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 Datum:  2019-10-14 

Tid:  kl. 12.50 – 15.40 
Plats:  SGU, Uppsala 

  
 

    

 
 
Närvarande:  
Lena Söderberg            SGU 
Linda Swärd  Microsoft 
Pär Weihed   LTU 
Ola Johansson   Sveriges riksdag 
Åsa Eriksson, punkt 1-3    Sveriges riksdag  
Göran Risberg   SGU  
Lars-Inge Larsson   SGU 
Helena Kjellson   SGU 
Bo Thunholm, punkt 5   SGU 
Ellen Walger, punkt 5   SGU 
Anna Thorngren, sekreterare  SGU 
Ebba Okfors (adept till GD)  Svenska Skogsplantor 
 
 

 
Anmält förhinder:  
Gunnar Holmgren    Arbetsgivarverket 
Stefan Löfgren   SLU  

 
 
 
 
 

Möte med SGUs insynsråd  
 

1. GD inleder 
 
Lena Söderberg hälsade alla välkomna till dagens möte.  
 
 
 
 

2. Föregående minnesanteckningar 
 
Föregående anteckningar per 2019-06-04 godkändes och lades till handlingarna. 

Minnesanteckningar från insynsrådets möten, liksom material som delas ut och /eller presenteras är  
offentliga och publ på sgu.se. 
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3. Aktuellt läge 
 

Lena Söderberg föredrog ärendet (se bilaga 1). 
Mark och grundvatten: 

• Fokus på extrasatsningar inom grundvattenkartering 
• Utbyggnad av grundvattennätet  
• Stor satsning på geodata i 3D   
• Större samarbete med Smhi avseende modellering av grundvattennivåer. 

Samhällsplanering: 
• I samarbete med Trafikverket kartering av berggrund, jordarter och grundvatten i korridorer för 

framtida järnvägsutbyggnad.  
• Regeringsuppdrag: Öka kunskapen om förorenade sediment, 2019-2021  

Mineralresurser: 
• Fokus på omställningsmetaller och cirkulär ekonomi.  
• Uppbyggnad av ett geomagnetiskt variometer-nätverk i mellan- och södra Sverige för att 

observera rymdväder 
Gemensamma mål 

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

 
Budgetpropositionen för 2020  
Information om de delar som närmast påverkar SGU. Höständringsbudget 2019 påverkar inte SGU. 
 

Anslag 24 1:8  Sveriges geologiska undersökning – neddragningen är hänförlig till satsningen på ”gröna 
 jobb” i BP18 som innebar 8mkr högre anslag per år 2018-2020. Satsningen upphörde 
 dock efter årsskiftet 18/19 (medel låsta i årets regleringsbrev). Neddragningen för 2020 
 var alltså väntad. 
Anslag 24 1:9   Geovetenskaplig forskning – ingen förändring jämfört med 2019 
Anslag 24 1:10  Miljösäkring av oljelagringsanläggning – ingen förändring jämfört med 2019 
Anslag 20 1:4  Sanering och återställning av förorenade områden – som en del av satsningen på rent hav 
 föreslår därför regeringen att anslaget ökas med 65 mkr per år 2020-2022 för att stärka 
 arbetet med förorenade sediment och miljöfarliga vrak. 
 
Insynsrådet konstaterade att arbetet med grundvattensatsningen borde fortsätta i ljuset av klimatfrågan. Att 
det är ett viktigt område som borde prioriteras framgent. 
 
Regeringsuppdrag   

• Utökad kartläggning och karaktärisering av grundvattenresurser (16 december 2019)  
• Kartlägga innovationskritiska metaller och mineral (1 mars 2020) 
• Bättre kunskap om förorenade sediment ska ge renare sjöar och hav  
• Medverka i genomförandet av nationell geodatastrategi 
• Ta fram vägledande strategier för kulturmiljöfrågor (31 oktober 2019) 
• Medverka i genomförandet av Östersjöstrategin 

 
Insynsrådet aviserar en önskan om att bli informerade om status kring SGUs fartyg Ocean Surveyor vid detta 
möte. Lars-Inge Larsson chef för Samhällsplanering informerade. 
SGU är den myndighet som aktivt själva bedriver marin kartering. Tillstånd finns hos Försvarsmakten, 
Sjöfartsverket och SGU. SGU är en viktig leverantör till Försvarsmakten och den informationen är skyddsvärd.  
Havsbottens svåråtkomliga natur gör att SGU fartyg OS anpassats med mer avancerad teknik. OS byggdes 
1984 och har nu nått sin livslängd.  
 

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 poängterar vikten av arbetet med att söka efter nya upplägg för samarbete och uppdrag. Detta 
är viktiga prioriteringar för att möta framtidens behov.  
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4. Internrevisions återrapportering 

Internrevisionschef Inga Astorsdotter informerade om rapporten informationssäkerhet samt valda delar av 
den beslutade åtgärdsplanen (se bilaga 2).   
 
Mot bakgrund av tidigare positiva erfarenheter tog GD initiativet kring att upprätta en internrevision på 
SGU. GDs ambition framgent är att ansöka om säkerhetsklassning av insynsrådets ledamöter. Detta kan då 
ske när en ny mandatperiod träder i kraft om departementet så bedömer. 
 
Konstaterades att noterade brister har tagits på allvar och i vissa fall åtgärdats eller håller på att åtgärdas. 
Rollen som säkerhetschef är numera organisationsförflyttad till att rapportera direkt under 
avdelningschefen för Verksamhetsstöd. Ett gemensamt mål avseende informationssäkerhet har varit en 
intern satsning som nu är inne på det sista året. Ett förslag på ny säkerhetsorganisation kommer att läggas 
fram under hösten. 
 
Insynsrådet noterade att de tagit del av viktig och intressant information och påpekar vikten av att vidare 
få information löpande kring internrevisionens arbete på myndigheten.  
 
 
5. Grundvattensituationen  
 
Bo Thunholm föredrog ärendet (se bilaga 3).  
 
Sammanfattning: 
Grundvattennivåerna är vid månadsskiftet september/oktober 2019 låga i delar av Götaland och Svealand. 
Under 2017 var läget mer akut än vad det är i år för små och stora magasin. Medierna har fortsatt 
uppmärksamma situationen under året. Hur stort är problemet? Hur allvarligt är det?  Höga nivåer i ett litet 
magasin kan vara sämre än låga nivåer i ett stort magasin beroende på hur stor magasinerande förmågan är i 
området. Arbetet med att bygga ut grundvattennätet fortsätter under 2020 vilket inkl TEM-mätningar och 
3D-satsning. Automatiska mätningar byggs ut från 300 till 600 observationsrör. Det finns ett 
nederbördsunderskott från ca 2-3 år tillbaka i tiden för de stora magasinen. Vattensituationen i Mälardalen 
är ett övergående problem.  

 
 

6.  SGUs roll inom grundvattenfrågor 
 
Helena Kjellson föredrog ärendet (se bilaga 4). 
 
Vi har nu stort fokus på den grundvattensatsning som regeringen givit oss i uppdrag att genomföra under 
2018-2020. Samtidigt måste vi titta på vad som händer därefter. Vi ser att vi måste vara tydligare med vad 
vår roll är och delar kommunikativt upp vårt uppdrag i hållbar vattenförsörjning, tillhandahållande av 
hydrogeologisk information för samhällets behov samt forskning och utveckling. Förhållningssättet och 
synen på grundvattnets värde behöver förändras i samhället i stort och det förebyggandet arbetet behöver 
utvecklas. Den hydrogeologiska informationen kommer spela en betydligt större roll i beslutsunderlag för 
kommuner, myndigheter, företag, och andra samhällsaktörer framgent. I och med satsningen har det byggts 
upp förväntningar på SGU, men med en väsentligt mindre budget 2021 kommer det att vara svårt att leva upp 
till dessa. Våra prioriteringar måste därför vara tydliga och vi måste titta mer på våra intressenters egen 
betalningsvilja.  
 
Insynsrådet framhöll vikten av att hålla fast i uppdraget att färre remisser ska besvaras. Kommuner och 
länsstyrelser borde nyttja SGU tidigare i processen eftersom risken annars blir att SGU agerar som konsult i 
remisshanteringen åt dessa aktörer. 
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7. Övrigt 
 
Inga övriga frågor framfördes. 
 
 
 
8. Kommande möten 
 
Följande datum under 2020 föreslås som insynsrådets sammanträden: 
 
Måndag 30 mars  
Måndag 8 juni – ev studiebesök Uppsala Vatten 
Måndag 12 oktober 
 
Mötestid: Inleds med lunch kl 12.00 i Uppsala. 
 
 
 

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

 
 



Geologi för ett hållbart samhälle

Aktuellt läge
Mark och grundvatten:

• Fokus på extrasatsningar inom 
grundvattenkartering

• Utbyggnad av grundvattennätet 

• Stor satsning på geodata i 3D  

• Större samarbete med Smhi avseende 
modellering av grundvattennivåer.

Samhällsplanering:

• I samarbete med Trafikverket kartering av 
berggrund, jordarter och grundvatten i korridorer 
för framtida järnvägsutbyggnad. 

• Regeringsuppdrag: Öka kunskapen om förorenade 
sediment, 2019-2021 

Gemensamma mål:

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

Mineralresurser:

• Fokus på omställningsmetaller och 
cirkulär ekonomi. 

• Uppbyggnad av ett geomagnetiskt 
variometer-nätverk i mellan- och södra 
Sverige för att observera rymdväder

• Uppdrag att identifiera särskilda riskområden för 
ras, skred, erosion och översvämning som är 
klimatrelaterade (SGI)

Insynsrådet 191014 bilaga 1
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Budgetpropositionen för 2020
• Information om de delar som närmast påverkar SGU.

• Höständringsbudgeten för 2019 påverkar inte SGU.
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Anslag 24 1:8 Sveriges geologiska undersökning

Kommentar
• Neddragningen är hänförlig till satsningen på 

”Gröna jobb” i BP18 som innebar 8 mnkr 
högre anslag per år 2018-2020. Satsningen 
upphörde dock efter årsskiftet 2018/19 
(medel låsta i årets regleringsbrev). 
Neddragningen för 2020 var alltså väntad.



Geologi för ett hållbart samhälle

Anslag 24 1:9 Geovetenskaplig forskning

Kommentar
• Inga förändringar jämfört med 2019.



Geologi för ett hållbart samhälle

Anslag 24 1:10 Miljösäkring av oljelagringsanl.

Kommentar
• Inga förändringar jämfört med 2019.



Geologi för ett hållbart samhälle

Anslag 20 1:4 Sanering och åter-
ställning av förorenade områden

Kommentar
• Ännu oklart hur stor del av satsningen som 

kommer att utföras av SGU. Pågår dialoger 
med NV som är uppdragsledare.
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Övrigt som ev. kan påverka SGU

• Anslag 18 1:6 Lantmäteriet föreslås 
ökas med 35 mnkr per år för att 
åstadkomma en ökad digitalisering av 
samhällsbyggnadsprocessen. 

• Det nuvarande samordnings-
uppdraget som Livsmedelsverket har, 
breddas till att leda ett nationellt 
samordningsarbete av 
dricksvattenfrågor. Därför föreslås 
anslaget 1:14 Livsmedelsverket öka 
med 3 000 000 kronor fr.o.m. 2020. 
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Regeringsuppdrag 2019
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Våra större regeringsuppdrag 2019

▪ Utökad kartläggning och 
karaktärisering av 
grundvattenresurser
(16 december 2019) 

▪ Kartlägga innovationskritiska 
metaller och mineral (1 mars 2020)

▪ Bättre kunskap om förorenade 
sediment ska ge renare sjöar och hav 

▪ Medverka i genomförandet av 
nationell geodatastrategi

▪ Ta fram vägledande strategier 
för kulturmiljöfrågor
(31 oktober 2019)

▪ Medverka i genomförandet 
av Östersjöstrategin
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Ett regeringsuppdrag om förbättrad kunskap om 
hantering av förorenade sediment

• Avdelningen för Samhällsplanering

• Avdelningen för Mark och Grundvatten

• Juli 2019 - Jan 2022

• Max 65 mnkr, Finansieras via 
Naturvårdsverket 1:4 anslaget

• Tillsammans med NV, Lst, SGI, HaV

• Vid behov andra berörda myndigheter
Figur: Magdalena Thorsbrink
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Myten ”när miljögifter väl 
hamnat i sedimenten utgör 
de inte längre någon risk”

• Minska risken för spridning av 
miljögifter

• Öka kunskapen om förorenade 
sedimentområdens utbredning

• Undersöka åtgärdsalternativ

• Ska bidra till en kostnadseffektiv 
hantering av förorenade 
sediment

Syfte
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1) Sammanställa befintliga data avseende förorenade sediment 
samt sammanställa och utvärdera erfarenheter från tidigare 
efterbehandlingsprojekt både i Sverige och utomlands

2) Kartlägga utbredningen av förorenade sedimentområden för en nationell 
överblick

3) Utveckla en nationell prioriteringsmetodik för vilka sedimentområden 
som ska undersökas och genomföra kompletterande undersökningar

Vad ska vi göra?
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Vad ska vi göra?

4) Utveckla vägledningar för inventering och bedömning av hälso-
och miljörisker vid förorenade sedimentområden t.ex. för vilka 
bedömningsgrunder, riktvärden och metoder som bör användas

5) Skapa en nationell kunskapsplattform och möjliggöra för expertstöd för 
förorenade sediment för att säkerställa erfarenhetsåterföring

6) Genomföra pilotprojekt där lika metoder testas och utvärderas för att 
kunna ta fram situationsanpassade metoder för förorenade sediment. 
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Internrevisionen
Inga Astorsdotter

Insynsrådet 191014 bilaga 2



Informationshantering 
och säkerhet
Sammanfattning av internrevisionens rapport samt 
åtgärdsplanen som beslutades av GD den 17 juni 2019

OBS:

De datum som anges i denna presentation är de datum som anges i åtgärdsplanen.

Uppsala 2019-09-27
Inga Astorsdotter,
Internrevisor
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Styrning av informationssäkerhet

Noterade brister:

SGU saknar en övergripande struktur på 
centrala styrande dokument. Konsekvensen blir 
bl.a.: 

• Att ansvarsfördelningen blir otydlig

• Att informationshantering och säkerhet 
försvagas. 

Saknas viktiga styrande dokument som t.ex. kris-
och kontinuitetsplan.

IT-organisationen saknar betryggande förmåga 
att hantera säkerhetsbrister och driva IT-
utvecklingen framåt.

Beslutade åtgärder:

A. Att skapa en struktur gällande styrande 
dokument. 2019-10-12

B. Att upprättas/uppdateras centrala dokument 
med stöd av informationssäkerhetsprojektet. 
Implementeras 2020 och framåt

C. Att förstärka IT-organisationen (IT+Geodata
m.m.) och tydligare koppla den till 
verksamhetens mål. Kontinuerligt 
uppföljning. 2019-2020.
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Styrning av informationssäkerhet forts.
Noterade brister:

Säkerhetschefens ställning är svag, bl.a. 
bristande kontakt med ledningen.

Nyckelpersonsberoendet inom IT är stort.

m.m.

Beslutade åtgärder:

D. Att skapa säkerhetsorganisation där bl.a. 
säkerhetschefens ställning stärks och 
förtydligas, inklusive ny rutin för 
kommunikation och uppföljning med GD. Klart 
2019-12-31 + planerad kontinuerlig utveckling.

E. Att utvärdera informationssäkerhetsläget och 
önskat läge. Detta tillsammans med tydligare 
ansvar och ökad involvering av ledningens ska 
öka medvetenheten inom 
informationssäkerhetsfrågor inom SGU. Ingår i 
gemensamma mål till 2019-12-13

F. Att kartlägga nyckelpersonberoendet och 
upprätta styrdokument för att minska det. 
Ingår delvis i gemensamma mål till 2019-12-13
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Roller och ansvar

Noterade brister:

Roller och ansvar finns men är inte kända och 
omfattar inte hela SGU. Vissa roller har inte 
motsvarande mandat för beslut om resurser.

Beslutade åtgärder:

G. Rutinbeskrivning är framtagen (2019-05-20). 
Vidare utredning krävs och eventuella 
justeringar av ex arbetsordningen. Hanteras 
vidare i det gemensamma målet 
informationssäkerhet.
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Klassificering av information

Noterade brister:

Informationsklassificering har genomförts till 
viss del, vilket är positivt, men ett stort arbete 
kvarstår inom viss verksamhet.

Beslutade åtgärder:

H. Att återuppta informationsklassificering 
m.m.: Omformulerat mål i VP 2019: 
Arbetssätt är framtaget och pilottestat för 
fortsättning 2020. 
Hanteras vidare i VP för 2020.

I. Att definiera skyddskrav och –åtgärder.
Omformulerad resultatindikator: 
Insamlingssystem i berörd verksamhet 
kartlagd. 
Prioritet att säkerställa efterlevnad av lag, 
prioritet på säkerhetsskydd. Hantering  i VP 
för 2020.

Både H och I åtgärdas senast 2019-12-13
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Förvaltning av informationstillgångar

Noterade brister:

Säkerhetsbrister hanteras inte systematiskt och 
åtgärdas inte alltid inom rimlig tid.

IT-verksamheten har inte tillräckligt med 
resurser i form av styrning, kompetens och 
bemanning för att SGU ska nå en rimlig nivå 
avseende informationshantering och säkerhet. 

Dokumentation kring system och applikationer 
är ofta bristfällig.

Beslutade åtgärder:

J. Att prioritera åtgärder som syftar till stärka 
bristande informationssäkerhet. Detta ska ske 
kontinuerlig. Kopplas till uppföljning, fastställd 
organisation och tydliga ansvarsrutiner. 
Åtgärdat senast 2020-12-13.

K. Att utarbeta plan med bedömning och 
prioritering av tidigare förslag till 
förbättringar. 
Åtgärdat senast T2
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Förvaltning av informationstillgångar forts.

Noterade brister:

Det saknas analys av SGU:s behov av 
säkerhetskopiering och beslut om hur 
säkerhetskopiering ska göras. Brister i 
säkerhetskopieringen kan innebära stora risker 
för verksamheten.

Beslutade åtgärder:

L. Att krav på säkerhetskopiering tas fram. 
Därefter ska rutiner utarbetas rutiner för 
hur, vad och vem. 
Senast 2019-12-13

M. Att återläsningstester görs enligt rullande 
scheman med beslutade intervall i 
prioriteringsordning. 
Förslag framtaget till T2.

N. Att beslut fattas om vilken dokumentation 
som ska finnas för system och applikationer. 
Görs inom ny säkerhetsorganisation senast 
2019-12-13 
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Förvaltning av informationstillgångar forts.

Noterade brister: Beslutade åtgärder:

O. Att förändringsrutiner ska dokumenteras, 
implementeras och följas upp i 
verksamheten, som en kompenserande 
kontroll för att hantera de risker som är 
förenade med att personal arbetar både 
utveckling och produktion. 
Senast 2019-12-13

P. Se åtgärd H
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Organisationens medvetenhet

Noterade brister:

Säkerhetskulturen inom SGU brister. 

Noterade brister i informationshantering och 
säkerhet tyder på dels 

• bristande säkerhetskultur inom SGU och dels

• bristande engagemang och/eller 
kompetensen brister hos såväl ledning som 
övrig personal. 

Beslutade åtgärder:

Q. Att ökad uppmärksamhet på säkerhetsfrågor. 
Kontinuerlig utbildning av ledning och 
personal i informationssäkerhet. 

R. Att plan för kompetensutveckling och –
försörjning upprättas inom IT och Geodata
och  genomförs från T2 och framåt i samband 
med nyrekryteringar. I dagsläget är 
situationen för ansträngd för att starta upp 
kompetensutveckling. Dock kan planering 
genomföras. 

Både Q och R åtgärdas senast 2019-06-30
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Uppföljning

Noterade brister:

Det saknas rutiner för uppföljning som 
säkerställer att interna och externa regler inom 
informationshantering och säkerhet efterlevs.

Att rapportering av incidenter och avvikelser 
inte hanteras ändamålsenligt i befintliga 
rapporteringssystem.

Beslutade åtgärder:

S. Nya uppföljningsrutiner införda men ska 
utvecklas ytterligare till T2. 

T. Nya rapporteringsrutiner införda, men 
behöver utvecklas ytterligare till T2. 

Både S och T åtgärdat senast 2019-10-30



Grundvattensituationen 2019
Bo Thunholm 2019-10-14

Insynsrådet 191014 bilaga 3
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Grundvattennivåer 
Månadsskiftet september/oktober 2019

Låga nivåer i delar av Götaland och Svealand
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Grundvattenåret 2019
Små magasin ≈ Enskild vattenförsörjning

Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Sep/Okt

Torka mars-april
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Grundvattenåret 2019
Stora magasin ≈ Kommunal vattenförsörjning

Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Sep/Okt
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Grundvattennivåer 2016  -2019
Små magasin ≈ Enskild vattenförsörjning

Exempel: Augusti månad

2016 2017 2018 2019
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Grundvattennivåer 2016  -2019
Stora magasin ≈ Kommunal vattenförsörjning

Exempel: Augusti månad

2016 2017 2018 2019
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Fortsatt uppmärksamhet i media
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Hur stort är problemet?

Hur allvarligt är det?

Kris?

Vattenbrist?
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Längre tidsperspektiv
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-0.5

0.0

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

SGU, Grundvattennätet, station Sala, 20:1
Grundvattennivåer, meter under markytan
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SGU, Grundvattennätet, station Hallsberg, 17:6
Grundvattennivåer, meter under markytan
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-4

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

SGU, Grundvattennätet, station Böda, 7:9
Grundvattennivåer, meter under markytan

Stora grundvattenmagasin

Exempel:
Sala
Hallsberg
Böda

Låga nivåer:
1970-talet (1976!)
1990-talet
2016-2019
2019 - ????
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Grundvattenbildning:
100 – 400 L/m2, per år

Bortförsel och uttag av 
grundvatten:
Några få procent

Hur mycket grundvatten bildas, hur mycket konsumeras, förs bort...
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Sveriges vattenförsörjning

Grundvatten

Förstärkt grundvatten

Ytvatten

Enskild 
vattenförsörjning

Ytvatten

Förstärkt
grundvatten

Grundvatten

Kommunal vattenförsörjning

Enskild vattenförsörjning (≈1,2 M)

Grundvatten
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Geologiska förutsättningar: 
Varierande magasinerande förmåga

Rullstensås/Isälvsmaterial
Stor magasinerande förmåga

Berggrund med tunna jordlager
Liten magasinerande förmåga
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Magasinerande förmågan har 
stor betydelse…

Jämför med befolkningstäthet.
Årstidsberoende.
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Skillnad på små och stora magasin, exempel från område nära Motala
Grundvattennivåer, meter under markytan, 1976 - 2019

Litet, 
snabbt reagerande 
magasin

Stort, 
långsamt reagerande 
magasin
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Rullstensås/Isälvsmaterial
Stor magasinerande förmåga

Berggrund med tunna jordlager
Liten magasinerande förmåga

Exempel 1: 
Höga nivåer i ett litet magasin kan var sämre än låga nivåer i ett stort magasin
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Exempel 2: 
Normalt med problem under sommaren, stora uttag 
vattenbrist, salt grundvatten

Berggrund med tunna jordlager
Liten magasinerande förmåga
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Små magasin, klimatförändringar
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Behov av  utökat underlag: Regleringsbrev 2018

Utökad kartläggning och karaktärisering av grundvattenresurser

SGU ska under 2018–2020 årligen redovisa genomförda insatser för att förfina och 
utöka kartläggning och karaktärisering av grundvattenresurser i särskilt utsatta 
områden.

”Särskilt utsatta områden är regionalt och geologiskt avgränsade delar av Sverige 
med förhöjd risk att grundvattentillgång, grundvattnets nivå eller kvalitet medför 
problem i samhället.”
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Projekt 2018-2020 kopplade till satsning

Utökad grundvattenkartering (inkl TEM-mätningar)

3D-satsning

Utbyggnad av grundvattennätet

Framtagande av prognosverktyg, användning av modeller 

Automatiska mätningar, utbyggnad från 300 till 600 observationsrör

Vidareutveckla kartvisare mm för nuvarande, historiska och prognostiserade 
grundvattennivåer, ”månadskarta” kommer att ersättas
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SGUs information: Underlag för planering, 
exempelvis regionala vattenförsörjningsplaner



SGUs roll inom 
grundvattenfrågor
Helena Kjellson 2019-10-14

Insynsrådet 191014 bilaga 4
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SGUs uppdrag inom grundvatten

Hållbar vattenförsörjning

• Expert- och kunskapsstöd 

• Vattenförvaltning

• Miljömålet Grundvatten av god kvalitet

Tillhandahålla hydrogeologisk information för samhällets behov

• Kartläggning av grundvattenresurser

• Övervakning av grundvattenresurser (via HaV och NV)

• Nuläge och prognoser för grundvattennivåer

• Brunnsarkivet

• Insamling av grundvattendata från andra aktörer

• Geodata i 3D

Forskning och utveckling

• Intern forskning inom myndigheten och extern   
forskning genom ett utlysningsförfarande. 
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Samhället

• Kunskapen om grundvattnets betydelse och värde är låg i samhället. 
Förhållningssättet och synen på grundvattnets värde behöver förändras och det 
förebyggande arbetet behöver utvecklas. 

• Medvetenheten har blivit större de senaste åren och därmed har behovet av 
kunskap och information om grundvatten ökat. 

• Vi är bara i inledningen på en förändring där den hydrogeologiska information 
kommer att behöva spela en betydligt större roll i beslutsunderlag för kommuner, 
myndigheter, företag, domstolar och andra samhällsaktörer. 
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Fokusområden2020-2023

• Ta ett tydligare ansvar för Hållbar vattenförsörjning

• Utöka arbetet med att utvärdera och analysera grundvattendata för att behålla expertkompetens 
och tillhandahålla de prognoser, produkter och sammanställningar som samhället behöver.

• Tillhandahålla mer generell vägledning till prövningsmyndigheter och verksamhetsutövare och 
utveckla vår kurs- och seminarieverksamhet – fortsätta att successivt svara på färre remisser. 

• Arbeta för ökat ansvar inom grundvattenövervakning, parallellt förtydligar vi vårt eget ansvar för 
provtagningsnätet för grundvatten.  

• Vidareutveckla grundvattensatsningen genom att äska utökade anslag till utbyggnad av 
grundvattennät och digitala tjänster. 

• Digitalisering och informationssäkerhet
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