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 Datum:  2017-05-17 

Tid:  kl. 10.00 – 13.00 
Plats:  SGU, Stockholm 

 
  
 

    

Närvarande:  
Lena Söderberg, GD, ordförande            SGU 
Gunnar Holmgren, landshövding  Länsstyrelsen  
Stefan Löfgren, forskningsledare  SLU 
Linda Swärd, försäljningsdirektör  Microsoft 
Anna-Caren Sätherberg, riksdagsledamot  Sveriges riksdag 
Göran Risberg, stf. GD och avdelningschef  SGU 
Lena Maxe, statsgeolog   SGU 
Jakob Levén, enhetschef   SGU 
Anna Thorngren, sekreterare  SGU 
  
Anmält förhinder:  
Magdalena Bosson, länsöverdirektör  Länsstyrelsen  
Ola Johansson, riksdagsledamot  Sveriges riksdag 

 
 

Möte med SGUs insynsråd  
 

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

 
2.  Föregående anteckningar 
Föregående anteckningar per 2017-02-02 lades till handlingarna.  

 
3.  Aktuellt läge 

 

a.) Respons på årsredovisningen (se bilaga 1) 
- Rev av verksamhetsstrategin pågår och kommer slutföras inom kort i enlighet med SGUs planeringshjul.  
- De två största områdena som tar mest ekonomiska resurser är: miljöansvaret (där även kostnader för 
efterbehandling av FO ingår) samt att tillhandahålla geologisk information för samhällets behov.  
- En ökning av efterfrågan på våra tjänster.  
- Sedan 2015 har antalet inkommande remisser fortsatt att öka, dock har tidsåtgången minskat till följd av 
ökad effektivitet och framtagande av checklistor m.m.  
- ”Låna en geolog-tjänsten” har utvecklats mot digitala lösningar som t.ex film på webb och är totalt mycket 
efterfrågad.  
- Bergstaten har sedan vinter/ våren i år sett en ökning av undersökningstillstånd vilket kommer synas i 
årsredovisning för 2017. 
- Kompetensförsörjning. För SGU har kompetensväxling (huvudsakligen till följd av pensioneringar) varit 
relativt stor och det skapar möjligheter till kompetensväxling men också påfrestningar på organisationen.  
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b.) Inlämnat budgetunderlag (se bilaga 2) 
De huvudsakliga förslagen till utökad anslagsnivå 
- Utbyggnad av borrkärnearkivet i Malå 
- Utökat stöd till geovetenskaplig forskning 
- Bergslagen; satsning för sysselsättning och näringslivsutveckling 
- Satsning för att ytterligare stärka den nationella Geodatastrategin  
- Utökad låneram för investering i ny framdriftsmaskin för Ocean Surveyor 
 

c.) Sammanställning av Q1 dialogerna (se bilaga 3) 
Göran Risberg informerade om läget för SGUs gemensamma mål och avdelningarnas löpande verksamhet. 
I huvudsak har verksamheten gått mycket bra. 

Utökad budget 
Med utgångspunkt i anslagssparandet från 2016 och i uppföljningen i samband med årets första kvartal har 
beslut fattats om utökad budget om totalt 3000 tkr. 
 

d.) SGUs insatser avseende torkan (se bilaga 4) 
Göran Risberg informerade om vad SGU nu gör kopplat till torkan. Stort medialt intresse har inneburit att 
vissa omprioriteringar genomförts, detta för att kunna ta fram prognosverktyg och öka informations-
insatserna kopplat till grundvattensituationen. Hela Svealand och inre delen av Götaland är drabbade. 
Östergötland, Sörmland och Gästrikland värst drabbade i nuläget. SGU har tagit initiativ till att gå ut med 
information till kommunerna via SKL och Svenskt vatten. Vi har också tillsammans med HaV tagit initiativ 
till att samla alla myndigheter som är berörda av torka i syfte att kunna samordna insatserna. 
Myndigheterna går nu ut gemensamt med ett pressmeddelande som innehåller rekommendationer om läget 
och hanteringen av situationen. SGU kommer även hålla i en insats under veckan i Almedalen för att  
diskutera åtgärder för att öka grundvattenbildning .  

 
 

4.  SGU:s arbete med miljökvalitetsmålet ”Grundvatten av god kvalitet” 
Lena Maxe föredrog ärendet på fråga från ledamot (se bilaga 5).  
Slutsatser i den årliga uppföljningen 2017 
- Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och 
åtgärder. 
- Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön. 

 

Gunnar Holmgren erbjöd sig att visa SGUs underlag om vattenskyddsområden på Nationellt 
vattendelegationsmötet senare i maj månad i syfte att öka takten.  
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5.  SKY-TEM projektet Öland 
Jakob Levén föredrog ärendet (se bilaga 6). 

 
a.) Ökande behov av dataunderlag till vattenförsörjning 

Nyttjar naturresurser effektivt genom ökat kunskapsunderlag. SGU försöker identifiera nya vattenmagasin 
som kommunerna kan använda framgent.  

b.) SGU använder metod utvecklad i Danmark 
SkyTEM metoden mäter resistiviteten (ledningsförmåga) i marken. 

c.) Resultat av undersökningar på Gotland och Öland 
Undersökningar på Gotland är genomförda med mycket gott resultat där ett flertal potentiella 
grundvattenresurser identifierats och nu pågår arbetet med tolkning av insamlad information på Öland. 
SGU hjälper till med var de kan finnas chans att hitta nya vattentäkter men det är kommunernas ansvar om 
hur de ska utveckla och vårda sin vattenförsörjning framgent.  

d.) Framtida satsningar 
SGU har äskat medel motsvarande 7 Mkr/år för att kunna fortsätta arbetet med undersökningsmetoden i 
Sydvästra Skåne och Östergötland under en 5-årsperiod. 

 
6.  Övrigt 
Flaggades för situationen avseende grus/bergstäkter. I dagsläget är det lång handläggningstid vid landets 
länsstyrelser, vilket riskerar materialbrist och problem för kommande infrastrukturprojekt.  Orsaken är brist på 
erfarna handläggare på länsstyrelserna som kan ”miljökonsekvensutredning”. En väg för att öka förutsägbarheten 
och minska handläggningstiderna för täktansökningarna är att länsstyrelse och kommun prioriterar arbetet med 
att ta fram materialförsörjningsplaner. 
 
Vid mötet framkom önskemål om att SGU bjuder in till utbildningspass för länsstyrelsens handläggare vilket vi 
ska försöka att prioritera. Till nästa insynsrådsmöte kommer även handläggare inom SGU som jobbar med 
materialförsörjningsplanering bjudas in för att diskutera frågan vidare.  

 
 

7.  Kommande möten 
Onsdag 18 oktober 2017 kl 12.00–16.30 i Stockholm.  
 
GD-assistent återkommer med förslag på nya mötesdagar under 2018. 

 
 

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



Insynsrådet s sammanträde 

17 maj 2017 



SGUs  
årsredovisning  
2016 
 
  

 

 

 

Bilaga 1 



Vision 
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.  
 

Strategiska mål 
 

SGU är ledande för en ändamålsenlig användning av jord,  
berg och grundvatten i en föränderlig värld. 

 

SGU är ledande för ett hållbart nyttjande av landets 
mineralresurser samt främjar hållbar tillväxt och företagande 
inom sektorn. 

 

SGU uppfattas som en attraktiv, utåtriktad, effektiv  
och betydelsefull myndighet. 

 



Verksamhetsområden  

1. Tillhandahålla geologisk information för samhällets behov (2 §) 

2. Hållbart nyttjande av landets mineralresurser (3 §) 

3. Handläggning av ärenden (4 §) 

4. Bergsstaten (13 §) 

5. Geovetenskaplig forskning och internationella samarbeten (6–7 §§) 

6. Miljöansvar (8, 9, 5 §§) 

7. Uppdragsverksamhet och tjänsteexport (10–10a §§) 

 

 

 



Kostnadsfördelning 



Insamling  
och kartering 

Genom behovsstyrd insamling av geologisk 
information produceras kontinuerligt nytt 
innehåll till SGUs databaser. 
 

Databasinformationen utgör i sin tur 
underlag för olika produkter och tjänster 
(prestationer) t.ex. e-tjänster, rådgivning, 
rapporter och kartor. 

  

Årets insamling är av mindre omfattning än 
tidigare och insatserna har främst lagts på 
uppdateringar och kvalitetshöjningar av 
befintlig information. 

 

 



Produkter och tjänster 
SGU tillhandahåller geologisk information 
på många olika sätt. E-tjänster via 
webben är ett sätt att öka spridning och 
användning av geologisk information. 
 

Satsningen på att tillgängliggöra 
information via e-tjänster har varit 
fortsatt prioriterad, liksom samverkan 
med andra myndigheter för 
gemensamma digitala lösningar.  
 

Sakinnehållet i årets produktion har haft 
betoning på samhällsbyggnad och hållbar 
marin havsmiljö där resultaten från 
intressentdialoger och samverkan fått 
styra prioriteringen av insatser. 



Digitalt först 
SGUs webbplats är navet i informations- 
spridningen. Därifrån länkas besökaren 
till olika e-tjänster för åtkomst till data, 
kartor och publikationer.  
 

Årets besökarantal på webbplatsen har 
ökat, vilket troligen är relaterat till det 
stora intresset för grundvattenfrågor.  
 

Även anrop och nedladdningar av öppna 
data har ökat. Användartrenden tyder på 
att e-tjänster och öppna data föredras 
och kommer att öka. 



Remisshantering 
Genom remissyttranden svarar  
SGU på frågor och ärenden från 
länsstyrelser, kommuner och andra 
myndigheter, inklusive 
domstolarna. 

 

Genom hänvisningar till webbsidan 
och checklistor har vi kunnat minska 
handläggningstiden och därmed 
även kostnaderna, för bl.a. 
täktremisser. 



Låna en geolog 

Under 2016 har SGU fortsatt 
med tjänsten ”Låna en geolog”.  

 

Besöken är uppskattade och  
ger dessutom SGU viktig 
återkoppling på vilka underlag 
kommunerna behöver för 
tillämpning av plan- och 
bygglagen, PBL, samt på hur 
kommunerna arbetar med  
olika frågor. 

 



  Bergsstaten 
 

År 2013 skedde ett trendbrott på 
prospekteringsmarknaden och de 
senaste fyra åren har ansöknings-
nivån varit relativt låg. Det har i 
sin tur lett till att antalet gällande 
undersökningstillstånd 
kontinuerligt sjunkit under de fem 
senaste åren från 1 139 vid 
årsskiftet 2011/2012 till endast 
604 vid årsskiftet 2016/2017. 

 



Bergsstaten  



  Förorenade områden 
 

I arbetet för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö 
har SGU ett särskilt ansvar för efterbehandling av 
förorenad mark och grundvatten. SGU ansvarar 
för statligt förorenade områden (SFO) där staten 
har ett ansvar som verksamhetsutövare enligt 
miljöbalkens tionde kapitel och där myndigheten 
som tidigare bedrivit verksamheten inte längre 
finns kvar. 

 

Anslagsbelastningen för SFO uppgick 2016 till  
83 miljoner kronor, att jämföra med 48,2 miljoner 
kronor 2015 och 39,4 miljoner kronor. Ökningen 
2016 beror på de nu pågående kapitalkrävande 
åtgärderna i Åsbro. 



  Kompetensförsörjning 



  

 



  Resultaträkning 





Budgetunderlag 2018-2020 
Bilaga 2 



De huvudsakliga förslagen till förändrad anslagsnivå 

• Utbyggnad av borrkärnearkivet i Malå (anslag 24 1:8) 

• Utökat stöd till geovetenskaplig forskning (anslag 24 1:9) 

• Bergslagen; Satsning för sysselsättning och näringslivsutveckling 
(anslag 24 1:8) 

• Satsningar för att ytterligare stärka den nationella 
Geodatastrategin (anslag 24 1:8) 

 

Därutöver anhåller SGU om en utökad låneram för investering i ny 
maskin för Ocean Surveyor. 



Förslag till utökningar, SGUs förvaltningsanslag 24 1:8 





Sammanställning av Q1 dialogerna 

Bilaga 3 



 

 

RESULTATDIALOGER Q1 2017 

 SUMMERING 



Gemensamma mål 
 • Hållbarhet  

• Ledarskap och medarbetarskap  

– Värdegrund 

– Arbetsmiljö 

– Kompetensplanering 

• Förstärkta resurser 

• Informationshantering 
– Förvaltning  av informationsmängder 

– Statlig arkivvård 

– Informationssäkerhet 

• Intressenter och kommunikation 

• Samhällsekonomisk analys och effektuppföljning 

• Kvalitet ? 



Avdelningarnas löpande verksamhet 
 • Mineralresurser 

– RU Malå 

– Samarbete med NV 

– EU-projekt 

• Samhällsplanering 
– Ny framdriftsmaskin Ocean Surveyor 

– 3D och digital samhällsbyggnadsprocess 

• Mark och grundvatten 
– Torka 

– Samhällsekonomisk analys FO (Lst) 

• Verksamhetsstöd 
– Ramavtal IT-konsulter 

– Hyresavtal mm 



Avdelningarnas löpande verksamhet, forts. 
 • Bergsstaten 

– Uppgång undersökningstillstånd 

– Nytt MRR (steg mot Digitalt först) 



Beslut om utökad budget 
Med utgångspunkt i anslagssparandet från 2016 och i uppföljningen i 

samband med årets första kvartal (Q1) har beslut fattats om utökad 
budget om totalt 3 000 tkr. 

 

• Kompetensutveckling   250 tkr  

• Utökade flygmätningar i Bergslagen   265 tkr  

• Konsultstöd för MRR-projeket   250 tkr 

• Vägledning och effektuppföljning bergtäkter 150 tkr  

• Nivåloggrar för grundvattenövervakning 200 tkr   

• Effektuppföljning efterbehandling  100 tkr   

•  Uppgradering av ekonomisystemet Agresso 600 tkr  

• Införande av förvaltningsmodell  700 tkr 

• Produktframställning    485 tkr 

 

 





SGUs insatser avseende torkan 

Insynsrådet 17 maj 

Göran Risberg 

Bilaga 4 



Vad gör SGU nu kopplat till torka  

• I år proaktiva för att öka samhällets beredskap 

• Samverkar med aktuella aktörer  

– Almedalen, grundvattendagar mm 

• Utvecklar prognoser 

• Synergier mellan materialförsörjnings- och 
vattenförsörjningsplanering 

• Stort medialt intresse 

 



Grundvatten utifrån ett bransch 
perspektiv 

• Vattenbristen sätter stor press på kommuner 

• Reserv- eller beredskapsvattenförsörjning 
begränsad i huvuddelen av landet. 

• Brunnsborrningsbransch går för högvarv i 
större delen av landet.  

• Tillgång på arbetskraft problematisk särskilt i 
små – medelstora kommuner. 



SGU och Grundvatten: Roll 

• Förvaltningsmyndighet 

• Miljömålsansvar för GRV av god kvalitet 

• Föreskrivande myndighet inom VF 

• Dataförsörjare och kunskapsförmedlare 

 





GU:s arbete med miljökvalitetsmålet 
”Grundvatten av god kvalitet” 

Insynsrådet 17 maj 
Lena Maxe 

Bilaga 5 



Riksdagens miljökvalitetsmål – 
Grundvatten av god kvalitet 

Grundvattnet ska ge en säker och hållbar 
dricksvattenförsörjning samt bidra till en  
god livsmiljö för växter och djur i sjöar och 
vattendrag. 



Regeringens 6 preciseringar: 

 GRUNDVATTNETS KVALITET:      
Grundvattnet är med få undantag av sådan 
kvalitet att det inte begränsar användningen av 
grundvatten för allmän eller enskild 
dricksvattenförsörjning 

 GOD KEMISK GRUNDVATTENSTATUS: 
Grundvattenförekomster som omfattas av  
förordningen (2004:660) om förvaltning av 
kvaliteten på vattenmiljön har god kemisk status. 

 KVALITETEN PÅ UTSTRÖMMANDE 
GRUNDVATTEN:                            
Utströmmande grundvatten har sådan kvalitet 
att det bidrar till en god livsmiljö för växter och 
djur i källor, sjöar, våtmarker, vattendrag och hav. 

 

 GOD KVANTITATIV 
GRUNDVATTENSTATUS: 
Grundvattenförekomster som  omfattas av 
förordningen (2004:660) om förvaltning av 
kvaliteten på vattenmiljön har god  kvantitativ 
status. 

 GRUNDVATTENNIVÅER: 
Grundvattennivåerna är sådana att negativa 
konsekvenser för vattenförsörjning, 
markstabilitet eller djur- och växtliv i 
angränsande ekosystem inte uppkommer. 

 BEVARANDE AV 
NATURGRUSAVLAGRINGAR: 
Naturgrusavlagringar av stor betydelse för 
drickvattenförsörjning, energilagring, natur- och 
kulturlandskapet är fortsatt bevarade. 



Hur går det? 

 GRUNDVATTNETS KVALITET:      

 Har kommunala och privata 
vattentäkter tillräckligt skydd? 

 Påverkas privata brunnar av enskilda 
avlopp? 

 Finns tillräcklig kunskap om 
vattenkvaliteten? 

 GOD KEMISK GRUNDVATTENSTATUS:  

 Är problem identifierade? 

 Är åtgärdsprogrammen effektiva? 

 KVALITETEN PÅ UTSTRÖMMANDE 
GRUNDVATTEN:  

 Påverkas vattendrag, sjöar och hav 
av eutrofiering eller försurning? 

 Eller miljögifter? 
 

GOD KVANTITATIV GRUNDVATTENSTATUS:  

 Är problem identifierade? 

 Är åtgärdsprogrammen effektiva? 

 

 GRUNDVATTENNIVÅER:  

 Dräneras källor och kärr? 

  

 BEVARANDE AV NATURGRUSAVLAGRINGAR:  

 Var bryts grus? 

 Används grus i onödan? 



Slutsatser i den årliga uppföljningen 
2017 

• Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och 
kommer inte kunna nås med befintliga och 
beslutade styrmedel och åtgärder 

• Det går inte att se en tydlig riktning för 
utvecklingen i miljön 



Under året 
• Genomförandeplan har beslutats på SGU utifrån Miljömålsrådets åtgärder 

• Grundvattenmålets koppling till hållbarhetsmålen inom Agenda 2030 har kartlagts 

• Under året har nya åtgärdsprogram, förvaltningsplaner och miljökvalitetsnormer beslutats 
inom vattenförvaltningen 

• Dricksvattenutredningens  förslag om att utöka skyddet av grundvattentäkter, att anpassa 
dricksvattenkontrollen samt att utveckla undersökningen av råvatten är bra men når inte 
tillräckligt långt 

• Vattenförsörjningsplaner har tagits fram för allt fler län och kommuner 

• Låga grundvattennivåer har orsakat betydande problem vilket visar på det stora behovet av 
vattenplanering och klimatanpassningsåtgärder 

• Kunskapsspridningen om högfluorerade ämnen (PFAS) i dricksvattentäkter har ökat genom 
seminarier och informationsmaterial 

• SGU bygger ut miljöövervakning och  flera län planerar att utöka den regionala 
övervakningen 

• Kunskapen om grundvattenberoende ekosystem förbättras genom kartläggning, övervakning 
och indikatorutveckling 

• Takten behöver öka i den pågående omställningen från användning av naturgrus till 
ersättningsmaterial, främst krossat bergmaterial 



Vattenskyddsområdesarbetet går långsamt 



Grundvattennivåer i ett stort 
grundvattenmagasin, Öland 

    



Naturgrusuttag 





SKY-TEM projektet Öland 

Insynsrådet 17 maj 

Jakob Levén 

Bilaga 6 



SKY-TEM projektet Öland 

a. Ökande behov av dataunderlag till vattenförsörjning 

b. SGU nyttjar metod utvecklad i Danmark 

c. Resultat av undersökningar på Gotland och Öland 

d. Framtida satsningar 

 





Vad behöver samhället göra! 

Nyttja naturresurserna effektivt 

Spara, hitta nya, förstärka… 



 



 



 



Vad är SkyTEM?  
• Helikopterburen TEM 

• Utvecklad i Danmark 

• Mäter resistiviteten i marken 

• 40% of Danmarks yta är kartlagt 

• 2,5 miljarder Dkr 

• Används för geologiska modeller 
med syfte att kartlägga 
grundvattenresurser och deras 
sårbarhet 



Vad är SkyTEM? 

• Metoden ”ser ner” i marken 
till 200-300m djup 

• Marken har olika resistivitet 
beroende på jordart, 
berggrund, lerhalt, porer, 
sprickor, vatteninnehåll, 
salthalt 

• Genom tillgänglig geologisk 
kunskap och verifierande 
mätningar översätter man 
resistivitet till geologi 





 



SkyTEM Öland  

• 4000 linje-km (120 000 sonderingar)  

 

• 800 km2 (60%) 3D data ned till 200m djup 

 

• 8 Undersökningsborrhål (3 till) 

 

• geofysisk loggning av borrhål 

 

• geofysiska markmätningar 

 

 



Prioritet-arbetsgång 
 

1. Borgholm-Mörbylånga 

2. Södra Öland 

3. Norra Öland 

4. Borgholm Ö 

 
Alla områden processade innan 
sommaren. Område 1, ev. 2 
tolkat innan sommaren. 
Resten i höst, rapport klar 2018. 

 

 

1 

2 

3 

4 



Öland (2016) 
800 km2 

Gotland (2013, 2015) 
540 km2,560 km2 



30 000 l/h 
Artesiskt tryck 

18 000 l/h 
Artesiskt tryck 

9 000 l/h 

(7 200 l/h) 

6 000l/h 
2 100 l/h 

Mer grundvatten 
finns i jordlager 
13+15m 

Mer grundvatten 
finns i jordlager 18m 



 



SkyTEM Öland 2017 

•Vad händer nu 

• Vintern 2016-2017: SGU processerar och tolkar data 

• April 2017 SGU levererar ett preliminärt resultat till kommunerna 

  

”VAR SKA DE BORRA FÖR ATT HA STÖRST CHANS ATT HITTA 
GRUNDVATTENMAGASIN DE KAN ANVÄNDA FÖR KOMMUNAL 
VATTENFÖRSÖRJNING” 

 

• Sommaren 2017: Verifierande mätningar ca 1.5-2 miljoner kr 

• Vintern 2017-2018: Färdig rapport  

 



Föreslagen 5 års-plan 
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