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 Datum:  2019-06-03 

Tid:  kl. 13.00 – 16.10 
Plats:  SGU, Uppsala 

 
  

 

    

Närvarande:  
Lena Söderberg            SGU 
Gunnar Holmgren punkt 4-9  Regeringskansliet  
Stefan Löfgren  SLU  
Linda Swärd  Microsoft 
Pär Weihed   LTU 
Göran Risberg   SGU  
Lars-Inge Larsson   SGU 
Lars Kristian Stölen   SGU 
Kaj Lax, punkt 4   SGU 
Erika Ingvald, punkt 4   SGU 
Anna Thorngren, sekreterare  SGU 
 
 

Anmält förhinder:  
Ola Johansson   Sveriges riksdag 
Åsa Eriksson   Sveriges riksdag  

 
 

Möte med SGUs insynsråd  
 

1. GD inleder 
Lena Söderberg hälsade alla välkomna till dagens möte.  
Två nya ledamöter har tillkommit i insynsrådet, Pär Weihed och Åsa Eriksson.  

Pär Weihed – Prorektor och Stf rektor LTU. Professor i malmgeologi.  
Anställd på SGU 1990-2001 som statsgeolog.  
Åsa Eriksson – riksdagsledamot för socialdemokraterna. Grundskolelärare. 
 
Lena informerade om att GD-förordnandet löper ut den 20 januari 2020. Rekrytering av ny GD  
kommer starta upp före sommaren. 
 

 

2. Föregående minnesanteckningar 
Föregående anteckningar per 2019-03-05 godkändes och lades till handlingarna. 

 

3. Aktuellt läge 
Göran Risberg föredrog ärendet (se bilaga 1). 

Myndighetsdialogen – Mycket positiv återkoppling kring GDs medverkan i SVT Agenda – batterimetaller 
och prospektering efter vanadin på Österlen.  
SGU har blivit inbjuden till följande utskott under våren: näringsutskottet, civilutskottet samt miljö- och 
jordbruksutskottet.  
SGU kommer att flytta verksamheten vid Stockholmskontoret till övriga SGUs kontor, främst Uppsala, från 
februari 2020.  
Läget för de gemensamma målen återrapporterades, närmare beskrivning för geodatastrategin återkommer i 
presentationen kring handlingsplan för digitaliseringsstrategi.    
Bergsstaten – JO anmälda avs tillståndshantering, Nytt MRR under upphandling.  
Mineralresurser – mineralforum och högnivå-möte i Luleå 4-5 juni 
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Verksamhetsstöd - Utveckling av IT/Geodata, pågående rekrytering av 8 medarbetare, teambaserat 
arbetssätt implementeras samt upphandling av konsultstöd pågår. 
Mark och grundvatten - grundvattensituationen – fortsatt utsatt situation, grundvattensatsning går för 
högvarv (TEM-mätningar) och kontinuerlig återkoppling (var 14e dag).  
Samhällsplanering – marina verksamheten och fartyget OS. Stort intresse från Ndep. Både statssekr och 
statsrådsberedning har besökt OS under våren. Trafikverksuppdraget – underlag till järnvägskorridorer – 
förhoppning om ytterligare uppdrag framgent.  
 
Insynsrådet poängterade vikten av samhällsnyttan vad gäller att informationen från Trafikverket förs rakt 
in i SGUs databaser. Vidare föreslog Insynsrådet att SGU ska ta fram informationsmaterial och även 
genomföra samhällsekonomisk analys kring samarbetet med TrV. 
 
4. Sverige, EU och omställningsmetaller 

Avdelningschef Kaj Lax och Erika Ingvald enhetschef för mineralinformation och gruvnäring berättade om 
arbetet inom avdelningen och dess utmaningar (se bilaga 2).   
 
Sammanfattning: 
95 procent av den malm som bryts idag kommer från gruvor i Sverige som är äldre än 50 år. Trots stor 
efterfrågan på nästan alla metaller har det varit svårt att starta upp nya gruvor i Sverige.  
SGUs ambition är att ta fram en långsiktig strategi kring en säkrad mineraltillgång. Det är viktigt att få 
balans i frågan. För 150 år sedan var Europa den stora gruvproducenten. Idag har vi nästan blivit 
fullständigt importberoende av en stor del av metaller och mineral. Det betyder att vi inte bidrar till det 
globala behovet av de råvaror som behövs för Agenda2030 och klimatutmaningarna. Metallanvändningen 
har också blivit mycket mer komplex de senaste 300 åren.  För att lyckas med omställningen till bl a grön 
el kommer det att krävas ny teknik och därmed både ökat och förändrat metallbehov där allt fler 
grundämnen kommer till användning. Efterfrågan bedöms öka mycket fram till 2030 för många av de 
metaller som behövs för sol- och vindenergi, elnäten o biobränsletillämpningar. 
 
Insynsrådet konstaterade att det är viktigt att SGU fortsätter arbetet med att kommunicera på bred front 
kring frågeställningarna och rikta insatserna mot Länsstyrelserna för att via dem höja kunskapsnivån om 
gruvnäringen. 
 
 
5. Digitaliseringsstrategin – förslag till handlingsplan  
Lars Kristian Stölen föredrog ärendet (se bilaga 3).  
 
Sammanfattning: 
Den digitala transformationen 
Mycket lite av diskussionen om digitaliseringen handlar om hur verksamheterna och verksamhetsmodellerna 
behöver göras om i grunden inom offentlig sektor. Det är där diskussionen måste börja, och inte i tekniken 
eller antalet e-tjänster. Vi behöver byta ut våra gamla statiska och instrumentella tankemodeller till något 
dynamiskt och rörligt. Det handlar mera om att se organisationer som levande organismer än som maskiner. 
Vi behöver förstå och omfamna komplexitet. Tankemodeller och strukturer med rötter från 1800-talet är helt 
enkelt direkt kontraproduktiva under 2000-talet. Huvuddelen av det som görs idag kan beskrivas som en 
mängd små åtgärder som syftar till att automatisera befintliga arbetssätt och strukturer med främsta syfte att 
effektivisera. En transformation kan helt enkelt inte bygga på ny och häftig teknik som tillämpas med ett 
gammalt sätt att tänka. SGUs ambition med vår handlingsplan för digitaliseringsstrategin är att vara en 
inspiration för övriga offentliga Sverige kring vår data.  
 
Insynsrådet konstaterade att det är bra att satsa på egna samarbetspartners kring digitaliseringen för att nå 
ut på ett effektivt sätt. 
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6. Framtiden för OS och maringeologi 
Lars-Inge Larsson föredrog ärendet (se bilaga 4). 
 
Sammanfattning: 
SGU är den enda myndighet som aktivt själva bedriver maringeologisk kartering. Det är endast 
Försvarsmakten, Sjöfartsverket och SGU som har tillstånd för sjömätning. SGU är en viktig leverantör till 
Försvarsmakten och en stor del av informationen har högt skyddsvärde.  
Havsbottens svåråtkomliga natur gör att SGUs fartyg, OS, anpassats med mer avancerad teknik som är unik i 
Sverige, det finns därmed ingen annan aktör i Sverige som kan utföra denna verksamhet. OS byggdes 1984 
och har i princip nått slutet på sin tekniska livslängd för framdriftssystemet.  
 
SGU bidrar till ett hållbart samhälle inom områden såsom t ex 
- fiberbankar (i samarbete med SGI tar SGU fram nödvändig kunskap som används av andra myndigheter, 
kommuner, länsstyrelser för att föreslå skydd för våra kuster och ge råd inför ny bebyggelse),  
- vind- och vågkraftverk (SGU handlägger på regeringens uppdrag ärenden som rör etablering o utläggande 
av undervattenskablar o rörledningar för vind- o vågkraftparker),  
- koldioxidlagring (SGU är den expertmyndighet som har kunskap om den berggrund i havet som skulle 
kunna vara aktuell för lagring av koldioxid i Sverige)  
 
Tyvärr får SGU ibland tacka nej till förfrågningar från andra myndigheter med hänvisning till brist på 
resurser. Ett ökat anslag kring marin kartering med fartyget OS behövs för att skapa långsiktighet. Ökad 
efterfrågan på maringeologisk information innebär ett utökat uppdrag för SGU – vilket kräver att anslaget 
matchar uppdraget. 
 
Insynsrådet framhöll vikten av SGUs anslagsfinansiering för att finansiera eget fartyg för den 
maringeologiska karteringsverksamheten. Härvid bör möjligheterna att samverka med andra i upphandling 
av fartygstyp uppmärksammas, liksom sondering av Försvarsmaktens ev intresse att använda fartyget i 
beredskap. 
 
 
7. Övrigt 
Med anledning av GDPR kommer instruktionen för Insynsrådet att uppdateras med följande beskrivning: 
Minnesanteckningar från rådets möten, liksom material som delas ut och /eller presenteras är offentliga 
handlingar och redovisas på SGUs webbplats.  
 
Inga övriga frågor framfördes. 
 
 
8. Kommande möten 
Följande datum under 2019 är sedan tidigare utskickade: 
Måndag 14 oktober i Uppsala. Mötestid: kl 13.00-16.00. Inleds med lunch kl 12.00. 
 
 

9. Avslutning 
Ordförande tackade för ett givande möte. Mötet avslutades. 

 
 



Geologi för ett hållbart samhälle

Aktuellt läge

GD
- Myndighetsdialog (17/5)
- Medverkan i SVT Agenda (28/3): 
batterimetaller och prospektering efter 
vanadin på Österlen

SGU har besökt följande utskott 
- näringsutskottet (14/2)
- civilutskottet (12/3)
- miljö- och jordbruksutskottet (18/6)

Beslutet om SGUs verksamhet i Stockholm flyttas 
till Uppsala (vt20) 

Gemensamma mål 2019:

• Geodatastrategin
• PSI direktivet –regeringsuppdrag riktat 

till Lantmäteriet med stöd av 
geodatarådets medlemmar

• Geoteknikuppdraget inlämnat och 
fortsättningen följer

• Nå ut och nå in
• Geodata i 3D
• Processer
• Informationssäkerhet

BILAGA 1
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Forts - Aktuellt läge

Bergsstaten

Fortsatt högt medialt intresse
MRR ute på upphandling

Mineralresurser
Träff i Skåne och Jämtland
Mineralforum och Högnivå-möte i Luleå
Miljöinformationsrådet och den gemensamma 
åtgärden om tillgång till innovationskritiska mineral 

Samhällsplanering
Den marina verksamheten och OS

Statssekreterare och Statsrådsberedning besökt OS
Trafikverksuppdrag framgångsrika

Verksamhetsstöd
Utveckling av IT/Geodata

Pågående rekrytering 8 medarbetare
Teambaserad arbetssätt implementeras
Upphandling av konsultstöd

Verksamhetsstrategi revidering i slutfas
Verksamhetsplanering 2020 
3-årig operativ planering

Mark och grundvatten
Grundvattensituationen – fortsatt utsatt 
situation
Grundvattensatsning på högvarv
Prognoser var 14:e dag. Satsningar löper på bra.



Sverige, EU och 
omställningsmetaller
Kaj Lax och Erika Ingvald 2019-06-03

BILAGA 2
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Vad jag ska prata om

Vilka är vi?

Vad driver efterfrågan?

Hur långt räcker återvinningen?

Var sker produktionen?

Vad med kritiska mineral? 

Vad med konfliktmineral? 

Vad med prospektering?

Vad med riksintressen?
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VILKA ÄR VI?
Myndighet under 
Näringsdepartementet

SGU är myndigheten för frågor om 
berg, jord och grundvatten i Sverige.

Vi har till uppgift att tillhandahålla 
geologisk information för 
samhällets behov på kort och lång 
sikt.

Miljömålsmyndighet 

Olika roller
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SGU:s instruktion

SGU

3 § Sveriges geologiska undersökning 
ska verka för att skapa goda 
förutsättningar för ett hållbart nyttjande 
av landets mineralresurser och för att 
främja hållbar tillväxt och företagande 
inom sektorn.

Bergsstaten

13 § Inom Sveriges geologiska 
undersökning finns en organisatorisk 
enhet som benämns Bergsstaten och 
som har till uppgift att handlägga 
ärenden som rör prospektering och 
utvinning av mineral.  
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MINEFACTS

https://www.sgu.se/mineralnaring/minefacts/
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VAD DRIVER EFTERFRÅGAN?



Geologi för ett hållbart samhälle

Graedel, Pers. Comm. 

(2015) (EIT) 

Global metallanvändning per capita 1900-2008
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Source: Achzet et al (2009) 

Konsumtion av mineralråvaror
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Cirkulär ekonomi: långt borta
Grön omställning: går snabbt

EUs råvaruinitiativ 2008
-Resurseffektivitet
-Hållbar handel
-Egen produktion

Importberoendet: 20 – 25%
Egen produktion: 3 – 5% 

Försvar och säkerhet? 
- hushållningsreglerna i miljöbalken

Agenda 2030 

Parisavtalet
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HUR LÅNGT RÄCKER ÅTERVINNINGEN?
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MORE INFORMATION:
Dr. Karen Hanghøj

EIT RawMaterials

karen.hanghoj@eitrawmaterials.eu

Behov som täcks av recycling, 

för en råvara med en årlig

efterfrågeökning på 8%. 

% recycled

Tiden det tar innan råvaran återvinns (i antal år)

Recyclingmöjligheter
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>50 %

25-50 %

10-25 %

1-10 %

<1 %

Source: UNEP 2011. 

Recycling rates of metals

Recyclingmöjligheter
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Cirkulär ekonomi och värdekedjan för råvaror
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VAR SKER PRODUKTIONEN?
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Gruvregioner 1850 - nu
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EUs kritiska råvaror 2017 

2017 – 27 stycken

2015 – 20 stycken

2013 – 15 stycken
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KONFLIKTMINERAL
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EUs konfliktmineralförordning

• 1 januari 2021 träder en ny EU-lag i
kraft – Konfliktmineralförordningen.

• Målet är att tillsyna handeln för fyra
mineral – tenn, tantal, volfram, guld –
som ibland finansierar väpnade
konflikter eller bryts med 
tvångsarbetskraft.

• Konfliktpåverkade eller
högriskområden definieras som:
• Områden i väpnad konflikt, 

• Sköra post-konfliktområden, 

• Områden med svag eller icke existerande
regering och säkerhet, som fallerade stater, 

• Områden med utbredda systematiska brott
mot internationell lag, inclusive brott mot 
mänskliga rättigheter.

Source: EU DG Trade
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• Sedan december 2017, är SGU 
ansvarig myndighet i Sverige enligt 
EUs konfliktmineralförordning.

• Vi samarbetar med UD, Tullen, 
Kommerskollegium och andra.

• Från 1 januari 2021, kommer SGU 
utöva tillsyn på svenska importörer 
3TG (över vissa volymer).
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PROSPEKTERING
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Prospektering i världen
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Investeringari kunskapsuppbyggnad

Prospektering
Ca 600 MSEK 2017

Sysselsätter ca 300 personer
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När undersökningstillstånd lämnas är det sedan 1998 lag på att 
prospekteringsaktiviteter och digitala data ska rapporteras till 
Bergsstaten. Efter en sekretesstid på (som mest) fyra år 
offentliggörs materialet och arkiveras vid 
Mineralinformationskontoret.

Prospekteringsföretagen bidrar till kunskapsuppbyggnad

Informationen kan användas av alla, och ger viktig information om 
vår geologi. Information värd flera miljoner kommer årligen 
samhället tillgodo.
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Metoder för geologisk kartläggning

Geologisk kartläggning

Geokemisk provtagning 

Geofysiska mätningar

Borrning

Geoteknisk borrning

Prospekteringsborrning

Energi- och vattenborrning
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”Normal” kartläggning

Från prospektering

Ca 200

> 12 000

Exempel: tyngdkraftsmätningar
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Riksintressen
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”Områden av riksintresse” introducerades i svensk lag i Naturresurslagen år 1987.

Nu regleras riksintressena i Miljöbalken (Kap 3 och 4) som trädde i kraft 1 Januari 1999. 

Områden som kan pekas ut som riksintresse omfattar:

• rennäringen

• yrkesfisket

• naturvården

• friluftslivet

• kulturmiljövården

• fyndigheter av värdefulla ämnen och material

• anläggningar för industriell produktion

• anläggningar för energiproduktion och energidistribution

• anläggningar för slutlig förvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall

• anläggningar för kommunikation, elektronisk

• anläggningar för kommunikation, trafikslagen

• anläggningar för avfallshantering

• anläggningar för vattenförsörjning

• totalförsvarets anläggningar

12 ansvariga myndigheter
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Riksintresse för (värdefulla) ämnen eller material

3 kap. 7 § första stycket miljöbalken

Mark- och vattenområden som innehåller värdefulla ämnen eller material skall 
så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra utvinningen av 
dessa. 

3 kap 7 § andra stycket miljöbalken

Områden som innehåller fyndigheter av ämnen eller material som är av 
riksintresse skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket. 

Inom sådana områden får kommunerna och de statliga myndigheterna inte 
planera för eller lämna tillstånd till verksamheter som kan förhindra eller 
påtagligt försvåra ett nyttjande av resurserna.
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SGU1 utpekar riksintressen för:

1. Metaller (malmer)

2. Industrimineral

3. Bergmaterial

4. Natursten

Det finns 145 st. (maj 2017) varav merparten i 
kategorierna 1 och 2. Av utpekade fyndigheter är 85 st. 
detaljavgränsade.

1SGU är utpekad riksintressemyndighet enligt 2 § 5 förordningen 
(1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden.
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Täkter, industrimineral och natursten 2014 Undersökningstillstånd 2017-03-31
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Så jobbar vi på SGU med riksintressen

Prioritering och bedömning av områden

Pågående ärenden redovisas på vår webbplats 
http://www.sgu.se/mineralnaring/riksintressen-for-vardefulla-amnen-eller-material/pagaende-riksintressearenden

Kontakter med branschen

Geologiskt information, teknisk information, 
prospekteringsinsatser, användningsområden för 
ämnet/materialet

Remiss – länsstyrelse, Boverket, kommun och andra statliga 
myndigheter

Beslut som riktar sig till länsstyrelsen (med karta och 
koordinater)

http://www.sgu.se/mineralnaring/riksintressen-for-vardefulla-amnen-eller-material/pagaende-riksintressearenden
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I produktion 2016

Några äldre gruvor



Handlingsplan Digitaliseringsstrategi 
Lars Kristian Stölen 2019-06-03

BILAGA 3
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Det här fotot av Okänd författare 
licensieras enligt CC BY-SA-NC

Vi måste göra båda delarna, 
men med rätt balans.

Digitalisering på en myndighet innebär två saker: 
- myndighetsintern effektivisering
- nya och förbättrade tjänster till våra användare

http://askatechteacher.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Nuläge (exempel)

Fragmenterad informationshantering

Ineffektivt och kostsamt

Komplext

Höga risker gällande 
informationssäkerhet

Många olika unika gränssnitt

Dubbellagring av information

”Pappersproteser” – PDF’er är inte 
digitalisering

Vi har en tendens till att återskapa 
analoga processer digitalt dvs vi utnyttjar 
inte digitaliseringens möjligheter

Det finns ett stort intresse att genomföra 
förändringar
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Digital transformation innebär leveransmodeller och verksamhetsprocesser som helt 
enkelt inte existerade några år bakåt.

Det handlar inte om att identifiera en existerande process och göra den digital! Ens 
med mindre ändringar. Digital transformation kräver anpassning mellan 
verksamhetsplaner och nya verksamhetsprocesser.

Det viktigt att komma ihåg att det handlar om digital innovation och inte om 
konservering av existerande verksamhetsprocesser.

Att tillföra ny teknologi utan att omdefiniera verksamhetsprocessen är inte digital 
transformation. Det är att konservera en utdaterad arbetsmetod i digitalt format

Digitalisering - Digital Transformation
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Nyläge

Vi har ordning och reda i vårt 
informationslager. En datakälla är rätt. 
Datakvalitet är dokumenterad

Genom ökad standardisering reducerar 
vi komplexitet och kostnader för 
utveckling och förvaltning

Ökad informationssäkerhet

Avgiftsfritt informationsutbyte / Öppna 
data

Vi bidrar till och använder 
förvaltningsgemensamma digitala 
lösningar och tjänster

Vi är en del av gemensam infrastruktur 
för informationsförsörjning inom 
geodatasektorn

Våra öppna data publiceras enligt öppna 
standarder och i öppna format

Våra interna processer effektiviserar den 
myndighetsinterna administrationen
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SGUs digitaliseringsvision

SGUs Digitaliseringsstrategi

Delmål i digitaliseringsstrategi 
kopplar till ett eller flera 

fokusområden i handlingsplan

Varje fokusområde 
innehåller ett antal 
aktiviteter (projekt)

Aktiviteter i handlingsplan
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Fokusområden

Varje fokusområde har en eller flera 
kopplingar till digitaliseringsstrategins 
delmål.

Ett fokusområde kan innehålla både 
befintliga aktiviteter (påbörjade 
och/eller beslutade projekt) samt förslag 
till nya.

Förslag: Aktiviteterna bör vara 
avgränsade projekt med tydliga 
leveranser baserat på agil metodik 
istället för fleråriga projekt.

Aktiviteterna bör i vissa fall inledes med 
pilotstudier alternativt ”proof of
concepts” om det handlar om 
användning av ny teknik eller nya 
programvaror.
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Digitaliseringsmål - fokusområden

2. Intern effektivisering
(adm/ekonomi/kommuni-
kation)

3. Insamling, analys och 
förvaltning av information

1. Kompetens, ledning och 
styrning 

4. Effektivt informations-
utbyte i samverkan

1. Digital kompetens 2. Digital trygghet 3. Digital innovation 4. Digital ledning 5. Digital infrastruktur
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Fokusområde 1. Kompetens-ledning-styrning

1.1 Samordna, driva och följa upp digitaliseringsarbetet

Digitaliseringsstrategen har, tillsammans med digitaliseringssamordnare, en roll att verka som katalysator för 
digitaliseringen, dvs. utgöra ett stöd, komma med idéer och input till ledning och ledningsgrupper. 

1.2 Det innovativa SGU 

SGU behöver hitta former för ett ännu mer innovativt arbetssätt, där medarbetarnas kreativitet och idéer kan tas 
till vara och vidareutvecklas på ett annat sätt än idag. 

1.3 Gemensamt mål – Informationssäkerhet

En hög nivå gällande informationssäkerhet är ett krav på Sveriges myndigheter. Det är en också en förutsättning för 
att rätt information når rätt mottagare

1.4 Utredning Statens servicecenter och andra samverkansformer 

SGU har redan planerat att lägga över vissa tjänster till Statens Servicecenter. Här finns dock möjligheter att lägga 
över ytterligare tjänster. Vidare behöver vi undersöka vi kan samverka med andra myndigheter kring drift av olika 
system. 
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Fokusområde 2: Intern effektivisering 
(adm/ekonomi/kommunikation)

2.1 Ärende- och dokumenthantering – ett första steg mot den digitala arbetsplatsen
Att införa det föreslagna ärende- och dokumenthanteringssystemet utgör också en grund för effektivare interna 
processer och även vissa externa processer.  Förutom ett smartare arbetssätt finns det också stora förväntningar 
internt på smidigare rutiner och processer.

2.2 Intranät 3.0/Digital arbetsplats
Ett nytt intranät ger helt andra möjligheter till mer riktad och anpassad information till de olika interna 
användarna. Beroende på vägval (plattform), öppnar ett nytt intranät också upp för helt nya möjligheter att 
integrera olika tjänster och interna applikationer – med andra ord, vi får en ”digital arbetsplats”. 
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Fokusområde 3: Insamling, analys och 
förvaltning av information
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Fokusområde 3: Insamling, analys och 
förvaltning av information

3.1 Ordning och reda (fortsättning och avslut på tidigare gemensamma målet 
Informationshantering, G5)

Ordning och reda är en grund (basplatta) för framför allt tillhandahållande av 
geologisk information. Det handlar om enhetliga former för insamling och 
inleveranser, utleveranser ut, flöde maskin till maskin, flöden in i andra digitala 
ekosystem / plattformar (samhällsbyggandet, havsplanering m.m.)
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Fokusområde 4: Effektivt informationsutbyte i 
samverkan

4.1 Gemensamt mål – Geodatastrategin
En förutsättning för att våra data ska kunna fungera med andra geodata är att vi följer geodatastrategins mål, dvs. 
att vi standardiserar och harmoniserar våra data efter gemensamma riktlinjer och specifikationer.  
Det viktigaste för 2020 och 2021 för SGUs del är att fokusera på de av våra data som ingår i förslaget till Nationella 
Basdata och anpassa vår grundvatteninformation till det nya ramverk som har tagits fram inom arbetet med 
handlingsplanen för geodatastrategin. Därefter bör jordartsinformation och övrig SGU data anpassas baserat på 
användarbehov.

4.2 Utredning produktifiering
Internt är det viktigt att hitta rätt balans mellan grunddata (som vi måste leverera och som är öppna data) och 
anpassade, tematiska produkter. Med andra ord: hur långt ska vi produktifiera våra data och vad ska vi överlåta till 
tredjepart att vidareutveckla? 
Koppling till pågående PSI-utredning.
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Uppdatering av PSI-direktivet

EU-kommissionen har arbetat fram en revidering av direktivet och den föreslagna förändringen innebär bland 
annat att kommissionen ska ges mandat att ta fram en särskild EU-gemensam lista med datamängder, så kallad 
”high-value data” (värdefulla data) som anses bidra till samhällsekonomiska vinster inom EU. De datamängder 
som inkluderas i listan ska tillgängliggöras av medlemsstaterna utan avgifter och med minimala restriktioner. 
Listan kommer att fastställas av kommissionen i ett senare skede och är ännu inte definierad i detalj men 
utpekade områden för värdefulla data är:

1. Geospatiala data (Geospatial: t.ex. maps and postcodes)

2. Jordobservation och miljö (earth observation and environment)

3. Meteorologi (meteorological)

4. Statistik (statistics)

5. Företag och företagsägande (companies and company ownership)

6. Rörlighet (mobility)
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SGU Sveriges geologiska undersökning –
Marin kartering och behov av eget fartyg
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OM SGU

SGU, Sveriges geologiska undersökning, är myndigheten för frågor om berg, jord 
och grundvatten i Sverige. Myndighetens uppgift är att tillhandahålla geologisk 
information för samhällets behov på kort och lång sikt.

Genom SGUs maringeologiska undersökningar bistår myndigheten samhällsaktörer 
såsom kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter med viktig information om 
havsbotten.

SGU säkerställer kunskap om klimatförändringar, miljögifter i havsbotten, 
tillhandahåller kunskap om var det är lämpligt att anlägga havsbaserade 
vindkraftverk eller var det är lämpligt att bygga längs våra kuster. SGUs data 
används också av Försvarsmakten.
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OM SGU

På grund av havsbottnens svåråtkomliga natur är undersökning och kartläggning 
av havsbottnen beroende av en mer avancerad teknik än de som används för det 
geologiska arbetet på land.

Vid grundare vatten kan satellitdata, flygfotografier och höjddata användas, 
medan längre ut i kustzonen och till havs utförs undersökningen uteslutande från 
fartyg och båtar. 

SGU har två farkoster i sin flotta för maringeologisk kartering: 
• Undersökningsfartyget s/v Ocean Surveyor används för djupare vatten.
• Undersökningsbåten s/v Ugglan används där det är grundare.

Ocean Surveyor byggdes 1984 och närmar sig slutet på sin livslängd.



GEOLOGI FÖR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

S/V OCEAN SURVEYOR
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SGU GER ANDRA SAMHÄLLSAKTÖRER FÖRUTSÄTTNINGAR 
ATT SKAPA HÅLLBARHET OCH TILLVÄXT
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”Kunskap om hav och havets resurser är en förutsättning för förvaltningen
liksom för att säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling av näringarna.”

Här följer några exempel från de områden där SGU arbetar med att skapa 
förutsättningar för ett hållbart samhälle och blå tillväxt.

FRÅN REGERINGENS MARITIMA STRATEGI:
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När haven stiger eroderar svenska sandstränder och kustområden. Problemen 
kommer att öka i framtiden. För att skydda våra kuster och bistå kommuner med 
sin kustplanering kartlägger SGU kustområden. 

Ett omfattande arbete har tillsammans med SGI genomförts i Skåne. 

HÅLLBART SAMHÄLLE

SKYDDA SVENSKA STRÄNDER FRÅN EROSION
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Avfall med giftigt innehåll från pappersbruk och trävaruindustrin ligger 
på våra havs- och sjöbottnar. 

Tillsammans med länsstyrelser arbetar SGU med att undersöka och 
lokalisera vart de farliga avfallen finns gömda. Genom detta arbete 
skapas förutsättningar för att börja arbeta med åtgärder.

FIBERBANKAR
HÅLLBART SAMHÄLLE
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VIND- OCH VÅGKRAFTVERK

Sverige behöver öka andelen förnybar energi för att möta klimatmålen. 
För energiomställningen är vind- och vågkraft viktiga energikällor.

SGU handlägger på regeringens uppdrag ärenden som rör etablering 
och utläggande av undervattenskablar och rörledningar för vind- och 
vågkraftsparker.

HÅLLBART SAMHÄLLE
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Havsplanering är viktigt för välmående ekosystem och en i övrigt god 
miljö. Det är också en förutsättning för de maritima näringarna.

Både staten och kustkommunerna har ett ansvarar för planeringen till 
havs. Ett EU-direktiv från 2014 har ytterligare höjt kraven på kustnära 
havsplanering. SGU tar fram information för detta arbete.

SVENSK HAVSPLANERING
HÅLLBART SAMHÄLLE
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Ett sätt att minska de storskaliga utsläppen av koldioxid till atmosfären 
är att avskilja och lagra koldioxiden permanent I berggrunden i havet.

SGU är den expertmyndighet som har kunskap om den berggrund som 
skulle kunna vara aktuell för lagring av koldioxid i Sverige.

KOLDIOXIDLAGRING
HÅLLBART SAMHÄLLE
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FISKE

Att stärka fiskbestånden och långsiktigt bibehålla dem på en säker nivå 
är en prioriterad fråga för regeringen. 

SGU kartlägger havsbotten och ger därmed tillgång till kunskap om hur 
svenska hav mår. Det är en förutsättning för att rehabilitera miljön på 
havsbotten och därmed bidra till en hållbar fiskenäring.

BLÅ TILLVÄXT
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MARINA ANLÄGGNINGAR

Sverige är ett exportberoende land. En stor del av exporten går via 
svenska hamnar. Svensk industri är därmed beroende av en 
välfungerande marin infrastruktur såsom farleder, hamnar och broar.

SGUs kunskap om havsbotten gör det möjligt att skonsamt och effektivt 
fortsätta utveckla den svenska marina infrastrukturen genom anläggande 
av undervattensrör- och kablar och muddring inom allmänt vatten.

BLÅ TILLVÄXT
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TURISM

Med Europas längsta kustlinjer och unika förutsättningar förväntas den 
marina turismen att fortsätta öka i Sverige. 

Idag uppskattas antalet anställda inom den marina turistnäringen till 
mellan 39 000 och 53 000.

SGU bidrar till ökad kunskap om havet och havsbotten vilket är avgörande 
för ett friskt hav och möjligheten att skapa ännu fler jobb.

BLÅ TILLVÄXT
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FÖRDJUPADE OCH BREDDADE SJÖFARTSLEDER

I takt med att godsfartygen blir allt större behöver sjöfartsleder 
breddas och fördjupas. Utöver förbättrad tillgänglighet kan utbyggnad 
av sjöfartsleder leda till ökad effektivitet, mindre miljöpåverkan och 
större säkerhet.

När Malmporten i Luleå nu byggs ut har SGU bidragit med avgörande 
information om havsbotten inför utbyggnad och muddring.

BLÅ TILLVÄXT
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Sverige behöver mer kunskap om havet och havsbotten för att möta 
Sveriges klimat- och miljöutmaningar, ställa om till ett hållbart samhälle 
och skapa förutsättningar för blå tillväxt.

En modern marin infrastruktur är en förutsättning för att lyckas. 
SGUs viktigaste verktyg för ändamålet är Ocean Surveyor som har nått 
slutet på sin livslängd.

VÄGVAL
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VAD BEHÖVER SVERIGE?

För att säkerställa tillgången till maringeologisk information i den takt 
som myndigheter och näringsliv efterfrågar behöver SGU ett anslag som 
motsvarar behov, krav och efterfrågan.

Anslaget måste matchas med ett effektivt undersökningsfartyg som klarar 
dagens och framtidens miljökrav, kostnadseffektiv drift och arbetsmiljökrav.
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ETT NYTT ELLER UPPRUSTAT FARTYG?

Nytt fartyg: 
• Fortsatta undersökningar med bibehållen 

verksamhet samt viktiga utvecklingsmöjligheter. 

• Miljövänlig och klimatsmart teknik.

• Enklare underhåll, fler effektiva driftstimmar, 
merutnyttjande och bättre möjlighet till 
samverkan för samhällets bästa.

• Goda arbetsmiljöförhållanden gör det lättare att 
rekrytera och behålla kvalificerad personal.

Upprustat fartyg:
Fortsatta undersökningar med bibehållen 
verksamhet men med utdaterad teknologi, sämre 
utvecklingsmöjligheter, kostnadseffektivitet och 
sämre arbetsförhållanden jämfört med nytt fartyg.
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SGUS NUVARANDE FINANSIERING

SGUS NUVARANDE FINANSIERING Mkr

Anslagsfinansiering via andra myndigheter 10

Egen anslagsfinansiering 21

Övriga intäkter (ex. forsknings- och EU-projekt) 4

Totalt 35
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ALTERNATIV FÖR FRAMTIDENS MARINGEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR

NYTT FARTYG OCH UTÖKAT UPPDRAG Mkr

Nytt fartyg 15

Utökat uppdrag 6

Totalt 21

LIVSTIDSFÖRLÄNGT FARTYG OCH UTÖKAT UPPDRAG Mkr

Livstidsförlängt fartyg 9

Utökat uppdrag 6

Totalt 15
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SAMMANFATTNING

Efterfrågan på maringeologisk information ökar inom de marina 
näringarna. 

I takt med miljö- och klimatfrågornas växande betydelse blir kunskap om 
havet och havsbotten allt viktigare.

Undersökningsfartyget Ocean Surveyor har nått slutet på sin livslängd.

Antalet möjliga driftstimmar för Ocean Surveyor i kombination med 
begränsade resurser gör att SGU ibland tvingas tacka nej till förfrågningar 
från andra myndigheter.

Sverige behöver en modern marin infrastruktur och uppdaterad teknik.
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