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 Datum:  2018-03-13 

Tid:  kl. 13.05 – 16.10 
Plats:  SGUs fartyg Ocean Suveyor, 
 Stockholm 

 
  

 

    

Närvarande:  
Lena Söderberg, GD, ordförande            SGU 
Magdalena Bosson, kommundirektör  Huddinge kommun  
Ola Johansson, riksdagsledamot  Sveriges riksdag 
Linda Swärd, försäljningsdirektör  Microsoft 
Göran Risberg, stf. GD och avdelningschef SGU 
Lars-Inge Larsson, avdelningschef   SGU 
Anna Thorngren, GD-assistent, sekreterare SGU 
  
Anmält förhinder:  
Gunnar Holmgren, landshövding   Länsstyrelsen  
Stefan Löfgren, forskningsledare   SLU  
Anna-Caren Sätherberg, 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 2017-10-18 lades till handlingarna.  

 
3. Aktuellt läge 

Göran Risberg föredrog ärendet (Se bilaga 1). 
Sammanfattning: 
• Regeringsbeslut: SGU ansvarig myndighet för konfliktmineral 
• Regeringsbeslut: Extrasatsning på Bergslagen (se BU) 2+ 8 Mkr 
• Bergsstaten: trend håller i med ökade undersökningstillstånd  
• Marinen (särskild presentation) 
• Grundvattensatsningen igångsatt 
• Handlingsplan Geodatastrategi 
• Årsredovisning, Budgetunderlag 
• Uppdatering Verksamhetsstrategi pågår 
• Uppstartad seminarieserie kopplat till hållbar arbetsmiljö 
• Nyrekryteringar 5 st tillsatta tjänster + 12 annonser ute 
• Omorganisation på avd S samt flytt av medarbetare till MoG 
• Ny statssekr efter Eva Lindström blir Niklas Johansson för SGU. 
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4. Årsredovisning 2017 och budgetunderlag 2019-2021 
Lena Söderberg och Göran Risberg föredrog ärendet (se bilaga 2).  
 
 

Årsredovisning 2017 
Kostnadsfördelning: De två största poster är tillhanda geologisk information för samhällets behov: 42% 
Miljöansvar 38%. Ingen större skillnad sedan i fjol. 
Insamling och kartering: Årets insamling är av mindre omfattning än tidigare och insatserna har främst 
lagts på uppdateringar och kvalitetshöjningar av befintlig information. Den insamling som markant ökat 
senaste två åren rör information om grundvatten. Kartering förväntas öka under kommande 3 årsperiod till 
följd av grundvattensatsning, men även marin kartering och geologiskt underlag inom Bergslagen. 
Produkter och tjänster: Satsningen på att tillgängliggöra information via e-tjänster har varit fortsatt 
prioriterad, liksom samverkan med andra myndigheter för gemensamma digitala lösningar. 
Digitalt först: Årets besökarantal på webbplatsen har ökat, vilket troligen är relaterat till det stora intresset 
för grundvattenfrågor. Störst ökning har digitalt först med nedladdningar Öppna data. 
Remisshantering: Genom hänvisningar till webbsidan och checklistor har vi kunnat minska 
handläggningstiden och därmed även kostnaderna. Totalt 1221 remisser jämfört med 1188 (2016). 
Bergsstaten: År 2013 skedde ett trendbrott på prospekteringsmarknaden och de senaste fyra åren har 
ansökningsnivån varit relativt låg. Nu ser vi en liten ökning igen vid årsskiftet 2017/2018. 
Resultaträkning: Anslagskrediten nyttjades till en liten del under 2017. Ett bra år med mycket verksamhet. 
De gemensamma mål som vi identifierade för verksamheten har med få undantag nått i mål. 
 
Budgetunderlag 2019-2021 
SGUs huvudsakliga förslag till förändrad anslagsnivå 
 

• Maringeologisk information för samhällets havsplanering, inklusive utökad låneram för livstids-
förlängning av undersökningsfartyg Ocean Surveyor  

• Bergslagen/Malå: Klimatomställning och sysselsättning i glesbygd  
• Satsningar för att ytterligare stärka den nationella geodatastrategin 
• Utökat stöd till geovetenskaplig forskning 

 
 
 
 

5. Regleringsbrevet 2018 
Göran Risberg föredrog ärendet. 

Regeringsuppdrag: 
• Moderna beredskapsjobb 
• Nationell strategi for regionalt tillväxtarbete 
• Utökad kartläggning och karaktärisering av grundvattenresurser 
• Uppdrag att utarbeta vägledande strategier för kulturmiljöfrågor 
• Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför 

nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016-2018. 
• Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2016-2018 m.m 
• Uppdrag att bistå Miljömålsrådet 
• Uppdrag att medverka i genomförandet av Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen. 
• Uppdrag att kartlägga Sveriges möjligheter att utvinna metaller och mineral för miljö- och 

teknikinnovationer 
• Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 
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6. Fartyget Ocean Surveyor 
Lars-Inge Larsson föredrog ärendet (se bilaga 3). 
Sammanfattning: 

• Vi bedriver en bred samhällsanpassad marin karteringsverksamhet  
• Beslut i riksdagen 1988 om att SGU ska ha ett fartyg. 
• Vi är beroende av ett eget fartyg för detta 
• Vi behöver investeringsmedel för att kunna genomföra en kostnadseffektiv livstidsförlängning 
• En långsiktig stabil finansiering av den maringeologiska verksamheten skulle markant öka 

verkningsgraden. 
• Ingen annan gör det SGU gör dvs kartläggning av svensk havsbotten 
• Vi tillhandahåller tjänster, kunskap och information för statens eget behov. Vi är inget 

forskningsfartyg. 
• SGU behöver tillgång till ett fartyg anpassat för verksamheten och motsvarande tjänster kan idag 

inte köpas in. 
• Verksamheten som helhet omfattas av försvarssekretess, Lag (2016:319) om skydd för geografisk 

information. Vilket kräver en kontinuerlig och fast plattform med hög informationssäkerhet. 
• SGUs säkerhetsklassning gör SGU till den ända rätta leverantören för kartering till havs.  
• Syftet med upphandlingen är att genom ombyggnad av vitala system ombord säkerställa att fartyget 

kan användas av SGU för undersökning fram till ca år 2040. 

 
7. Övrigt 
Ingen övrig fråga anmäldes.   

 
8. Kommande möten 
Tisdag 29 maj 2018 kl 13.00–16.00 med lunch från kl 12.00 i Uppsala.  
 

Övriga datum 
15 oktober kl 10-14 (inkl lunch) i Stockholm.  

 
9. Avslutning 
Ordförande tackade för ett givande möte. Mötet avslutades. 
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Aktuellt läge
Göran Risberg
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Aktuellt läge

• Regeringsbeslut : SGU ansvarig 
myndighet för konfliktmineral

• Regeringsbeslut : Extrasatsning 
på Bergslagen (se BU) 2+ 8 Mkr

• Bergstaten: trend håller i med 
ökade undersökningstillstånd 

• Marinen (särskild presentation)
• Grundvattensatsningen igångsatt
• Handlingsplan Geodatastrategi

• Årsredovisning, Budgetunderlag
• Uppdatering 

Verksamhetsstrategi pågår
• Uppstartad seminarieserie 

kopplat till hållbar arbetsmiljö
• Nyrekryteringar 5 st tillsatta 

tjänster + 12 annonser ute
• Omorganisation på avd S samt 

flytt av medarbetare till MoG
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Årsredovisning 2017 och 
budgetunderlag 2019-2021
Lena Söderberg/ Göran Risberg
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SGUs årsredovisning 2017
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Verksamhetsområden
1. Tillhandahålla geologisk information för samhällets behov
2. Hållbart nyttjande av landets mineralresurser
3. Handläggning av ärenden 
4. Bergsstaten 
5. Geovetenskaplig forskning och internationella samarbeten
6. Miljöansvar
7. Uppdragsverksamhet och tjänsteexport
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Kostnadsfördelning
1. Tillhandahålla geologisk information för samhällets behov
2. Hållbart nyttjande av landets mineralresurser
3. Handläggning av ärenden 
4. Bergsstaten 
5. Geovetenskaplig forskning och internationella samarbeten
6. Miljöansvar
7. Uppdragsverksamhet och tjänsteexport
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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.

Den insamling som markant ökat senaste två åren rör 
information om grundvattnet.
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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.
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Digitalt först
SGUs webbplats är navet i informationsspridningen. 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.
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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.
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Bergstaten
År 2013 skedde ett trendbrott på 
prospekteringsmarknaden och de senaste fyra åren har 
ansökningsnivån varit relativt låg. Trots det ser vi en liten 
ökning vid årsskiftet 2017/2018.



GEOLOGI FÖR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE10

Resultaträkning
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Budgetunderlag : SGUs huvudsakliga förslag 
till förändrad anslagsnivå
Maringeologisk information för 

samhällets havsplanering, inklusive 
utökad låneram för livstids-
förlängning av undersökningsfartyg 
Ocean Surveyor
Bergslagen/Malå; 

Klimatomställning och 
sysselsättning i glesbygd 
Satsningar för att ytterligare stärka 

den nationella geodatastrategin
Utökat stöd till geovetenskaplig 

forskning
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1. Havets landskap är högintressant för 
näringslivsutveckling och planering för nyttjande
Havet och havsbotten är 
högintressant för 
näringslivsutveckling och planering 
för framtida nyttjande för 
vindkraft, areella näringar, 
ledningsdragning, sjöfart och 
beredskapsfrågor. 
Klimatanpassning och behov av 
skydd av våra kust- och 
havsområden
Ökade behov av detaljerat 
maringeologiskt underlag.
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2.1 Stärkning av satsning på Bergslagen
Grön teknik kräver 
innovationskritiska råvaror. Sverige 
har stora möjligheter att vara 
producent av flera innovationskritiska 
metaller och mineral men vi behöver 
modern kunskap
Tillvarata de metaller och mineral 
som finns i gruvavfall
Utveckling av Malåkontoret är en 
förutsättning för ökad prospektering 
och utvinning av innovationskritiska 
metaller i Sverige
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2.2 Mineralinformationskontoret i Malå
Utveckling av Malåkontoret är en 
förutsättning för ökad 
prospektering och utvinning av 
innovationskritiska metaller i 
Sverige
Tillgängliggörande av arkivmaterial 
och information som inkommit 
genom prospekteringsbolagens 
inrapporteringsskyldighet.
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3.1 Öppna geodata - digital och effektiv process för 
samhällsbyggnad, innovation och ökat företagande
Geodata ska vara öppna, 
användbara och tillgängliga samt 
samverkan välutvecklad
Det skapar förutsättningar för 
andra att vidareutveckla SGUs data 
till produkter och tjänster, och 
bidrar till högre digitaliseringsnivå i 
samhället och ökad sysselsättning.
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3.2 Tryggad dricksvattenförsörjning
Successivt utveckla ytterligare 
digitala tjänster rörande 
grundvattennivåer och frågor 
kopplade till övervakningen, inklusive 
hantering av den ökade 
informationsmängden för samhällets 
behov.
Fullfölja den initierade satsningen om 
förtätad grundvattenkartläggning i 
syfte att minska sårbarheten inför 
kommande perioder av vattenbrist 
och låga grundvattennivåer, bland 
annat med hjälp av helikopterbunden 
TEM
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3.3 Planeringsunderlag för ökat 
bostadsbyggande
Tillgång till dessa basdata, med 
tillräcklig kvalitet, är nödvändig för 
att framställa de underlag som 
behövs inom samhällsplaneringen.
Planeringsunderlag till kommuners 
riskbedömning av översvämning, ras, 
skred och erosion vid byggande.
Minska risken för förseningar och 
överskridna kostnader i byggfasen 
genom tillräckligt detaljerad 
jordartsinformation i expansiva 
områden. 



GEOLOGI FÖR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE18

Geovetenskaplig forskning
En ökning av grund- och tillämpad 
forskning är en av de viktigaste 
åtgärderna för att kunna möta 
effekter av kommande 
klimatförändringar. I den cirkulära 
ekonomin behöver vi stärka den 
svenska konkurrenskraften och skapa 
förutsättningar för fler jobb. Därför 
är det viktigt att Sverige bidrar till 
utvecklingen för morgondagens 
miljö- och teknikområden inom 
frågor om berg, jord och 
grundvatten.
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Fartyget Ocean Surveyor
Lars-Inge Larsson 
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Illustration: Romain Trystram

Sveriges geologiska undersökning
Förvaltningsmyndigheten för landets 

geologiska beskaffenhet och mineralnäring
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Organisation
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Marin miljö och planering 

Havsplanering

Blå tillväxt
Näringsämnen

Miljögifter

Marint områdesskydd

Grön infrastrukturMiljöövervakning

Klimatanpassning

Försvar och beredskap
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Varför havsplanering i Sverige?
Olika EU-direktiv och förordningar

Skapa möjligheter för blå tillväxt

Haven uppnår idag bara delvis god miljöstatus

Stora behov av olika former av skydd

Avsaknad av helhetsgrepp
- rätt sak på rätt plats

Grannländerna börjar planera

Nationell och kommunal planering
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Havsplanering
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Ocean Surveyor
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Habitat

Substrat

Erosion och exponering

Form och landskap

Ytgeology

Geologi

Sediment  och valideringsprov

Profiler

Backscatter

Djupdata

Kartor



GEOLOGI FÖR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE9

Kartläggning av 
Sverige kust och hav
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Underlag för klimatanpassning
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Havsplanering - Omvända kartan
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Havsplanering - Symphony
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Utvinning marin sand Vindkraft

Havsplanering – utvinning och energi
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Marint områdesskydd - Hoburgs bank
Ett projekt inom program Nationell Marin Kartering (NMK)

Kunskapen från NMK ska bidra till: 
• Bedömning av godmiljöstatus (HMD-2018)
• God bevarande status (AHD-2019)
• Sammanhängande nätverk av  marint skyddade områden 
• Havsplanering och blå tillväxt
• Fiskförvaltning i enlighet med EUs gemensamma fiskeripolitik 
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Försvar och beredskap
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Försvar och beredskap
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Uppdrag av EU 
kommissionen

Syftar till att samla 
marina data, göra 
de enhetliga och 
tillgängliga för alla 
havsområden inom 
EU

Skall tillhandahålla 
data i enlighet men 
EU:s marina direktiv
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SGUs Datavärdskap Miljögifter - bättre och snabbare tillgång 
till kvalitetssäkrad data från miljöövervakningen

https://apps.sgu.se/kartvisare/index.html
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Fiberbankar i Östersjön – inventering, risker 
och åtgärder
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Maritima strategin
Regeringen presenterar 6st åtgärdsområden

1. Friskt och säkert hav
Ett hållbart näringsliv och en attraktiv kust 
förutsätter ett Hav i balans. Ett integrerat 
åtgärdsarbete inom havs- och 
vattenförvaltningen är viktigt. 
2. Kunskap och innovation
Kunskap om hav och havens resurser är en 
förutsättning för förvaltningen liksom för att 
säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling av 
näringarna. 
3. Planering med maritimt perspektiv
Anspråken på Sveriges havs- och kustområden 
ökar. Det kräver i sin tur avvägningar mellan 
intressen och god planering på alla nivåer. De 
kommande havsplanerna blir ett viktigt 
instrument för att styra utvecklingen.
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Samarbetspartner  2018
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Sammanfattning

• Vi bedriver en bred samhällsanpassad marin karteringsverksamhet
• Vi är beroende av ett eget fartyg för detta
• Vi behöver investeringsmedel för att kunna genomföra en kostnadseffektiv 

livstidsförlängning
• En långsiktigt stabil finansiering av den maringeologiska verksamheten 

skulle markant öka verkningsgraden
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Utmaningar

• Vi står inför ett större investeringsbeslut med påföljande 
investeringsbehov

• Större kostnad än vi tidigare trott
• Samhällsbehoven inte bara inom vårt eget anslagsområde 
• Osäker långtidsfinansiering
• Beslut i riksdagen 1988 om att SGU ska ha ett fartyg
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Mål med livstidsförlängningen

Driftsäkerhet Yttre miljö Arbetsmiljö Operativ förmåga

• End-of-life
• Reservdelar
• Risk för 

haveri
• LTF 20 år
• Brand/skada

• Utsläppsnivåer
• Gällande regler
• Hög miljöprofil

• Förbättra
• Bullerreduktion

• Ej utökad
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