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Möte med SGUs insynsråd  
 
GD Lena Söderberg inleder 
 
Lena Söderberg hälsar alla välkomna till Hallsberg för studiebesök på f.d. impregneringsverket i Åsbro och inleder 
med att berätta om att SGUs nya organisation har satt sig och att man nu har jobbat med planering av året samt 
genomfört resultatdialoger för tertial 1.  
 

1. Föregående anteckningar 

Föregående anteckningar lades till handlingarna.  
 

2. Aktuellt från SGU 

Göran Risberg presenterade hur SGU, utifrån de politiska målen, jobbat med verksamhetsstrategin och 
verksamhetsplaner ner till individuella planer på enhetsnivå.  
Parallellt har ett arbete med en fördjupad intresseanalys och intressentdialog gjorts i syfte att få en bättre bild av våra 
intressenters framtida behov av kunskap och information.  
 
I värdegrundsarbetet har SGU tagit fram tre ledord, Innovativa, Samhällsnyttiga och Öppna som nu ska 
implementeras i verksamhet och planering.  
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Ledningen har i dagarna fastställt SGUs gemensamma mål och reducerat strategierna ner till åtta stycken från 
tidigare 16 samt arbetat med att få en tydlig och gemensam bild av målen.  
 
Göran presenterade kort om vad som är på gång i respektive avdelning:  
Mark och grundvatten:  

- PFAS-utredning 
- Dricksvattenutredning 
- Riksintresseutredning  

Samhällsplanering 
- Ramverk och modeller för 3D 
- SamverkanTrafikverket 
- Regional bergkvalitet – Materialförsörjningsplanering, ser att mer kan göras vad gäller bergkvalitet 
- SGUs roll, tillstånd och tillsyn CCS – ett utredningsunderlag har tagits fram för CCS 
- Interregprojekt Natur- och kulturarv 
- Ansökan klimatanpassning – SGU har fått medel för en klimatanpassningsplan 
- Interregprojekt sulfidjordsproblematik 
- Havsplanering pilotprojekt i höst – SGU aktiv roll i havsplanering och regeringsuppdrag kopplat till 

Östersjön 
- Regeringsuppdrag marin 

Mineralresurser:  
- KIC – SGUs deltagande är nu godkänt av regeringen 
- Utfall av Högsta förvaltningsdomstolens utslag avs. Norra Kärr – har gett Bergsstaten merjobb och leder till 

förändrade förutsättningar, Sverige tappar i attraktivitet och ger problem för mindre företag.  
- Flera EU-projekt ansökta 
- Råvaruklassificeringsmodell – SGU kommer att delta i FN:s arbete med råvaruklassificering 
- Nya mineralregistret kommer att ta en del resurser, framför allt tid, i anspråk. 

Vad har hänt sen sist? 
- SGU har långtgående förhandlingar om att ta över datavärdskap för screening av miljögifter 
- Arbetar med projekt på Gotland för att genom att minska avrinningen öka möjligheterna till magasinering 

av vatten och därmed en säkrare vattenförsörjning, TEM-mätningar som har genomförts har medfört att 
potentiella lägen för kommunal grundvattenförsörjning har identifierats. .  

- Mycket kontakt med Öland angående vattenbrist bl.a. behovet av TEM-undersökningar. 
- Ledningen kan konstatera att de satsningar som gjordes under 2015 för ökad samverkan har börjat bära 

frukt bl.a. i form av externfinansierade uppdrag som innebär att vår ekonomiska situation har förbättrats 
jämfört med tidigare prognos . 

- SGU har nu kunnat komma igång med nya rekryteringar. 

Visad PP-presentation bifogas, bilaga 1 och 2 
 
 
 
 
 



  3(3) 
   
   
 
 
 
 

 

3. Åsbro 

Helena Andersson är projektledare på enheten Renare mark och vatten och presenterade Åsbro en f.d. 
tryckimpregneringsverksamhet. Åsbro är ett statligt förorenat område och SGU är huvudman för arbetet med att 
sanera området. 
SGU jobbar med att utreda och åtgärda förorenade områden i syfte att uppnå miljökvalitetsmålet "Giftfri miljö" och 
idag finns ca 80 000 misstänkta områden identifierade varav 1500 ska vara sanerade år 2050.  
Helena berättade att som projektledare har man mycket kontakter vad gäller ekonomi, upphandlingar, ordna med 
tillstånd för åtgärder, information och kommunikation för att nå berörda mm.  
 
Åsbro har även vatten som berörs av arbetet. Området ligger vid sjön Tisaren och där har direkta utsläpp gjorts 
under driftperioden och man tittar på spridningsvägar för att utforma åtgärder över hela området. Vid provtagningar 
ha man mätt upp hur djupt schaktning behövs göras vilket skiljer sig över området från 0,3-1,5 m. Ämnen som 
förekommer i området är bl.a. kreosot, metallsalter och kopparvitriol som har använts vid impregnering. 
 
Vid förarbetet har man bl. a sänkt vattennivån i Tisaren, slutavverkat och röjt skog, gjort inmätning av markytor och 
grundvattennivåer, installerat partikelfällor, projekterat åtgärder och gjort upphandlingar. Tidplanen för 
schaktsanering, återställning och projektering är att den pågående etappen ska vara färdigt första kvartalet 2017. I 
området Gamla Åsbro kommer det göras om till parkområde med lekplats, utegym och motionsspår för de medel 
projektet fått av försäljning av skog som skänkts av fastighetsägaren Vattenfall och som avverkats i området. 
 
Mötet efterföljs av besök på området Åsbro med ledning av Helena Andersson, projektledare. 
 
Bifogar Helenas mer detaljerade bilder för Åsbro, bilaga 3 
 
 

4. Kommande möten 

Onsdag den 19 oktober kl 12.00 - 16.00 i Stockholm 
Torsdag den 2 februari 2017 kl 09.30 – 13.30 i Uppsala. 
 

5. Mötet avslutas  



Bilaga 1 
Insynsrådet aktuellt 



 På gång 2016 
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utåtriktad, effektiv och 
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2. Digitala lösningar 
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4.Hållbar utveckling 
 

innebär att: 

genom att: 

genomförs 
enligt: 

Innovativa Samhällsnyttiga Öppna 

  Verksam
hetsstrategi 

V
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H
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Sverige har en hållbar 
samhällsutveckling. Mark- och 
vattenområden används och 
utvecklas för de ändamål de är bäst 
lämpade. Mineralnäringen och 
andra naturresursbranscher är 
livskraftiga och ansvarstagande. 

5. Öka synlighet 
6. Lagstiftning och styrmedel 
7..Forskning och innovation 
8. Ledarskap och 
medarbetarskap 
 



Revidering av verksamhetsstrategin 
 

Fortsatt arbete med verksamhetsstrategin (dokumentet) 

• Ta bort vissa delar om utmaningar 

• Lägga in värdegrund 

• Lägga in verksamhetsidé och verksamhetspolicy 

• Lägga in nya strategierna  

 

Görs av Planeringsenheten 



Organisation SGU 



Mark och Grundvatten 
•PFAS-utredningen 

• + Lyfter fram behovet av ökad kunskap om grundvatten, 
SGUs höga kompetens 

•  - Förslag att centralisera 

• Dricksvattenutredningen 

• + Många bra förslag rörande vattenskydd, 
klimatpåverkan mm 

• - SGU reservation råvattenfrågan plus otydligt om SGUs 
roll i vattenförsörjningsplanering. 

• Riksintresseutredningen  

• +Positivt med grundvatten som riksintresse 

• - Begränande  

 



Samhällsplanering 
• Ramverk och modeller för 3D 

• Samverkan med Trafikverket 

• Regional bergkvalitet – Materialförsörjningsplanering 

• SGUs roll, tillstånd och tillsyn CCS 

• Interregprojekt Natur- och kulturarv 

• Ansökan klimatanpassning 

• Interregprojekt sulfidjordsproblematik 

• Havsplanering pilotprojekt i höst 

• Regeringsuppdrag marin 

 



Mineralresurser 
•KIC – arbete med att lyfta ett KAVA (KIC Added 
Value Activities baserad på borrkärnescanning) 

•Utfallet av Högsta förvaltningsdomstolens utslag 
avs Norra Kärr 

•Flera EU-projekt ansökta 

•Undersöka om SGU ska engageras i FNs arbete med 
råvaruklassificeringsmodell (UNFC) 

• Kommande utfall avseende översyn Minerallagen 

 

 

 



Bergstaten 

 

• Etablerad kommunikation med länsstyrelser 

• Användaranpassad extern kommunikation 

• Handläggning av ärenden  

• Kunskap om minerallagen – utbilda 

• Upphandling av nytt mineralrättsregister 

• Dom i Norra Kärr  

 



Aktuella 

Frågor ! 



1. 1 Vi har ansvar för att samordna och utöka Sveriges 
grundvattenövervakning med målet att den ska bli tillräcklig för att prioritera 
rätt åtgärder för att nå miljökvalitetsmålet inklusive vattenförvaltningen 
 
 
 Sveriges grundvattenövervakning behöver utökas och 

förbättras. Idag övervakas endast 25 % av våra 
grundvattenförekomster.  

 
Satsningar:  

• Söka och ta ett ännu större ansvar för 
grundvattenövervakningen. 

• Förslag på nytt övervakningsprogram. 

• Samordna och utöka den regionala och nationella 
miljöövervakningen. 

• Inventering av nya provplatser. 

• Vattentäktsarkivet/råvattenkontroll 

 
 

Övervakning i 
grundvattenförekomster  



Vad har hänt 

• NV screening miljögifter2 årigt uppdrag 600 t 
kr + 1000 tkr 

• HaV utökad nationell MÖ  +500 t kr 

• HaV Miljöövervakning VF behov + 3 500 kr 

• På gång Datavärd miljögifter ca 3-5 Mkr 

• Grundvattenövervakningsdagar på SGU 



Satsningar 

• Söka och ta ett ännu större ansvar för kartläggning och 
riskbedömning 

• Stöd till vattenmyndigheterna 

• Kartering av riskförekomster 

• Vägledningar:  

– Grundvattenberoendeekosystem 

– Konceptuell modell 

 

 

1.2 Vi utgör en kunskapsbank och expertstöd  avseende 
Sveriges hydrogeologi. Vi samlar in, ajourhåller och analyserar 
hydrogeologisk information.  

 Vattenförvaltningens kartläggning och riskbedömning 
    behöver förbättras.  
 
 



Vad har hänt  

• 3 st nya projekt kopplat till miljökvalitetsmålet 
bidragsfinansiering från NV 

• Projekt Gotland vattenförsörjning 
bidragsfinansiering från regionen 

• Handlingsplan Klimatanpassning för SGU 
bidrag från SMHI 

• Mycket kontakter ang vattenbrist Öland  

 



Bilaga 2 
Norra Kärr 



Norra Kärr, HFD, mål nr 2047-14, 2016-02-22 

   • I närheten av koncessionsområdet ligger flera s.k. 
Natura 2000-områden. 

• Länsstyrelsen tillstyrkte ansökan men begränsade 
yttrandet till att endast avse markanvändningen 
inom koncessionsområdet 

• Länsstyrelsen ansåg att lokaliseringen av 
driftsanläggningarna kommer att få stor påverkan 
på markanvändningen samt att influensområdet 
från dessa anläggningar kommer att vara upp till 
1 km. 
 
 



• Bolagets ansökan omfattade inte 
markanvändning för driftsanläggningar 
(gråbergsupplag, sandmagasin, 
klarningsdamm m.m.).  

• Ansökningen innehöll således inte någon 
miljökonsekvensbeskrivning rörande dessa 
anläggningar. 

 

Norra Kärr, HFD, mål nr 2047-14, 2016-02-22 

   



Domstolens bedömning 
• Markanvändningen för driftsanläggningar kommer 

att påverka miljön i omkringliggande områden.  

• Det kan inte uteslutas att även angränsande Natura 
2000-områden kan komma att påverkas på ett 
betydande sätt. 

• Genom den begränsning som skett i 
koncessionsärendet har prövningen inte omfattat en 
tillämpning av 3 och 4 kap. miljöbalken beträffande 
markanvändning för driftsanläggningar. Det innebär 
att inte heller den prövning av påverkan på Natura 
2000-områden som föreskrivs i 4 kap. 8 § miljöbalken 
har kommit till stånd. 

 



Slutsatser 

• Genom domen tydliggörs vad som ska ingå i 
prövningen av en bearbetningskoncession. 



Bilaga 3 
Åsbro 



Åsbro fd impregnering 



SGUs arbete med att utreda och 
åtgärda förorenade områden 

• Objekt med tre olika ursprung 

– SOL – Statens oljelager 

– SFO – Statligt förorenade områden 

– BFO – Bidragsfinansierade objekt 



Giftfri miljö - förorenade områden 
 "Förekomsten av ämnen i miljön som har 

skapats i eller utvunnits av samhället ska inte 
hota människors hälsa eller den biologiska 
mångfalden. Halterna av naturfrämmande 
ämnen är nära noll och deras påverkan på 
människors hälsa och ekosystemen är 
försumbar. Halterna av naturligt 
förekommande ämnen är nära 
bakgrundsnivåerna." 

 



Förorenade områden 

” Mark, vatten, byggnader 
och anläggningar som är 
så förorenade att det kan 
medföra skada eller 
olägenhet för människors 
hälsa eller miljön.” 

 

 



Hur många förorenade områden finns 
det? 

 Ca 80 000 misstänkt förorenade 
områden i hela landet 
 

 Ca 1 500 i riskklass 1 och ca 6500 i 
riskklass 2. De mest prioriterade som ska 
vara åtgärdade till 2050 

 





SGUs roll som huvudman i saneringsprojekt 

Handlar upp och styr: 
 - konsulters utredningar och undersökningar 
 - projektering, utarbetande av förfrågningsunderlag 
 - entreprenadarbete 

Driver processen framåt vad det gäller: 
 - budgetering 
 - tillståndsansökningar 
 - samråd 
 - ansvarsfrågor 
 - avtal 
 - fastighets- och planfrågor 
 - information och kommunikation 
 - uppföljning & rapportering till Lst/NV 

Verksamhetsutövare enligt miljöbalken (MB) och 
byggherre enligt plan- och bygglagen (PBL) vid 
saneringen 







Lite historik 

• Kreosotimpregnering  1905-1952 (gamla) 

     1952-2011 (nya) 

• Metallsalter (CCA)  1941-1952 (gamla) 

     1952-2011 (nya) 
 

• Kopparvitriol 1920-1930-tal 

 

• Vattenfallsverket, SJ och Televerket (statliga VU = SFO) 

 

• ”Omfattande verksamhet”  >5000 ton kreosotolja 1938-1947 



Spridning av föroreningar 

• Spridning:  

– Arsenik  5 kg/år   

– PAH  10 kg/år  

 



Risker för människor 



0-0,2 mumy 



0,2-0,5 mumy 



0,5-1 mumy 



1-1,5 mumy 



1,5-2 mumy 



2-2,5 mumy 



2,5-3 mumy 



3-3,5 mumy 



3,5-4 mumy 



4-4,5 mumy 



4,5-5 mumy 



5-5,5 mumy 



5,5-6 mumy 



6-6,5 mumy 



6,5-7 mumy 



PAH och As, Nya Åsbro impregnering 





 



Övergripande åtgärdsmål 

Markanvändning 

Markområdet skall kunna användas som industrimark utan risk för hälsa och miljö. 

Nuvarande ägare har för avsikt att nyttja området för lagring av material och utrustning. På 

området ska vuxna vistas under arbetstid, men även barn ska tillfälligt kunna besöka 

området. 

Alternativt skall markområdet kunna användas som strövområde (naturmark) i enlighet med 

nuvarande markanvändning utan risk för hälsa och miljö. Detta omfattar grillning, fiske, 

promenader samt svamp- och bärplockning. På området ska både vuxna och barn kunna 

vistas. 

Krav på skydd av markmiljö 

• Kraven på att växtlighet och djurliv, normal för den aktuella naturtypen och markanvändningen, 

skall kunna etableras i området ska vara höga. Större krav ställs om området 

utvecklas som naturmark än som industriområde. 

Läckage av föroreningar 

• Läckage av föroreningar från markområdet skall inte orsaka miljöstörningar i sjön Tisaren 

eller risk för negativa hälsoeffekter vid uttag av dricksvatten eller vid fiske och bad. 

• Läckage av föroreningar från sedimenten skall inte orsaka miljöstörningar i sjön Tisaren 

eller risk för negativa hälsoeffekter vid uttag av dricksvatten, vid kontakt med sedimenten 

eller vid fiske och bad. 



Utförda och planerade åtgärder 























0-0,2 mumy 



 



Övergripande tidsplan 

2016 2017 
Juni Juli Augusti September Oktober November December Januari Februari Mars 

Schaktsanering 
Nya Åsbro     
Gamla Åsbro           
Impregneringsverket     Reservtid     
Överfallet     Reservtid     
Återställning 
Nya Åsbro     
Gamla Åsbro       
Impregneringsverket   Reservtid     
Överfallet   Reservtid     
Projektering 
Impregneringsverket       Myndighetsprövning 
Överfallet       Myndighetsprövning 



Morgondagen 
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