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Sammanträde med SGUs Bergmaterialråd den 16 februari 2017Sammanträde med SGUs Bergmaterialråd den 16 februari 2017Sammanträde med SGUs Bergmaterialråd den 16 februari 2017Sammanträde med SGUs Bergmaterialråd den 16 februari 2017    
    
Tid: Torsdagen den 16 februari 2017 kl. 12:00 – 15:30 
 Samling med lunch i SGUs restaurang kl 12:00 
Plats: SGU, Villavägen 18, Diamantsalen 
 
 
 

  Tid 
1. SGUs utmaningar 2017 – en kort presentation av verksamhetsplaneringen, 

Lena Söderberg/SGU 
 

13.00 

2. Regeringsuppdrag havssand, Johan Nyberg/SGU 
 

13.20 

3. Geologiska naturvärden en fråga om helhetssyn, Kristian Schoning/SGU 
 

13.40 

4. Vägledning på gång för beräkning av påverkansområdet vid 
grundvattenbortledning från schakter, Björn Holgersson/SGU 
 

14.00 

5. Inspel från rådsmedlemmar 
 

14.20 

6. Övriga frågor 
 

14.40 

7. Kaffe 15.00 
 
 
 
 
NärvarandeNärvarandeNärvarandeNärvarande    FrånvarandeFrånvarandeFrånvarandeFrånvarande    
Lena Söderberg/SGU Anna Åberg/SGU 
Göran Risberg/SGU Ingrid Johansson-Horner/NV 
Mugdim Islamovic´/SGU Nicklas Stenqvist/Svevia 
Mattias Göransson/SGU Urban Åkeson/TrV 
Kristian Schoning/SGU  
Johan Nyberg/SGU  
Björn Holgersson/SGU  
Björn Strokirk/SBMI  
Pia Persson-Holmberg/Länsstyrelsen Uppsala  
Jan Bida/MinFo  
Sven Wallman/NCC  
 



 
 
 
 
 
 

 

  



 
 
 
 
 
 

 

1.1.1.1. SGUs utmaningar 2017 SGUs utmaningar 2017 SGUs utmaningar 2017 SGUs utmaningar 2017 ––––    en kort presentation av verksamhetsplaneringen, Lena Söderbergen kort presentation av verksamhetsplaneringen, Lena Söderbergen kort presentation av verksamhetsplaneringen, Lena Söderbergen kort presentation av verksamhetsplaneringen, Lena Söderberg    
Viktiga delar i SGUs verksamhetsplan för 2017 är att få en bred förankring av hållbarhet inom SGUs 
verksamhet där en viktig utgångspunkt är att arbeta utifrån agenda 2030, Stärka ledarskap och 
medarbetarskap (se bilaga 1). SGU ska satsa på forsknings- och utvecklingsinsatser och söka externa 
medel för långsiktiga uppdrag inom EU-projekt och tillsammans med andra myndigheter. Vi kommer 
under året ha ett fokus på vår informationshantering med ordning och reda i databaser och 
ändamålsenlig paketering av vår information. Under 2017 kommer insamlingsverksamheten vara 
begränsad. Antalet regeringsuppdrag har ökat för SGU och idag har vi 15 stycken uppdrag.  
 
2.2.2.2. Regeringsuppdrag havssand, Johan NybergRegeringsuppdrag havssand, Johan NybergRegeringsuppdrag havssand, Johan NybergRegeringsuppdrag havssand, Johan Nyberg    
SGU har i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten slutfört ett uppdrag om uttag av marin sand 
och grus på svenska havsbotten (se bilaga 2). Den marina sanden och gruset ska utgöra 
ersättningsmaterial till landbaserat naturgrus. Uppdraget redovisar de geologiska och ekologiska 
möjligheterna till ett hållbart uttag av havssand samt de ekonomiska möjligheterna till att göra detta. 
Fyra av nio undersökta havsområden uppfyller de i uppdraget uppställda kriterierna för ett hållbart 
uttag av marin sand och grus. Möjligheten till att använda marin sand och grus kan utgöra en viktig 
del i materialförsörjningen, särskilt i storstadsregionerna där behovet av material är störst. De 
huvudsakliga användningsområdena för marin sand och grus är för tillverkning av färdig betong och 
betongvaror. 
 

3.3.3.3. Geologiska naturvärden en fråga om helhetssyn, Kristian SchoningGeologiska naturvärden en fråga om helhetssyn, Kristian SchoningGeologiska naturvärden en fråga om helhetssyn, Kristian SchoningGeologiska naturvärden en fråga om helhetssyn, Kristian Schoning    
Kristian visade på konflikten mellan täktverksamhet för naturgrus och geovetenskapliga naturvärden. 
En aktuell frågeställning då  SGU under det senaste året har haft flera täktärenden på remiss som berör 
riksintressen för naturvård med geovetenskapliga riksvärden (se bilaga 3). Täkt av naturgrus i dessa 
områden utgör ett hot mot de värden som finns och som riksintressena för naturvård är utpekade för. I 
och med att geologiska naturvärden utgörs av sammanhang och inte enskilda objekt eller företeelser 
betyder täktverksamhet ofta att det uppstår en betydlig skada på riksintressenas värde. SGU startar upp 
ett projekt inom miljömålsrådets åtgärder för att belysa förvaltning av naturgrusavlagringar. 
 
4.4.4.4. Vägledning på gång för beräkning av påverkansområdet vid grundvattenbortledning från schakter, Vägledning på gång för beräkning av påverkansområdet vid grundvattenbortledning från schakter, Vägledning på gång för beräkning av påverkansområdet vid grundvattenbortledning från schakter, Vägledning på gång för beräkning av påverkansområdet vid grundvattenbortledning från schakter, 

Björn Holgersson/SGUBjörn Holgersson/SGUBjörn Holgersson/SGUBjörn Holgersson/SGU    
Björn gav en presentation av SGUs arbete med att ta fram en vägledning för hur man ska bedöma och 
beräkna grundvattenavsänkningar vid öppna schakter och dagbrott (se bilaga 4). Bakgrunden är att det 
inte finns något standardiserat sätt som det görs på idag och att man ibland har bristande kvalitet i de 
utredningar som görs. Det här är viktiga utredningar för att förstå påverkan på grundvattnet. SGU har 
genomfört en workshop med konsulter som arbetar med frågan för att få ett underlag till vägledning. 
Konsensus bland deltagarna var att det är viktigt att förstå det hydrologiska systemet vid respektive 
plats. Vägledningen kan visa på en standard för hur underlag ska tas fram och vid vilka tillfällen man 
kan nöja sig med enklare resonemang. 
 
5.5.5.5. Inspel från rådsmedInspel från rådsmedInspel från rådsmedInspel från rådsmedlemmarlemmarlemmarlemmar    
Jan Bida/ MinFo visade en LCA-modul för ballastmaterial som är i slutstadiet av att tas fram (se bilaga 
5). Modulen är planerad blir klar till sommaren.  
MinBaS-dagen 2017 äger rum den 27 april i Solna. 
 



 
 
 
 
 
 

 

Björn Strokirk/SBMI lyfte frågan om betydelsen av riksintressen för ballastmaterial och 
materialförsörjning, inte minst idag då transportavstånden ökar och behovet av ballastmaterial ökar. 
Det är även problematiskt för branschen med oförutsägbarheten vid ansökan om täktverksamhet. Det 
är viktigt att man tar fram en vägledning som visar för vilka områden där det är möjligt att söka för 
täktverksamhet. SGU tar med sig frågan för vidare övervägande. 
På nästa bergmaterialråd är förslaget att vi tar en vidare diskussion kring materialförsörjningsplanering 
och planeringsprocessen. 
SBMI-dagen hålls den 6:e april i Stockholm. 
 
Pia Persson-Holmberg/Lst Uppsala. Det finns ett behov av relevanta och tydliga beskrivningar av 
riksintressen för naturvård där geologiska naturvärden finns. Detta är nödvändigt för att kunna göra en 
korrekt bedömning av påtaglig skada på riksintresset vid ansökan om täktverksamhet. SGU tar med sig 
frågan för diskussion om hur vi kan bidra. 
 
Sven Wallman/NCC. Om strålskyddslagen och införandet av Euroatomdirektivet. Ansvariga 
myndigheter i Sverige för frågan är SSM och Boverket. Det här kan få konsekvenser för producenter av 
ballastmaterial då byggprodukter ska ha ett aktivitetsindex under 1. De riktvärden som anges i 
direktivet är svåra att uppnå med våra bergmaterial och ett antal täkter kan bli diskvalificerade från att 
användas till byggnadsändamål. SGU tar med sig frågan för vidare agerande.  
 
6.6.6.6. Övriga frågorÖvriga frågorÖvriga frågorÖvriga frågor    
Inga övriga frågor lyftes 
 
Nästa möteNästa möteNästa möteNästa möte    
Nästa möte hålls den 17 oktober i SGUs lokaler. 
 
 
Sekreterare    Justeras 
 
 
 
 
Mattias Göransson    Lena Söderberg 


