsentligt till 2018. Ska redovisas 20 april 
2017. Tidigare hade vi en central hantering av remisser av juristerna. Siffrorna säger inte allt. Kostnaden är 
bara 6 miljoner, så det är en mindre del av SGUs verksamhet. Den största gruppen av remisser som SGU 
svarar på är ”Naturskydd och reservat”. Även Infrastruktur, Sand-grus och bergtäkter samt 
Grundvattenfrågor utgör en stor andel. SGU kommer att: Räkna remisser, avstå remisser, utveckla 
vägledningar. En enkät till länsstyrelser gav svaren att SGUs insatser med remisser uppskattas väldigt 
mycket. Remisser just nu på SGU: Interna prioriteringar, belysande av konsekvenser, några områden är 
svårare än andra.  
Anders Berzell: Större tillståndsansökningar för vattenverksamhet: Dom saknar någon remissinstans som 
kan sakämnena när sakägarna har för många åsikter som domstolen inte kan yttra sig om. 
Egon Enoksson: Stort inflöde av ärenden – NV har tagit fram en strategi för vilka ärenden som ska 
besvaras. Det har underlättat sorteringen. NV har bra uppbackning och kan dela på svaren med 
länsstyrelsen. Prioriteringsfunktion var viktig.  
Lena Söderberg: SGU kan vara effektivare om vi får vara med i ärendet i ett tidigare skede. Ska 
länsstyrelsen ha rollen med expertkunskap eller ska den bara finnas hos SGU. Många myndigheter svarar 
inte i telefon men det gör SGU. Göran Risberg: Vi vet inte när remisserna kommer. I juni/juli och i slutet 
av året. Kan bli problematiskt att planera våra svar. Det finns dåligt med grundvattenkompetens på länen. 
Yvonne Rogbeck: Utbildning av personer som inte sitter på SGU om att de kan göra mer i sina remisser 
själva, och inte jämt skicka SGU. 
Egon Enoksson: Anmodas svara på remisser från domstolarna som bara skickas per slentrian. Därför har 
NV slutat att svara på vissa av dessa. 
Carl-Magnus Oredsson: Kontakta domstolarna om att dom inte ska skicka halva remisser. 

 

8. Regeringsuppdrag kartläggningsplaner, Anna Åberg  

Anna Åbergberättade om regeringsuppdrag kartläggningsplaner, se bilaga 7.  
Utgångspunkt i geostrategin och våra mål. Ska redovisas 30 september 2017. Vi har jobbat med en 
planeringsmodell. Vi vill veta hur det geologiska verksamheten ser ut och därför behöver vi moderna kartor 
för detta. Efter förra planen gjordes en intressentanalys (post-08) och vi har fortsatt att jobba efter den. 
2010 hade vi en omorganisation så det blev en annan skärning på angreppssättet. Vi gick från 
kartbladsindelning till områden som följde t.ex. en frågeställning. Nu behövs behovsanalys, omvärlds- och 
inressentanalys och att titta inåt, geodatastrategin. Uppdraget resulterar i en rapport som innehåller ett 
resonemang om varför detta behövs, vad kan vi göra nu och vad vill vi göra. Till rådsmedlemmarna: Anna 
Åberg inbjuder till att skicka in synpunkter senast i mars-april om vad som behövs i er omvärld. 
Anders Berzell: den kunskap som tidigare fanns finns inte kvar längre. Det dataunderlaget har försvunnit, 
arkiv försvinner, konsultföretag flyttar osv. Det skulle ha ett stort värde om man kunde fånga upp 
informationen innan den försvinner. Anders har ett stort antal bergmodeller, gamla borrpunkter alla utgår 
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fran noll. All data borde sammansddlas — i de basta av varldar skulle all data levereras och samlas pa ett 
stalle. 
Lena Soderberg: Vikigt art vi lyfter dessa fragor nar vi tittar pa SGUs insamlingsverksamhet. Det kanske 
inte bara ar var egen data som ska sammanstallas utan aven data fran andra. 
Vi far synergieffekter om manga kan ateranvanda andras data. SGU kanske ska forsla ett sadant uppdrag 
och koppla den har typen av fragor till Sveriges konkurrenskraft. 

9. Ovriga fragor 
Inga ovriga fragor. 

10. Kon=andc motcn 

Hostens mote ar den 27 september 2017 pa SGU i Uppsala. 
SGU gar ut med en Doodle for moten 2018. 

s eterar 

sa Gi-40 

Samhallsbyggnadsrad 
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