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Möte med SGUs insynsråd  
 
GD Lena Söderberg inleder 
 
Lena Söderberg hälsar alla välkomna och en kort presentation av alla görs.  

 
1. Föregående anteckningar 

Föregående anteckningar lades till handlingarna.  

 
2. Presentation och diskussion av vattenrelaterad verksamhet vid SGU. 

Lovisa Zillén Snowball, enhetschef över nya enheten Marin miljö och planering arbetar i svenskt vatten längs 
Sveriges kust. Enheten har att ta hänsyn till såväl Havsmiljö- och Vattenförvaltningsförordningen som den 
kommunala planeringen och Havsplanen vilka även överlappar med varandra. 
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SGU har varit expertstöd mot Vattenförvaltningarna (5 st. inom länsstyrelsen), och har ansvarat och utfört 
miljöövervakningar. Ett åtgärdsprogram har tagits fram och påbörjats. Största arbetet ligger på det 
avdelningsspecifika målet ”Hållbar havsplanering” där SGU bidrar till en effektiv havsplanering som skapar hållbar 
utveckling och Blå tillväxt. Det omfattar miljöutveckling, förutsättningar till planering av transport, energi, 
rekreation, fiske m.m. SGUs expertarbete griper in i alla områden och SGU är ofta en remissinstans. 
 
Näringsdepartementet har tagit fram en nationell maritim strategi med sex åtgärdsområden. SGUs marina 
verksamhet kopplar framförallt till tre av dessa områden; Friskt och säkert hav, Kunskap och innovation samt 
Planering med maritimt perspektiv.  
 
Enheten har en undersökningsplattform och ett eget rederi med Ocean Surveyor som används till undersökningar, 
forskning och kartläggning av havsbotten och miljöövervakning, främst miljögifter och näringsämnen. Till fartyget 
finns också en mindre undersökningsbåt. Rederiet har fyra fast anställda i besättningen.  
Verksamheten bedrivs främst i projekt som t ex Fiberbankar i Norrland och TREASURE som är bidragsfinansierade 
och kopplar till miljömålet Giftfri miljö. Verksamheten har även externa uppdrag som datavärdskap sediment, 
nationell miljöövervakning m.fl. 
 
Tre regeringsuppdrag är kopplade till den marina verksamheten: 

 Samordning kring insamling, förvaltning och tillhandahållande av havsrelaterad data – ett arbete tillsammans 

med Sjöfartsverket. 

 Förutsättningar för utvinning av marin sand i Sverige – Har inte gjorts tidigare i Sverige och SGU ska 

tillsammans med HaV titta på de svenska förutsättningarna.  

 Uppdrag att medverka i genomförande av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan. Ett 

samarbete mellan SGU och Tillväxtverket m.fl. 

Fiberbankar, farliga för vattenmiljön, härstammar från pappers- och massaindustrin och släpptes ut helt orenat fram 
till 60–70-talet. En rapport visar påverkan på havsörn, fisk och även att folksjukdomar är kopplade till dessa 
miljögifter. Tillsammans med länsstyrelser, universitet och andra myndigheter har fiberbankarna kartlagts, ett arbete 
som uppmärksammats stort i media. I år har inventeringar gjorts i Norrland och man har gjort volymbestämningar 
och riskklassat enligt MIFO. En första åtgärdsplan ska tas fram med Länsstyrelsen.  
 
Ett annat projekt är ta fram kartunderlag till ny information av svensk havsplanering i samarbete med Hav, där 
används data från SGU, SjöV och SMHI. För kustzonsplanering har man tillsammans med SGI tagit fram en 
karttjänst och en vägledning för bedömning av erosionsrisk längs södra Sveriges kust.  
 
Marinen jobbar även internationellt med gemensamma kartor i över havsbotten, ett uppdrag av EU-kommissionen 
kopplar till EUs marina direktiv. Det är 36 partners med Storbritannien som koordinator. Ledningen har bestämt 
att satsa och utveckla detta arbete, då det är ett område som växer med chans till finansierade medel med 
förhoppning om fortsättning. 
 

Visad PP-presentation bifogas. 

 

Göran Risberg presenterade avdelningen Mark och grundvatten som i den nya organisationen har fyra enheter från 
tidigare två. Vi har satsat på mindre enheter för att koncentrera sig på att vara mer operativa. SGU är ansvariga för 
miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet och för fram de strategiskt viktiga frågorna kontinuerligt  

 
En viktig fråga, som inte minst PFAS-debatten visat på, är att få samma bild bland myndigheter vad gäller vattnets 
kretslopp, att förstå hur vattnet rör sig genom mark och jord och diskutera de frågeställningar som är kring yt- och 
grundvatten. Sand- och grusavlagringar utgör ofta viktiga grundvattentillgångar, de är attraktiva ur flera aspekter. 
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T.ex. för industri, vägar, boende mm, vilket utgör ett hot mot resursen även om ingen vill förstöra vattnet här är en 
förbättrad kunskap nyckeln till ett lyckat planeringsarbete. Ett exempel är södra Uppsala, ett stort område, som 
köpts in och planeras för boende, som ligger på den sand- och grusavlagring (Uppsalaåsen) som också försörjer 
Uppsala med vatten. Med användande av rätt information från början hade planeringen kunnat vara bättre.  
En utmaning för SGU är att paketera och kommunicera vår information så att den får den samhällsekonomiska 
effekt som vi önskar. Låna en geolog är ett sätt att få en bild av de problem som kommunerna har och att kunna ge 
svar på hur vår information kan användas.  
 
Jennie Abelsson presenterar Utmaningar och satsningar 2016 
 
Första målet för SGU är att utöka grundvatten- och miljöövervakning ytterligare och ta ett större ansvar vilket 
regeringen har lyft i budgetpropositionen. Idag får SGU finansiering från Miljödepartementet via HaV. Tidigare har 
miljöövervakningen varit inriktad på opåverkade områden och nu är fokus mer på påverkade områden både vad 
gäller kvalitativ och kvantitativ övervakning. Detta i syfte att få till fler åtgärder för att förbättra grundvattnet i 
Sverige . SGU kommer att söka ett större ansvar och försöka få uppgifterna till vårt eget regleringsbrev. SGU har 
tagit fram ett förslag på ett övervakningsprogram, inventerat nya provplatser och tagit fram områden att satsa på. 
 
Andra målet är att SGU ska vara kunskapsbank och expertstöd. Idag är SGU ett stöd till vattenmyndigheterna och 
man ser att vattenförvaltningens kartläggning och riskbedömning behöver förbättras för att vi ska få en effektiv 
vattenförvaltning i Sverige. 
 
Tredje målet är att öka förståelse för grundvattnets betydelse i samhället. Vi gör det genom att bl.a. svara på viktiga 
remisser och kontinuerligt presentera grundvattenfrågorna på strategiskt viktiga möten och konferenser. Vi har också 
tagit fram en värderingsmodell för grundvatten utifrån ett dricksvattenperspektiv. Vi ser att modellen i dagsläget 
framförallt kan användas utifrån ett utbildningsperspektiv för kommuner och länsstyrelserna  
 
Visad PP-presentation bifogas. 
 

3. Lägesrapport 

Ann-Sofie Lagerqvist presenterade kort SGUs nya organisationen och de nya enheterna. Cheferna kommer att få 
jobba med team- och chefsutveckling under året. Hon berättade också om de utmaningar SGU har och om den 
verksamhetsplan som är framtagen med övergripande mål. I personalstatistiken kan man bl.a. se att SGU har 
minskat med 12 medarbetare under 2015 pga. minskade anslag. SGU har under 2015 minskat kostymen för att 
klara 2016.  
 
De satsningar som togs fram under 2015 har genomförts till 100 %, förutom en satsning av fyrtio. Årsredovisning 
kommer att skickas ut till Insynsrådet när den är klar och verksamhetsplan skickas ut tillsammans med budget. 
 
Ann-Sofies Lagerqvists bilder hann tyvärr inte visas men bifogas anteckningarna. Finns ev. frågor kring bilderna så 
skicka dem till Sophia Bergström. 

 
4. Diskussion förslag budgetunderlag, presentation av Caroline 

SGU lämnar in budgetunderlag i slutet av februari med förslag till satsningar som kräver särskilda medel 
för genomförande. Budgetunderlaget är ett underlag för regeringen i deras arbete med 
budgetpropositionen och efterföljande regleringsbrev. 
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Caroline Strömbäck presenterar de förslag som ledningen hittills lagt fram. 
 
Utgiftsområde 24 – Näringsliv 

Digitalisering för samhällsvinster:  
Handlar om tre olika huvuddelar,  
 
att öka möjligheter att ta in information från andra aktörer, t.ex. Trafikverket (infrastruktursatsningar) och 
Sjöfartsverket (havsrelaterad data från sjömätning). Det är inte okomplicerat att ta emot data från andra aktörer och 
projektet handlar därför om att anpassa data och databaser. Genom att återanvända och tillgängliggöra redan 
insamlad information kan samhällsvinster göras. 
 
3D – området där efterfrågan växer. SGU har traditionellt presenterat geologisk information i 2D men ser en 
möjlighet i att kunna presentera i 3D genom att skapa ramverk och i viss mån komplettera befintlig information 
(genom t.ex. Skytemmätningar) Geologisk information i 3D ger bättre beslutsunderlag för t ex kommuner, 
domstolar, myndigheter och prospektörer.  
 
Ökad tillgänglighet av s.k. öppna data – vi publicerar öppna data vilket ger möjligheter för andra att använda och 
utveckla egna produkter med hjälp av våra data. Satsningen skapar möjligheter för företagande och innovation.  
 
Projekt Bergsslagen - Föreslagen satsning syftar till att stärka mineralnäringen genom tillgång till modern 
prospekteringsinformation, att ge underlag för materialförsörjningsplanering och underlätta infrastruktursatsningar 
samt att öka intresset för geoturism i regionen. 
 
Den geologiska information som SGU har över Bergslagen är i vissa delar ofullständig och omodern. SGU vill därför 
göra en satsning i Bergslagen liknande den som tidigare gjorts för Barentsregionen. Denna gång vill vi även ta med 
aspekterna, ballast, infrastruktur och geoturism. Infrastruktur är t.ex. en avgörande faktor vid beräkning av om en 
gruva är lönsam. Förslaget kan ses som en del av genomförandet av Sveriges mineralstrategi och ska bidra till att 
Sverige behåller sin position som ett attraktivt prospekteringsland. En samhällsekonomisk analys har gjorts som visar 
på att en satsning av detta slag ger positiva effekter som relativt snabbt kan räknas hem. 

Nationella databaser med geologisk information för klimatanpassning 
SGU föreslår att vi tar fram bättre underlag kopplat till ras och skred.  

Havsplanering och Blå tillväxt 
När det gäller havsplanering ser vi att behovet av planeringsunderlag är större än vad vi kan leverera och vi föreslår 
förstärkning kopplat till undersökning. En havsplanering som baseras på bra underlag leder till Blå tillväxt.  

Investering i ny maskin till fartyget Ocean Surveyor 
Fartyget behöver bytas ut om 10 år vilket är kostsamt (kostar minst 100 miljoner kronor)– vi vet att om man byter 
maskinen så kan båtens livslängd förlängas med 20-30 år. Vi begär att få utökad låneram med 25 miljoner kronor 
för en ny motor. Lånet betalas tillbaka under avskrivningstiden. En ny motor ger dels besparingar i 
drivmedelskostnader, dels innebär en ny motor miljövinster kopplat till minskad bränsleförbrukning och minskade 
utsläpp.  

Helikoptermätningar 
Skytemmätningar med helikopter är en del av satsningen på geologisk information i 3D. Förmodligen kommer 
denna satsning att läggas in i satsningen om digitalisering.  
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Anslag 1:9 Geovetenskaplig forskning 
Anslaget har under många år varit 5-6 miljoner kronor per år och är för grundforskning. En analys har gjorts som 
visar på positiva resultat av SGUs anslag. Mot bakgrund av analysen föreslår vi att det årliga beloppet höjs till 15 
miljoner kronor per år. 

Anslag 1:10 Miljösäkring av oljelager 
SGU ansvarar för avveckling och miljösäkring av f.d. oljelager för civil beredskap. Arbetet fortlöper enligt plan och 
därför är beloppet som äskas oförändrat från tidigare år. 

Utgiftsområde 20- Allmän miljö- och naturvård 

Miljöövervakning (anslag 1:2) 
Idag får SGU bidrag från HaV för att bedriva viss miljöövervakning. Osäkerheten i bidragens storlek samt att besked 
om årlig tilldelning kommer mycket sent gör att arbetet är svårt att bedriva ändamålsenligt. SGU bedömer att 
betydligt mer resurser behöver satsas på miljöövervakning för att Sverige ska kunna bedriva en tillfredställande 
miljöövervakning.   

Åtgärder för havs- och vattenmiljö (anslag 1:12) 
SGU föreslår att myndigheten får ett större ansvar för att ta fram de underlag som krävs för att Sverige ska kunna 
bedriva en ändamålsenlig vattenförvaltning i enlighet med de krav som ställs inom EU-rätten.  Förslaget syftar dels 
till att samla in tillräcklig information om grundvattenförekomsternas status, dels till att sprida kunskap om 
grundvatten hos länsstyrelserna (vattenmyndigheterna).  

Grundvatten av god kvalitet  
Här finns ett ökat behov av insatser som är kopplat till förslaget till ny målmanual där många nya indikatorer lagts 
till som kräver uppföljning. SGU kommer inte kunna följa upp alla indikatorer utifrån befintlig ram. En 
förstärkning är nödvändig om samtliga indikatorer ska följas upp. Anslag 1:4 ap 3 sanering och återställning av 
förorenade områden 
Vårt arbete med statliga förorenade områden - nivån är helt anpassad efter vilka förorenade områden som ligger i 
plan för utredningar och åtgärder. 
 
Visad PP-presentation bifogas. 

 
5. Möten 2016 

Heldag med studiebesök hos intressent. Förslag är att besöka ett saneringsobjekt och diskutera kring hur SGU 
jobbar och bidrar den 26 maj, men boka gärna in den 25 maj för restid. 
Onsdag den 19 oktober kl 12.00 - 16.00 i Stockholm 

 

6. Övrigt 

Förslag på punkter till den 19 oktober är SGUs revisioner, Riksrevisionens revision av UO24, samt egna och andras 
avrapporteringar till Regeringen. 

 
7. Mötet avslutas 



Marin miljö och planering 
Lovisa Zillén Snowball 





Förvaltningscykeln för 
havsmiljödirektivet 

32 åtgärder inom områdena 
 
• främmande arter   
 
• fiskar och skaldjur som påverkas av fiske   
 
• övergödning   
 
• bestående förändringar av hydrografiska villkor   
 
• farliga ämnen   
 
• marint avfall   
 
• biologisk mångfald   
 
• marina skyddade områden   
 
• restaurering       
 

https://www.havochvatten.se/download/18.596b74d91518c04d181511cd/1450350932658/atgarder-atgardsprogram-for-havsmiljon-015-lista.pdf


Hållbar Havsplanering 

 SGU bidrar till en effektiv havsplanering som skapar  

hållbar utveckling och blå tillväxt 
 



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. 



Ocean Surveyor 



Projekt 2016 
 

• Fiberbankar i Norrland  

• TREASURE 

• Kartunderlag till hållbar havsplanering 

• EMODnet 
 



Uppdrag 2016 
 

• Datavärdskap sediment 

• Nationell miljöövervakning 

• Dumpningsområden Västra Götaland 

• Bottenmätningar i Ångermanälven  
 

 



Regeringsuppdrag 2016 
 

1. Samordning kring insamling, förvaltning och 
tillhandahållande av havsrelaterad data. SGU-
SjöV.  

2. Förutsättningar för utvinning av marin sand i 
Sverige. SGU-HaV. 

3. Uppdrag att medverka i genomförandet av 
EU:s strategi för Östersjöregionen och dess 
handlingsplan. SGU-Tillväxtverket m fl. 

 



Fiberbankar i Östersjön – Inventering, 
riskanalys och åtgärder 



Fiberbank 



Miljögifter 

PCB 

Hg 

As 

DD
T 

https://www.google.se/imgres?imgurl&imgrefurl=http://www.skolvision.se/SVWebNkA/NkA101EcoTox146148.html&h=0&w=0&sz=1&tbnid=wZc6XV84r5QKZM&tbnh=144&tbnw=350&zoom=1&docid=VO_jsAPDosMXXM&ei=QNTfUp7WOaeoyQOF9IG4Cg&ved=0CAgQsCUoAg
http://www.google.se/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=6cfurRO9BeEQNM&tbnid=U7owZqpV0O8YZM&ved=0CAgQjRw&url=http://en.wikipedia.org/wiki/Arsenic&ei=-NPfUtzEGMPDyQOYoIGYCA&psig=AFQjCNGI8YuW6dUoxf10qHh4HO8fNtswIg&ust=1390486904463270






Inventering av fiberbankar i 
Norrland 

 Projekt: Lst Gävleborg, Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten och Jämtland, SGU 
   
 

• Volymbestämningar 

• Riskklassas enligt 
MIFO 

• Åtgärdsplan  



Inventering - Avgränsning 



TREASURE 

6 komponenter 
 
1. Koordination 
2. Fältarbete 
3. Geoteknik 
4. Kemi/biologi 
5. Riskbedömning 
6. Utvärdering av sanering 

TREASURE är ett pågående projekt finansierat av forskningsrådet FORMAS inom initiativet 

TUFFO*, som är en samverkan med Statens Geotekniska Institut (SGI) och Naturvårdsverket.   

*Teknikutveckling & Forskning inom Förorenade Områden 



Geotekniska resultat:  

TREASURE 

Hög risk för skred i lager under 
fiberbank.  

’model’ 



Biologiska metoder:  

Havsborstmaskar (Marenzelleria spp) 
i sediment 

Analyserar vävnad (POPs  och 
tungmetaller)  

Undersöka om miljögifterna från 
fiberbankarna bioackumuleras 

TREASURE 



Inventeringen 

Karakteriseringen 

Riskanalyser 

Åtgärde
r 

Fiberbankar i Östersjön - Nuläge 



Jämförelse: 
 
Oskarshamn:  500 000 m3 som ska muddras 
  500 miljoner kr 

 
Q (Sandviken): 250 000 m3  fiberbank 
P (Kramfors):   1 miljon m3  fiberbank 
 

Bara 2 av 26 identifierade 
fiberbankar i 
Västernorrland  



Projekt ”Kartunderlag till hållbar havsplanering” 
Utveckla underlag och information för: 

• Svensk havsplanering 

• HaVs RU; marint skyddade områden 

• HaVs RU i Hanöbukten  
 





Maringeologisk kartering; 

Basprodukter 

Ytsediment 
Dominerande sediment  

översta metern 

Profiler 
Havsbottnens uppbyggnad 

Ytsubstrat 
Direkta bottenytan 



Temakartor 
Isälvsavlagringar 

Haltkartor 
Lermäktighet 

Ytsubstrat 

Mobilitet; grövsta 
kornstorlek med 
förutsättning för 
erosion (mobilitet) 



Intresseområden - sand och grus utvinning 



Intresseområde för olja och gas 



Intresseområden för CO2-lagring 



Kartvisare - Skånes kust 

Bild från SGUs testkartvisare som redovisar bl.a. jordartsfördelningen sömlöst på land och  havsbotten. Ca 1000 

fotografier från Skånes stränder och havsbotten finns också tillgängliga via kartvisaren. 



1. Miljöövervakning, havs- och sjösediment 
2. Maringeologi, organiska miljögifter 
3. Maringeologi, metaller och näringsämnen 



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 

 



  

 
Områden 

36 partners 
Koordinerat av NERC/BGS (Storbritannien) 



  

 
Sea bed sediment map 



 

TACK! 



Vad gör de här figurerna för Sveriges 
grundvatten 



Hållbar 

vattenförsörjning  

Helena Kjellsson 

Grundvatten-

övervakning  

Jennie Abelsson 

Renare mark och 

vatten  

Klas Arnedal 

Vatten i berg 

 Jakob Levén 

Miljömålet 

grundvatten av god 

kvalitet och 

miljömålsuppföljnin

g och 

vattenförvaltningen

s genomförande.  

Informations-

insamling och 

analys av 

grundvatten-

information i syfte 

att utveckla och 

stärka kunskapen 

om grundvatten i 

Sverige. 

Undersökningar 

och åtgärder vid 

områden som 

förorenats av en 

statlig 

organisation som 

inte längre finns 

kvar. 

Miljösäkring av 

statens oljelager 

samt frågor 

kopplade till 

vatten i berg, 

särskilt gruv- och 

bergtäkts-

relaterade 

grundvattenfrågor 



Aktuella 

Frågor ! 



Nederbörd
Transpiration och
avdunstning

Kondensation

Avdunstning

Nederbörd

AvdunstningGrund-
vatten-
bildning

Källa

Vad är det för utmaning med det här !! 



Är allt frid och fröjd med våra 

grundvattentillgångar ? 

 



Mark och Grundvatten 
 

Utmaningar och satsningar 2016 
”några djupdykningar” 

 

Jennie Abelsson, Enheten för Grundvattenövervakning 

 



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  



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.  
 

 



1. 3 Vi verkar för att åtgärder som leder till en hållbar användning 
stimuleras. Det gör vi genom att tillgängliggöra och marknadsföra 
våra underlag och utlåtanden så att de tillämpas av våra viktigaste 
intressenter.  

 
 
 Satsningar:  

• Prioritering av remisser. 

• Konferenser. 

• Tillgängliggöra karteringsprojekt.           

• Utvärdera värderingsmodell.               Värderingsmodellen 

 

 

 

Behov Förutsättningar 

värde 

Öka förståelsen för grundvattnets betydelse i samhället 



 På gång 2016 



Ny organisation 

• Nya enheter, jobba med teamutveckling 
 

• Nya chefer och medarbetare 
 

• Nya arbetsätt, processer 
 

•  Utbildning i coachande ledarskap 

 

 

 



Personalstatistik 2015 

• Antal anställda  239   251 
 

• Slutande    16         6 

 - Pension      9        5  

 - annan anställning    7        1 

• Extern rekrytering     2        1 

 

• Sjukfrånvaron    3,1 %     2,4%  

 - långtidssjukfrånvaron 57,3%   46,7 % 

 

 

 



Utmaningar 

• Förtroende gör skillnad 
 

• Ett hållbarshetsarbete i framkant 
 

• Modern insamling och hantering av information 
 

• Effektiviseringar ger möjligheter 



Gemensamma mål 
• Hållbarhetsstrategi 

• Näringspolitisk uppdrag 

• Planeringsmodell för produktion  

 och geologisk information 

• Förstärkta resurser 

• Informationshantering 

• Värdegrund 

• Intressenter och kommunikation 

• Samhällsekonomisk analys och effekter 

• Kvalitet och processer 

• Arbetsmiljö 

• Miljömål inkl.yttre miljö 



Samhällsplanering 

• Rätt underlag används i planeringsprocesser enligt MB och PBL 
 

• Bidra till en effektiv havsplanering som skapar hållbar utveckling 
och blå tillväxt 
 

• Vår expertis och underlag ger förutsättningar för ett effektivt och 
hållbart nyttjande av naturresurser 
 

• Vår underlag och kunskap bidrar till  

     ett klimatanpassat och säkert samhälle 

 

 



Mineralresurser 

• SIDA-finansierat ITP-projekt 
 

• Bergsgrundsdatabas över Bergsslagen 
 

• Underlag och kunskap; 

 -  om geologi, geofysik och geokemi har självklar 
användning för våra viktigaste intressenter 

 - om prospektering och gruvnäring används av 
omvärlden 

 

 

 



Mineralresurser 

• EU- projekt PROSUM inom (inventering av sekundära resurser för 
återvinning, för SGUs del gruvavfall), ska användas inom 
planering för ett Bergslagsprojekt 

 

• Sammanhållen strategi för marknadsföring av Sverige som 
prospekteringsland 

 

• En effektiv och ändamålsenlig administration av det externa 
forskningsstödet 
 

• Klargjort hur SGUs forskningsagenda styr  

 det externa forskningsstödet 

 

 

 



Bergstaten 

 

• Etablerad kommunikation med länsstyrelser 

• Användaranpassad extern kommunikation 

• Handläggning av ärenden  

• Kunskap om minerallagen – utbilda 

• Upphandling av nytt mineralrättsregister 

 



Mark och grundvatten 

• Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning 
samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och 
vattendrag (Grundvatten av god kvalitet) 

 

 - Samordning och utökning av Sveriges grundvattenövervakning 
 

 - Utvecklad kunskapsbank för Sveriges grundvattenresurser  
 

 - Stimulera åtgärder för hållbar användning av grundvatten 
 

 

 

 

 



Mark och grundvatten 
 

• Risken för att människor eller den biologiska mångfalden skadas på 
grund av föroreningar i miljön har minskat (Giftfri miljö) 
 

 - Risken för skador minskar genom att förorenade områden utreds och åtgärdas.  

 - Inga oacceptabla föroreningar sprids från våra oljelager och vi uppfyller kraven i 
våra vattendomar. 

 

 - Våra upphandlingar av konsult- och entreprenadtjänster inom förorenade 
områden är kvalitets- och miljösäkrade. 

 

 - Ny teknik eller metoder utvecklas genom innovation.  
 

 - En fastställd instruktion och mall för miljökrav i förfrågningsunderlag används i 
varje upphandling. 

 

 - Startat ett projekt som ska leda till minst en innovationsupphandling per år 
under en femårsperiod (2016-2020).  

 

 

 



Verksamhetsstöd 

• Plan för lagutveckling 
 

• Kommunikationsstrategi fastställs 
 

• Nyttokalkyler utförs inför beslut om 

  investeringar 
 

• Kostnadsutveckling för vissa stödfunktioner 
 

• Utvecklat medarbetarskap och ledarskap 
 

• Utvecklad modell för lönebildning 

 

 



Verksamhetsstöd 

• SGUs IT-miljö är harmoniserad 
 

• Baserat på vår omvärldsbevakning ska vi  

 göra en översyn och uppdatering av våra  

 strategier och policys inom IT-området 
 

• Vi uppfyller förvaltningsrättsliga krav i fråga om 
intern styrning och kontroll, uppföljning, redovisning, 
arkiv, upphandling m.m. samt upprätthåller ett 
certifierat ledningssystem 

 

 



SGUs budgetunderlag  
2017-2019 



UO24 
Anslag 1:8 – förvaltningsanslaget 

Följande satsningar föreslås: 
 
1. Digitalisering för samhällsvinster 
2. Projekt Bergsslagen 
3. Nationella databaser med geologisk information för 

klimatanpassning 
4. Havsplanering och blå tillväxt 
5. Investering i ny maskin till fartyget Ocean Survyor 
6. Kompletterande utrustning för djupdata 
7. Ökat engagemang som huvudman för efterbehandling av 

förorenade områden med satsbidrag 
8. Hellikoptermätningar 



 

1. Digitalisering för samhällsvinster 
• Ta emot bergteknisk information från infrastrukturprojekt (fr TrV) 

• Kvalitetsinformation ballast 

• Möjlighet att leverera kvalitativ djupdata till Sjöfartsverket och 
förvaltning av sk. Backscatterdata 

• Ramverk för geologisk information 3D 

• Nationella geologiska 3D-basdata 

• Ökad takt på tillgängliggörande av öppna data 

 

 2017 2018 2019 

27 900 16 400 16 400 

(tkr) 



 

2. Projekt Bergslagen 
 

• Råvarutillgångar, prospekteringsunderlag inkl. borrkärnearkiv 

• Ballast och infrastruktur (identifierar potentiella 
ballastförekomster inkl möjligt restmaterial från gruvor) 

• Geoturism 

 

2017 2018 2019 2019 

33 500 25 000  25 000 25 000 

(tkr) 



 

 

 

Anslag 
1:8 

2017 2018 2019 2020 

3. Nationella 
databaser med 
geologisk 
information för 
klimatanpass-
ning 

 

6 000 
 

6 000 
 

6 000 
 

6 000 
 

4. Havsplanering 
och blå tillväxt 

 

10 000 
 

10 000 
 

10 000 
 

forts 
 

5. Investering i 
ny maskin till 
fartyget Ocean 
Survyor 
 

3 000 
+ låneram 
25 000 

 

3 000 

 

3 000 forts 
 

(tkr) 



forts anslag 1:8 2017 2018 2019 2020 

6. Kompletterande utrustning 
för djupdata 
 

4 000 1 000 1 000 

7. Ökat engagemang som 
huvudman för 
efterbehandling av förorenade 
områden med satsbidrag 
 

5 000 5 000 5 000 forts 

8. Helikoptermätningar 
koppling till 2. Digitalisering 
 

3 000 3 000 3 000 

(tkr) 



Framtida uppgifter som ställer krav på 
särskild finansiering till SGU 

• Det är idag tillåtet med geologisk lagring av koldioxid under 
havsbotten i Sverige. 

• SGU är sedan 15 juli 2014 tillsynsmyndighet för geologiska lager 
av koldioxid. 

• Om lagring tillåts på land innebär det med stor sannolikhet fler 
arbetsuppgifter för SGU. 

• Preliminära kostnadsuppskattningar har lämnats till regeringen 
och Naturvårdsverket tidigare. Under 2016 går SGU vidare med 
en mer detaljerad resursberäkning. 

 



Anslag 1:9 Geovetenskaplig forskning 
 

• SGU har en viktig roll som sektorsorgan för stöd till tillämpad 
geovetenskaplig forskning och riktad geovetenskaplig 
grundforskning. 

• Utvärdering av arbetet har gjort och dokumenterats i rapporten 
”Resultat och effekter av SGUs interna och externa forskning 
(SGU-rapport 2015:36) 

• Utvärderingen visar på ett brett stöd för SGUs arbete och att 
forskningsstödet bör anpassas till den stora betydelse 
geovetenskapen har i det moderna samhället. 

 
2017 2018 2019 2020 

15 000 15 000 15 000 forts 

(tkr) 



Anslag 1:10 Miljösäkring av oljelager 

• Fortsatt arbete med miljö- och funktionskontroll samt 
miljösäkring av två oljelager kommer att behöva utföras under 
2016. SGU föreslår en oförändrad anslagsnivå om 14 000 tkr/år.  



UO 20 
Anslag 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 
Anslag 1:2 Miljöövervakning 

 

1. Utökad miljöövervakning för att möta EU-rättens krav. 

 

 
 

2. Krav på utveckling av SGUs vattentäktsarkiv och säkerställande av 
leveranser 

2017 2018 2019 2020 

13 500 12 000 12 000 forts 

2017 2018 2019 

2 000 2 000 1 000 

(tkr) 

(tkr) 



 

 

3. Karaktärisering av grundvattenförekomster 

 

 

 

2017 2018 2019 

20 000 20 000 20 000 

(tkr) 



4. SGUs uppdrag att följa upp miljökvalitetsmålet  

Grundvatten av god kvalitet 

 

”Myndigheten ska samordna uppföljning, utvärdering och 
rapportering i fråga om miljökvalitetsmålet Grundvatten av god 
kvalitet.” 

 

SGU följer idag bl.a upp sex (av 10) indikatorer för uppföljning av 
målet. Ökade arbetsuppgifter väntas kopplat till utkast till ny 
målmanual med förslag på ytterligare ett tjugotal 
uppföljningsmått/indikatorer.  

 2017 2018 2019 2020 

4 000 6 000 6 000 forts 

(tkr) 



Anslag 1:4 ap 3 Sanering och 
återställning av förorenade områden 
• Arbetet med statligt förorenade områden har de senaste åren gått 

in en mer intensiv fas vilket innebär att fler objekt är i åtgärdsfas. 

• Begärd förstärkning är beräknad utifrån en framtagen arbetsplan 
som beskriver objektens framdrift genom stadier av inventering, 
undersökning, åtgärdsförberedelse, åtgärd och efterkontroll 

 
2017 2018 2019 2020 

90 000 70 000 70 000 70 000 

(tkr) 
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