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1.1.1.1. Inledning och allmän informationInledning och allmän informationInledning och allmän informationInledning och allmän information, , , , Lena Söderberg ordf.Lena Söderberg ordf.Lena Söderberg ordf.Lena Söderberg ordf.    

Lena Söderberg hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. Lena informerade om att hon 
lämnar som GD när hennes förordnande går ut i januari. Närvarande delegater presenterade sig kort. Inga 
synpunkter på dagordningen. 
 
 

2.2.2.2. Information från delegaterna, allaInformation från delegaterna, allaInformation från delegaterna, allaInformation från delegaterna, alla    

Christian Haglund, Naturvårdsverket 
Berättade om naturvårdsverkets handlingsplan för klimatanpassning. Naturvårdsverket tittar mycket på 
naturbaserade lösningar och man planerar att arbeta med kunskapssammanställning och vägledning inom 
området. Naturbaserade lösningar kan ofta ge andra positiva effekter för sociala värden och vara positivt för 
biologisk mångfald. 
Alla myndigheter som har statlig egendom ska ta fram en klimat- och sårbarhetsanalys för dessa vilket är 
aktuellt för naturvårdsverket som har stora egendomar. Det kommer ske en samverkan inom det här 
området som leds av Statens Fastighetsverk.  
Förändrade förutsättningar för förorenade områden vid ett förändrat klimat kan bli en prioriteringsgrund 
för beviljande av bidrag till sanering.  
NV vill och ser det nödvändigt att samverka kring alla de aspekter som blir aktuella i och med arbetet med 
klimatanpassning.  
 
Victoria Svahn, Göteborgs stad 
Göteborgs stad arbetar med frågor som rör klimatanpassning där bland annat miljökvalitetsnormer för 
vatten och ras och skredproblematiken är aktuella. Här är det viktigt att hitta lösningar inom 
klimatanpassningen som fungerar för olika ändamål och även kan öka sociala värden. 
PBL ställer högre krav på risktänk bland annat vad gäller ras och skred. Det finns mycket data att tillgå 
från olika källor. Det är en utmaning hur det ska sammanställas, göras tillgängligt och användas i ÖP-
processen. Det behövs en bra produkt kring detta. SGUs data är en del i det här sammanhanget. En stor 
utmaning med geotekniska data och användning av dessa är frågor om sekretess. Ett omfattande arbete 
ligger framöver vad gäller att sekretessklassa material i databaser 
Göteborgs stad arbetar tillsammans med SGI med en rasriskkarta för berg. Man arbetar även med 
inventering av Erosionsskyddsstatus längs Göta älv. 
 
Anders Berzell, Trafikverket 
Trafikverket har ett mycket stort antal större infrastrukturprojekt som är under uppstart eller under 
projektering. Det ska byggas mycket under de närmaste 20 åren vilket kommer kräva mycket resurser 
inom samhällsbyggnadsområdet. TrV ser därför ett stort rekryteringsbehov för att driva dessa projekt bland 
annat Geotekniker, samhällsplanerare, projektledare och konstruktörer. 
En hög aktivitet inom byggandet kommer skapa stora mängder data inom geoområdet. Det är viktigt att 
det samhället tillgodo. Diskussion bland deltagarna om att det är viktigt att driva den här frågan framåt så 
att den data som tas fram kan användas för andra ändamål. Ställa krav på i upphandlingarna 
Trafikverket ser behov av en förenklad karta och kartlegend för jordartskartan. Legenden är mycket 
komplex och mycket tid går till förklaring av innehållet. Viktoria instämmer.  
 
Mats Svensson, Havs- och vattenmyndigheten  
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HaV har flera stora projekt och uppdrag på ingång. Bland annat vattenresursförvaltning för dricksvatten 
och klimatanpassning. Inom vattenresursförvaltningen ska HaV vara samlande och ledande men det finns 
ansvar hos andra myndigheter och man tänker sig bygga upp ett nätverk med ansvariga myndigheter Det 
är även viktigt att vattenresursförvaltningen blir en del i PBL. 
Kustzonsplaneringen i Sverige behöver utvecklas. Kommunerna är ansvariga för detta och de efterfrågar 
vägledning inom området. Vad gäller havsplaneringen går den in i sin slutfas. I planeringen förslås 
användning för olika ytor och det här är viktigt att följa upp. T.ex. vindkraft. Av sekretesskäl är 
havsplaneringen på en översiktlig nivå. Särskilt djupdata.  
Vattenkraftutredningen där vattenkraft kommer omprövas kommer kräva tid och resurser. Man har bett 
om förstärkning för att dra detta arbete. 
Ett nytt system för vattenförvaltningen som även inkluderar havet, Aqua, har tagits fram.  
fartyget Svea visades upp under ICES i Göteborg. SLU äger, SMHI mäter; HaV tar hand om data. 
 
Björn Strokirk, SBMI 
SBMI har arbetat intensivt med sin: Färdplan fossilfritt. Fokus på elektrifiering av täkter. Det handlar 
mycket om att bygga upp system och infrastruktur för elektrifiering. Fördel är att det mesta av arbetet i 
täkterna sker när det är låg efterfrågan på el i övriga delar av samhället. Viktigt att myndigheterna arbetar 
med frågan om förutsättningarna för elektrifiering för att möta färdplanernas behov 
Återvinning av material en annan central fråga. Här är de viktigt att få fram regelverk och arbetssätt som 
Inte diskvalificera material bara för att det finns förekomst av farliga ämnen. Vissa användningsområden 
kan fungera bra till skillnad från andra användningsområden. Viktigt att bygga ett regelverk där man 
främjar återvinning 
 
Johan von Knorring, Länsstyrelsen i Uppsala län 
Lst har ett brett uppdrag och är i många fall beroende av vad som händer hos andra myndigheter vad gäller 
resurser. 
Handläggningstider för ärenden hos Lst Uppsala har kortats väsentligt. Det finns behov av snabba 
handläggninsgtider i samhället. 
Det byggs mycket i regionen. Här är det viktigt att Lst har ett samordnat agerande. Lst Uppsala arbetar 
med Satt alla perspektiv blir belysta med hållbarhetsfokus. Idag är man i ett läge där Eleffekt kan bli en 
flaskhals för fortsatt byggande och utveckling. Lst har fått ett särskilt regeringsuppdrag om kartläggning av 
läget inom elektrifiering och effektfrågan. Det här kommer ske i samverkan med kommuner, region, 
företag. Idag är det 10 års tidshorsiont för att få dra nya ledningsnät men behovet säger att det måste finnas 
inom 5 år. 
Trygghetsfrågor är centrala såväl social utsatta områden som skyddet av viktiga samhällsfunktioner.  
En regional färdplan för klimat och biologisk mångfald. En ökad aktivitet med skyddad natur. Ett projekt 
om skog för att försöka utröna hur mycket skog som behöver skyddas för att uppnå våra skogsmål. 
Landsbygdsfrågor skapa forum där vi kan hantera stad och landperspektiv. Vad är innebörden av 
landsbygdsfrågor. 
 
Johan Barth, Geotec 
Mycket fokus på utbildning och teknikutredningar under året samt sammanslagning med annan 
branschorganisation.  
Mycket fokus har varit på arbetsmiljö och en arbetsmiljöutbildning har tagits fram och finns på 
borrteknisk.se. Borrteknisk.se ska fungera som plattform för kommande utbildningar bl.a. 
certifieringsutbildning. I framtiden kommer det bidra till säkrare arbetsplatser och högre kunskapsnivå. 
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Robert Johannesson, Boverket 
Kunskapsbanken som är till för att vägleda inom pbl-området har fått mycket postiv repsons. Satsningen 
tar slut under nästa år. En mängd produkter har tagits fram och som ska förvaltas. Kan bli så att vissa delar 
kan komma att släckas ner 
En riksarkitekt har anställts Helena Bjarnegård. Inom arkitektur Stöd till länsstyrelserna och särskilt 
inriktning på visa miljöer t.ex. sjukhus, skolor. 
Boverket har samordningsansvar för klimatanpassning innebär att man samordnar andra myndigheters 
vägledningar och underlag i frågan. 
Ett antal strategiska utvecklingsprojekt. Frågor som kommer vara stora på myndigheten som vi ännu inte 
är riktigt bra på. Som exempel Samhällets robusthet i allmänhet. En stor och växande fråga för 
myndigheten. 
Ett uppdrag att definiera bostadsbrist där det finns många aktörer med mycket att säga. 
Förväntar sig även ett uppdrag om riksintressen riksintressen eftersom det ses som ett hinder för byggande. 
Behov av utveckling av en nationell planering.  

 
3.3.3.3. Digital ÖversiktsplaneringDigital ÖversiktsplaneringDigital ÖversiktsplaneringDigital Översiktsplanering    Robert Johannesson BoverketRobert Johannesson BoverketRobert Johannesson BoverketRobert Johannesson Boverket    

Robert Johannesson berättade om Boverkets uppdrag med digital översiktsplanering, se presentation i 
bilaga 1. 
Maria Karmehed projektledare för uppdraget. Slutsats är att det är svårt att digitalisera 
översiktsplaneprocessen. Viktiga delar är Förvaltningsgemensamma digitala tjänster, gemensam 
infrastruktur för informationsförsörjning, nationella grunddata och öppna data 
Ska ge en Effektiv och enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen och ge möjlighet att kunna 
använda källorna likvärdigt i hela processen. Viktigt här att förstå hur översiktsplanering går till och hur 
processen fungerar. Inom Digital detaljplan har man kommit långt. Visionen är att det ska vara på plats till 
2025. Digitalisering ska inte vara för digitaliseringens skull utan Måste bli ett framåtsyftande redskap 
Det blir ett omfattande arbete inledningsvis innan arbetet ger resultat vilket innebär att det inte blir 
billigare i närtid. På sikt stora möjligheter möjligheterna till förenkling. 
    
    

4.4.4.4. AAAAktuellt läge på SGUktuellt läge på SGUktuellt läge på SGUktuellt läge på SGU, , , , Lena SöderbergLena SöderbergLena SöderbergLena Söderberg    

Lena Söderberg berättade om aktuellt läge för SGUs verksamhet. se presentation i bilaga 2. 
Grundvattensatsningen ligger i mitten av sin levnad och kommer avslutas nästa år. Kommer ge utökat 
kunsakpsunderlag om grundvatten med utökat Grundvattennät, Bättre prognoser av 
grundvattensituationen och mer inforamtion i 3D för modellering av grundvatten. Medvetenheten om 
grundvatten och efterfrågan på information om grundvatten ökar  i samhället 
Samarbete med Trafikverket där geologisk information tagits fram i två infrastrukturkorridorer. Viktigt att 
detta samarbete kan fortsätta att utvecklas. Kommer utgöra viktiga kunskapsunderlag vid kommande 
prövningar. 
Starkt fokus på omställningsmetaller och cirkulär ekonomi. Nytt här för SGU att vara ute och prata och 
förstå olika sammanhang och olika intressenters behov. Samarbete med länsstyrelserna i områden med 
kommuner tveksamma till gruvbrytning. 
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Vi arbetar med några gemensamma mål. Ett av målen är 3D. Geodata i 3d grundvatten är ett avstamp som 
sedan ska in i alla geodiscipliner. 3d ger möjligheter att räkna på geologiska egenskaper och visualisera. 
Projekt med informationssäkerhet. Nanokurser för att höja kunskap och medvetenheten inom 
säkerhetsområdet 
Vi stänger vårt kontor i stockholm i januari. Vi växer på de andra kontoren och nyrekryterad personal kan 
välja placeringsort. Det blir en utmaning för myndigheten när grundvattensatsningen tar slut. SGU 
kommer ta fram ett diskussionsunderlag under hösten för framtiden.  
 

5.5.5.5. Byggnadsgeologisk karta för GöteborgByggnadsgeologisk karta för GöteborgByggnadsgeologisk karta för GöteborgByggnadsgeologisk karta för Göteborg, , , , Philip CurtisPhilip CurtisPhilip CurtisPhilip Curtis    

Philip Curtis berättade om arbetet med byggnadsgeologisk information för Göteborg, se bilaga 3.  
Geologisk information uppdateras och samlas in från externa källor och bearbetas för att tillgängliggöra en 
produkt för byggnadsgeologi. Den byggnadsgeologiska kartan har en förenklad jordartsindelning och visar 
svaghetszoner i berg som påverkar byggandet. Tunnlar är särskilt viktiga informationskällor vad gäller 
bergets egenskaper men denna information är känsliga data. Bearbetat data i 3d visas i city planner på vår 
hemsida. Här ges information om jordlagerföljder, jorddjup, och svaghetszonernas egenskaper. Göteborgs 
berggrund har varit lättare att modellera utifrån vårt fältdata än vad gäller Stockholm.  
Diskussion: Värdefullt om man kan importera sin anläggnings geometri i cityplanner. Detta skulle ge en 
ökad användbarhet. 
Mycket användbar för Göteborgs stad i översiktsplaneringen. Ger möjlighet att få in undermarken 
översiktsplaneringen. Mycket viktigt för utbyggnad av tunnelsystemen för energi och vatten. Det här kan 
vara ett verktyg för att diskutera med de aktörerna. 
Geoenergi är en resurs visa karta som ger info om var det är lämpligt med geoenergiinformation. 
SGU bör göra en Samhällsekonomisk analys av den byggnadsgeologiska kartan. Visa vad en kommun 
vinner på att använda den här typen av information. 
 
 

6.6.6.6. SGUs fartyg och framtiden, Björn BergmanSGUs fartyg och framtiden, Björn BergmanSGUs fartyg och framtiden, Björn BergmanSGUs fartyg och framtiden, Björn Bergman    

Björn Bergman berättade om förutsättningarna för SGUs fartyg, se bilaga 4. 
Ocean Surveyor är byggd 1984 och har nu nått slutet på sin livslängd och behöver uppgraderas eller 
ersättas av annat fartyg. OS har mycket goda egenskaper för att utföra maringeologiska undersökningar 
och SGu är de enda som utför detta på svenskt vatten. Fartyget är dessutom lätt och litet djupgående vilket 
ger mer flexibilitet. Många samarbetspartners eftersom vi har många mätsystem och kunskap som gör att vi 
kan få ut mycket av vår information. 
Maringeologisk kartläggning finns för 42% havsbotten inom territorialgränsen och 14% inom ekonomisk 
zon. Sverige har en mkt lång kustlinje och det finns bland annat behov om kunskap för frågor som rör 
miljögifter, försvaret, områdesskydd. Samhällsbehoven finns alltså under flera departement 
Fartyget har höga kostnader och en uppgradering är ett stort investeringsbeslut.  
Som det ser ut idag kan de ökade avskrivningskostnaderna på 4-6 miljoner behöva tas genom 
omfördelning av resurser inom SGU.  
Diskussion: Andra organisationer har fartyg men de har inte samma lämpliga egenskaper som OS. Svea 
finns idag gör det problematiskt att se till att det finns ett till fartyg. De här behoven borde ha funnits med 
i analysen när man beslutade och specifierade svea. Svea – stort fiskefartyg inriktat på vattenkolumnen men 
inte på samma sätt för bottnen. Svea är stort och inte byggt för karteringsuppdrag. 
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Många länder runt östersjön har liknande behov. Men det är juridiskt problematiskt med samägande av 
fartyg. 
 
 

7.7.7.7. Nytt regeriNytt regeriNytt regeriNytt regeringsuppdrag om förbättrad kunskap förngsuppdrag om förbättrad kunskap förngsuppdrag om förbättrad kunskap förngsuppdrag om förbättrad kunskap för    

hantering av förorenade sedimenthantering av förorenade sedimenthantering av förorenade sedimenthantering av förorenade sediment, Lovisa Zillén Snowball, Lovisa Zillén Snowball, Lovisa Zillén Snowball, Lovisa Zillén Snowball    

Lovisa Zillén Snowball presenterade det nya regeringsuppdraget om hantering av förorenade sediment, se 
bilaga 5. 
Ett regeringsuppdrag tillsammans med flera myndigetern naturvårdsverket, havs- och vattenmyndigheten, 
SIG och länsstyrelserna. Uppdraget ska ge förbättrad kunskap om förorenade sediment och är en del av 
regeringens satning på rent hav. Uppdraget behandlar förorenade sedimentens utbredning och risk för 
spridning samt kostnadseffektiv sanering. Regeringsuppdraget kommer från en miljömålsåtgärd som 
startades 2017. I rapporten för åtgärden identifierade man kunskapsbehov och tog fram en färdplan. Det 
här låg även som ett förslag i den fördjupade utvärderingen av miljökvalitetsmålen. 
Vi kan inte exportera vildfångad fisk. Det mesta vi får i oss av pcb och dioxiner kommer från fisk. 
Mycket lite har gjorts inom området och man har fokuserat på land man har inte haft tillräcklig kunskap 
om den här frågan. Det är dessutom dyrare att åtgärda samt svårare med asnvarsförhållanden. På land har 
man kommit långt med klassificering och riskklassificering och det här ska nu göras för områden under 
vatten. Det här kommer ge tydligare spelregler och effektivare offentlig förvaltning. Den kunskapsbrist 
som är idag leder till merarbete och dubbelarbete. Tanken är att vägledningar kommer tas fram och att en 
nationell kunskapsplattform byggs upp. 
Diskussion: fokusera på att det kommer leda till renare sediment Det här arbetet kommer bygga mycket på 
samarbete och samverkan. Visa den näringspolitiska aspekten av att vad vi tjänar på att rengöra de här 
sedimenten t.ex. fisket. Det här är ett lyckat exempel på en miljömålsrådsåtgärd som gett god utväxling.  
 

8.8.8.8. Övriga frågorÖvriga frågorÖvriga frågorÖvriga frågor    

Inga övriga frågor 
 

9.9.9.9. Kommande mötenKommande mötenKommande mötenKommande möten    

Nästa möte den 25 mars 2020. Höstens möte blir den 14 oktober 2020 och då gemensamt med SGUs 
andra användarråd. Kallelse till möten skickas ut av samhällsbyggnadsrådets sekreterare. 
 
 
 
 
Sekreterare  Justeras 
 
 
Kristian Schoning Lena Söderberg 
 

    



Översikt Digitalisering 

2019-09-18
Robert Johannesson (av UL Marie Karmehed)







• Boverket har fått i uppdrag av regeringen att verka för en effektiv och 
enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen.  

• I uppdraget ingår att främja digitala standarder, klargöra roller och 
ansvar mellan aktörer för en digital utveckling av 
samhällsbyggnadsprocessen 

• Boverket ska vid behov lämna författningsförslag som innebär krav på 
digital planerings- och bygginformation, standarder,  gränssnitt och 
informationsflöde mellan samhällsbyggandets aktörer

Regeringsuppdrag
Digitalisering



Boverkets vision

Enhetlig digital tillämpning av PBL

Nationellt
tillgänglig 
information

Samhällsbyggnadsprocessen

…
……

TrV

Lantmäteriet Kommun

SKL

Boverket

SGU
NvV

RP ÖP DP BL



Vägledning digitalisering

Digitalisera, samla 
och strukturera data.
Kräver: 
standardiserade 
informationsmängder
Utpekade 
informationsägare
God 
versionshantering/ 
bra metadata

Digitalisera 
arbetsflödet.
Kräver: 
standardiserade 
effektiva processer –
tidiga mänskliga 
möten med stöd av 
digitala verktyg

Möjliggör digital 
dialog.
Kräver: Juridisk 
utveckling/tolkning
Öppna data
Säkra e-leg
Standardiserade 
överföringsformat

Automatisera.
Kräver: Juridisk 
utveckling
Ändrat mindset



Så här arbetar vi

Deluppdrag 2018 Kompetenser och Resultat

Vägledning

Regler och
Standarder

Process- och
Informations-

modeller

Test

Test

Användar-
behov

PoC & 
Samverkan

Juridik

Information

Test

Får Jag Lov?

Förstudie
Planerings-
information & ÖP

Förstudie
Digitala 
Byggförfattningar

Digitala DP inkl. 
Plattforms-PoC

Dig Planering
ÖP, Planerings-
underlag,  DP inkl. 
Platform-PoC

Deluppdrag 2019

Dig. Bygg, Lov & 
Tillsyn

Intern Digital 
Transformation



Digitala detaljplaner – Vision 2025

Vision
• Nya detaljplaner görs digitala enligt föreskrifter
• Befintliga planer är digitaliserade enligt föreskrif ter
• Endast digitala planer är juridiskt gällande
• Enkel nationell åtkomst

Tankar om vägen till visionen
• Ny planprocess vid enkel digitalisering …
• Ny enhetlig planprocess för all ändring …
• Planer som inte är digitaliserade …



Tidplan och Leveranser i närtid

Källa: Tidplan inlämnad till RK 180831

Översiktsplaner

Detaljplaner

Byggförfattningar

Förstudierapporter december enligt plan

Föreskrifter för detaljplaner enligt plan 
• Utkast till referensgrupp  dec 2018

• Remiss Q2 2019



RU Digital tillämpning av PBL 2018 – 2020 

Samverkan



Aktuellt läge 
GD Lena Söderberg 2019-09-18



Geologi för ett hållbart samhälle

Aktuellt läge
Mark och grundvatten:

• Fokus på extrasatsningar inom 
grundvattenkartering

• Utbyggnad av grundvattennätet 

• Stor satsning på geodata i 3D  

• Större samarbete med Smhi avseende 
modellering av grundvattennivåer.

Samhällsplanering:

• I samarbete med Trafikverket kartering av 
berggrund, jordarter och grundvatten i korridorer 
för framtida järnvägsutbyggnad. 

• Regeringsuppdrag: Öka kunskapen om förorenade 
sediment, 2019-2021 

Gemensamma mål:

• Geodatastrategin
• Nå ut och nå in
• Geodata i 3D
• Processer
• Informationssäkerhet

Mineralresurser:

• Fokus på omställningsmetaller och 
cirkulär ekonomi. 

• Uppbyggnad av ett geomagnetiskt 
variometer-nätverk i mellan- och södra 
Sverige för att observera rymdväder

• Uppdrag att identifiera särskilda riskområden för 
ras, skred, erosion och översvämning som är 
klimatrelaterade (SGI)



Geologi för ett hållbart samhälle

Återvinning av berggrundsinformation: 
Byggnadsgeologi 

• PrinciperPrinciperPrinciperPrinciper

• Byggnadsgeologiska kartor Byggnadsgeologiska kartor Byggnadsgeologiska kartor Byggnadsgeologiska kartor –––– Stockholm, GöteborgStockholm, GöteborgStockholm, GöteborgStockholm, Göteborg
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Geologisk information Geologisk information Geologisk information Geologisk information 

Linjärt arbetsflöde                                                  e.g. Lund-Hässleholm TrV
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Insamling

Förvaltning

-modellering

Tillhandahålla

BIM, CIM, Infrastrukturprojekt 

organisation till organisation, 

systematisk och strukturerad

överenskommelse TrV
och andra

Cirkulärt 

arbetsflöde  

Geologisk information Geologisk information Geologisk information Geologisk information ---- infrastrukturprojektinfrastrukturprojektinfrastrukturprojektinfrastrukturprojekt
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2013……………………………………...

Datavärdskap geoteknisk 
information

Del av fokusområdena ”Nationell 
samverkan i geodatainsamling” och 
”Nationell plattform för geodataaccess” i 
Geodatarådets handlingsplan 2018-2020.

2019

GeGeGeGeologiiii---- byggnadsgeologi, geoteknikbyggnadsgeologi, geoteknikbyggnadsgeologi, geoteknikbyggnadsgeologi, geoteknik---- datavärdskapdatavärdskapdatavärdskapdatavärdskap
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Byggnadsgeologisk karta över StockholmByggnadsgeologisk karta över StockholmByggnadsgeologisk karta över StockholmByggnadsgeologisk karta över Stockholm

•Original från slutet av 70-talet, digitaliserades 1997
•Ingen uppdatering har gjorts sen kartan trycktes
• Huvuddelar: förenklad jordartsindelning, sprickzoner  

-VARFÖR?
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UppdateringUppdateringUppdateringUppdatering avavavav jordartskartanjordartskartanjordartskartanjordartskartan överöveröveröver
Göteborg och Stockholm med Göteborg och Stockholm med Göteborg och Stockholm med Göteborg och Stockholm med 
LIDARLIDARLIDARLIDAR----underlagunderlagunderlagunderlag

Förenklad jordartsindelning

Fyllning
Organisk jordart
Lera
Silt
Sand
Grus
Sten-block
Isälvssediment, sand-block
Moränlera
Morän
Tunt jordtäcke
Berg
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SprickzonerSprickzonerSprickzonerSprickzoner---- varför fokusera varför fokusera varför fokusera varför fokusera 

på tunnlar?på tunnlar?på tunnlar?på tunnlar?
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Hantering av extern information Hantering av extern information Hantering av extern information Hantering av extern information 

• Information från eller om skyddade objekt –

rutin finns

Säkra lagring och 
bearbetning av data.

Känslig data in Bara tolkningar 
exponeras
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Karakterisering av svaghetszoner Karakterisering av svaghetszoner Karakterisering av svaghetszoner Karakterisering av svaghetszoner 

(sprickzoner, spröda deformationszoner)(sprickzoner, spröda deformationszoner)(sprickzoner, spröda deformationszoner)(sprickzoner, spröda deformationszoner)

Exempel på extraherad information:
Parametrar:

•Dominerande bergart
•X,Y,Z, vid tunneldjupet och ungefärligt läge på markytan
•Strykning, stupning, tjocklek
•Q-värde - RQD, Jn, Jr, Ja, Jw, SRF
•Vattenförekomst
•Sprickmineral
•Z1-Z5 Klassning (skivigt till sönderkrossat berg)

Ytterligare karaktärisering med borrhålsdata och 
geofysik
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Svaghetszoner och berggrundsmodellering  Göteborgs kommun
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Svaghetszoner och berggrundsmodellering  Göteborgs kommun
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Svaghetszoner och berggrundsmodellering  Göteborgs kommun
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Tack!



SGUs fartyg och framtiden
Björn Bergman 2019-09-18



Geologi för ett hållbart samhälle

SGUs undersökningsfartyg
S/V Ocean Surveyor
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Rederiorganisation

Generaldirektör 
rederichef

Avdelning 
samhällsplanering

SGUs verksamhetssystem.
Rutiner för:

∗Krishantering
∗Olycks- incidentrapportering
∗Avvikelsehantering
∗Processanalys avseende:
−Kvalitet
−Miljö
−Arbetsmiljö

Rederi Ocean Surveyor
Verksamhetsansvarig:

∗Chef för Marin Drift 
och Teknik

Säkerhets- och 
miljöansvarig (SMS)

SGUs funktioner för:

*Kompetensförsörjning
*Ekonomi/redovisning
*Säkerhet

Fartyg och 
undersökningsbåt
Ansvarig:

∗Befälhavare
∗Teknisk Chef
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Ocean Surveyor, SJBO

Katamaran byggd av i Norge 1984 inköpt 
till SGU 1989 efter riksdagsbeslut att öka 
takten på de maringeologiska 
undersökningarna

38 meter lång och 12 meter bred, 14 
hytter, 4 däcksplan

”low-noise” reversibla 
framdrivningspropellrar för att 
minimera buller och två tvärpropellrar 
på vart skrov

Dynamisk positionering håller fartyget 
automatisk längs planerade mätlinjer
och still på provplatser

Skrovet byggt i Kevlar förstärkt komposit 
vilket ger minimal vikt och minimalt 
med underhåll (stabilt i 20 000 år+)

Djupgående på enbart 3,2 meter vilket 
öppnar många hamnar och medger 
undersökningar på grunda vatten
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Ocean Surveyor
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Multi-integrerad datainsamling från Ocean Surveyor

EK60 splitbeam sonar

EM2040D multibeam
watercolumn data

EM2040D multibeam
backscatter & bathymetry

Sediment profiler

Moving vessel profiles (sv, temp)
Subsurface sediment samples

1 cm

mosaic seafloor coverage ~15 m2
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Kunskap om havsbotten är nödvändigt för att kunna möta Sveriges klimat- och 
miljöutmaningar och skapa förutsättningar för blå tillväxt, omställning och nya 
jobb. För att SGU ska kunna bidra till förverkligandet av den maritima strategin 

behövs långsiktiga förutsättningar.

VÄGVAL/BRÅTTOM
Sverige behöver en modern marin 

infrastruktur. SGUs viktigaste verktyg har 
nått slutet på sin livslängd.

BLÅ TILLVÄXT
Kunskap om havsbotten är avgörande 
för andra aktörers möjlighet att skapa 

innovationer, fler jobb och tillväxt.

KLIMAT/MILJÖ
Kunskap om havet är nyckeln för att 

hantera miljö- och klimatutmaningar, 
bl.a. genom framtidens energilösningar

Varför marin kartering?
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Marin landskapskartering

• 3 myndigheter har tillstånd att utföra 
sjömätning: Försvaret, Sjöfartsverket 
och SGU.

• SGU den enda som karterar det 
marina landskapet – havsbottens 
topografi och innehåll.

• Ocean Surveyor; 

• inget forskningsfartyg

• Statens enda fartyg för kartering 
av det marina landskapet

• Vårt viktigaste verktyg för att 
kunna kartera

• Relativt hög och långsiktig kostnad att 
ha och driva fartyg.

• Relativt kortsiktig finansiering; ca 
65% via andra myndigheters anslag.

• För duktiga på att hitta lösningar och 
finansiering?

• Stor ekonomisk risk att vara 
beroende i så stor utsträckning.

• Nu vägs ände med befintligt fartyg.
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Marin landskapskartering

• För fortsatt verksamhet behövs:

• En stabil infrastruktur för 
samhällets behov av marina 
planeringsunderlag.

• Stabil och förutsägbar 
finansiering för verksamheten.

• Medel för investering och 
avskrivning i ett fartyg.

• I vårt budgetunderlag har vi begärt 
att få 25 mkr/år mer för den marina 
kartläggningen.

• Varav:

• 9 mkr till fartygskostnader

• 16 mkr för ökad finansiell 
stabilitet och en säker digital 
infrastruktur 

• 10 mkr av dessa 25 mkr finns 
redan inom den statliga budgeten 
på andra myndigheter
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Samarbetspartner  2019
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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
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Övrig svensk fartygsbaserad 
undersökningsverksamhet

Försvaret
Ubåtsjakt

Minröjning

• Sjöfartsverket
• Djupmätningar

• Affärsverk

• Universiteten
• Forskning om 

geomorfologiska/geologiska 
detaljer

• Utbildning av studenter och 
forskare

• Studier av ekologiska system

• Näringslivet
• Djupmätningar åt SjoV

• Undersökning av miljöfarliga objekt för 
HaV, NV etc

• Undersökningar för 
miljökonsekvensbeskrivningar

• Detaljerade studier för anläggningsarbete



Geologi för ett hållbart samhälle

Flera nya forskningsfartyg i Sverige, eller?
Stockholms universitets Östersjöcentrum

R/V Electra af Askö

35 Mkr

SLU/HAV/SMHI

S/V Svea

>500 Mkr

Göteborgs Universitet

Skagerak

> 127 Mkr

• Ersätter R/V Aurelia (40 år gammalt)

4 hytter, 4 dagars utsjökapacitet

• Ersätter U/F Argos (39 år gammalt)

Mätsystem aktivt valda att inte avbilda 
bottenytan (sektretessproblematik)

• Ersätter gamla Skagerak (49 år gammalt)

Samma besättningsstorlek och antal 
forskare som för OS

Men 80 % längre, 10% smalare och 
dubbelt så tungt som OS 
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Vår upphandlingsstrategi

Upphandlingens syfteUpphandlingens syfteUpphandlingens syfteUpphandlingens syfte

Syftet med upphandlingen är att genom ombyggnad av vitala system ombord 
säkerställa att fartyget kan användas för forskning och undersökningar av 
SGU fram till år 2041 2041 2041 2041 –––– eller längreeller längreeller längreeller längre.

De vitala system som skall förbättras är framdrivningssystemet, 
ventilationssystemet och bryggan. Därmed uppnås att arbetsmiljön och arbetsmiljön och arbetsmiljön och arbetsmiljön och 
miljöpåverkan miljöpåverkan miljöpåverkan miljöpåverkan är anpassad till dagens krav samt att fartyget får en bibehållen bibehållen bibehållen bibehållen 
operativ förmåga operativ förmåga operativ förmåga operativ förmåga och hög tillgänglighet och driftsäkerhettillgänglighet och driftsäkerhettillgänglighet och driftsäkerhettillgänglighet och driftsäkerhet.

Fartyget ska efter ombyggnationen uppfylla de krav som finns för 
motsvarande icke statliga fartyg.
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Nuläget

Vi kommer att få utökad låneram för att genomföra 
upphandlingen

Vi kommer inte att få några utökade anslag för 
avskrivningskostnaderna i denna höstbudget

Med andra ord, för att fortsätta den maringeologiska 
undersökningsverksamheten och i förlängningen hela den 
maringeologiska verksamheten måste SGU, utan annan 
finansiering, omfördela kostnaderna om 5-6 Mkr från annan 
verksamhet, är det värt det?
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Regeringsuppdrag  
Förorenade sediment
Minna Severin & Lovisa Zillén Snowball 2019-09-18

Samhällsbyggnadsrådet 18 sept
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Regeringsuppdrag om förbättrad kunskap för hantering 
av förorenade sediment 2019-2022 (65 mkr)

Regeringen uppdrar åt fem myndigheter att 
förbättra kunskapen om förorenade 
sediment i sjöar och kustområden. 

• insatser för att få en bättre kunskap om 
förorenade sedimentområdens 
utbredning, risken för at spridning av 
miljögifter och olika åtgärdsalternativ. 

• ska bidra till kostnadseffektiv hantering 
av förorenade sediment
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Förorenade sediment längs våra kuster

• Inventering

• Riskklassning

• Riskbedömning

• Ansvarsutredning

• Åtgärd
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Förorenade 
sediment

Utanför industrier

Historiska och ”pågående”

Hamnar och farleder

Underhållsmuddring

Båtuppställningsplatser

TBT från båtbottenfärg

Diffusa källor
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Miljömålsrådets uppdrag 
om förorenade sediment

UnderlättaUnderlättaUnderlättaUnderlätta och tydliggöra ansvaret tydliggöra ansvaret tydliggöra ansvaret tydliggöra ansvaret kring 
förorenade sediment och hur de ska behandlas. 
Bidra till att samhällsresursernasamhällsresursernasamhällsresursernasamhällsresurserna gällande sanering 
av miljögifter i sediment sätts in där de gör mest sätts in där de gör mest sätts in där de gör mest sätts in där de gör mest 
nyttanyttanyttanytta. Minska upptaget av föroreningar i Minska upptaget av föroreningar i Minska upptaget av föroreningar i Minska upptaget av föroreningar i 
näringskedjan näringskedjan näringskedjan näringskedjan och därigenom skapa friskare hav 
och sjöar som kan leda till en starkare blå tillväxtblå tillväxtblå tillväxtblå tillväxt”
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So what?

Förorenade sediment  utgör en källa varifrån 
föroreningar sprids

Föroreningar tas upp i näringskedjan

Komplexa blandningar i sediment

Kvicksilvermetylering i sediment

Hav och sjöar är dynamiska system! 

• Fiskenäringen påverkas – och påverkar 
(trålning)

• Milj och människors hälsa

• Vattendirektiv och Havsmiljödirektiv

• Dricksvattenresurser påverkas

• Exploateringar och nyttjandet försvåras 
och fördyras
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Varför har så lite gjorts?

Avsaknad vägledning & stöd

Svårt och dyrt

Komplicerade ansvarsförhållanden

Kanske också pga:

• Tanke att åtgärda landföroreningar först

• Myten att föroreningar generellt begravs med 
tiden. Och att åtgärder bara förvärrar

• En tro att nedfallet från luft är enda problemet
Fig. från Helcom.se
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Förutsättning för att klara 
samhällsutmaningar 
och nå uppsatta mål

Rena sediment

En förutsättning för att klara av 
ett flertal samhällsutmaningar.

Säkra livsmedel

Hög kvalitet på 
livsmedel från havet 

utan miljögifter

Agenda 2030

Hav och marina 
resurser

Rent vatten och 
sanitet

Biologisk 
mångfald

Lek- och föryngrings-
områden

Födosök

Blå tillväxt

Turism

Hamnar & Sjöfart

Vattenbruk

Blå bioteknik

Fiske

Miljöbalken

Vattenförvaltnings-
förordningen

God kemisk och 
ekologisk status

Havsförvaltnings-
förordningen

God miljöstatus

Rekreation

Badplatser

Upplevelser vid vatten

Friluftsliv

Svenska miljömål

Levande sjöar och 
vattendrag 

Hav i balans samt 
levande kust och 

skärgård

Ett rikt växt och djurliv

Giftfri miljö
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Myndigheters 
kopplingar till 
(förorenade) 

sediment

NV

• Förmedling av bidrag för 
sanering

• Miljöövervakning av miljögifter
• EUs strategi för 

Östersjöregionen – Priority
Area Hazards för hela 
Östersjöregionen

• Vägledning om avfall

• Part i miljöbalksprövningar

HaV

• Vattenverksamhet (vägledning)
• Dumpningsdispenser till havs

Havsmiljöförvaltning
Havsplanering
• Fiske (inkl trålning)

• Vattenförvaltning (samordning 
och vägledning)

• Part i miljöbalksprövningar
• Levande sjöar och vattendrag + 

Hav i balans

SGI

• Ansvar om forskning och 
utveckling och 
kunskapsuppbyggnad

• Inventering av 
effektivitetshinder och 
kunskapsbehov

• Återvinning av avfall

SGU

• Miljöövervakning i sediment
• Datavärdskap

• Expertkunskap om 
sedimentmiljöer/dynamik

• Sanering av förorenade 
områden

• Forskning

Länsstyrelsen

• Tillsyn Miljöbalken
• Dispenser gällande dumpning 

och tillstånd för muddring

• EBH-stödet
• Regional miljöövervakning
• Vattenmyndighet såsom 

statusbedömningar och 
åtgärdsprogram och 
övervakning

Kommuner

• Tillsyn Miljöbalken
• Verksamhetsutövare

Transportstyrelsen,

Sjöfartsverket, 

Trafikverket

Sjöfartens påverkan

Kemikalie-

inspektionen

Riskbedömningar

Miljömålet giftfri miljö

Universitet 

och högskolor

Forskare

Näringsliv

Konsulter 

Verksamhetsutövare,

Branschorganisation

er
Internationella 

organisationer
Helcom, Ospar

Sednet, EMODnet

med flera

Myndigheter

Ett flertal myndigheter, 
näringar och branscher berörs
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Samhället gynnas av tydliga 
spelregler och verktyg

Innovationer

Gynnar branschen

Beställarorganisationer

Förslag på framtida exportvara

Gemensamma mål

SDG 2030

Miljömål

Östersjöstrategin

Effektivare offentlig 

förvaltning

Näringsliv

Konsulter 

Verksamhetsutövare

Branschorganisationer

• Ökad förutsägbarhet
• Lättare undersökningar
• Kalkylerbarhet
• Prioriteringsgrund
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Undersök, utred och åtgärda förorenade 
sedimentområden

Vi ser behov av att:Vi ser behov av att:Vi ser behov av att:Vi ser behov av att:

• det görs en långsiktigt statligt riktad prioritering av förorenade 
sediment

• forskning och teknikutveckling uppmuntras 

• tillsynsmyndigheterna bör i högre grad prioritera tillsyn vid 
misstänkt förorenade sedimentområden och att eventuella hinder 
för detta utreds och åtgärdas
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Mera vägledningar och stöd

Vi ser behov av att:Vi ser behov av att:Vi ser behov av att:Vi ser behov av att:

• ansvariga myndigheter identifierar vilka vägledningar och 
bedömningsgrunder som branschen behöver och prioriterar arbetet 
med dessa

• det skapas en bransch- och myndighetsgemensam plattform för 
spridning av kunskap om utredning och åtgärder av förorenade 
sediment.
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Samverkan – ett nyckelord för framtiden

Frågeställningarna kring förorenade sediment är komplexa och 
spänner över många myndigheters ansvarsområden. 

Vi ser behov av att:

•myndighetsnätverket får i uppdrag att fortsätta och utvidga sitt 
arbete

•den gemensamma färdplanen följs upp och uppdateras årligen och 
aktiviteterna genomförs

•myndighetsnätverket utökar samarbetet med andra berörda 
myndigheter som för närvarande inte ingår i myndighetsnätverket
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Fördjupade Utvärderingen av 
miljömålen 2019

”Förslaget till regeringen innebär att NV, SGU, SGI, HaV samt 
Lst ges ökade resurser och uppdrag för att under de närmaste 
tre åren ta fram bättre kunskap om bland annat förorenade 
sedimentområdens utbredning, risken för spridning av 
miljögifter och olika behandlingsalternativ.” 
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FU19 som blev Regeringsuppdraget 2019-2022

1.1.1.1. Sammanställning av befintliga data Sammanställning av befintliga data Sammanställning av befintliga data Sammanställning av befintliga data i hav, sjöar och vattendrag. 
Identifiering av Sedimentobjekt där mer information behövs. SGU 
drivansvarig

2.2.2.2. Nationell prioriteringsmetodik Nationell prioriteringsmetodik Nationell prioriteringsmetodik Nationell prioriteringsmetodik utvecklas. Kompletterande 
undersökningar för att få en god nationell överblick över utbredningen av 
förorenade sedimentområden. SGU drivansvarig

3.3.3.3. Utveckling av vägledningar Utveckling av vägledningar Utveckling av vägledningar Utveckling av vägledningar (riskbedömning, åtgärder, 
ansvarsutredning mm)

4. Sammanställning & utvärdering av nationella och internationella nationella och internationella nationella och internationella nationella och internationella 
Erfarenheter Erfarenheter Erfarenheter Erfarenheter av olika efterbehandlings- och muddringsprojekt. 
Pilotprojekt i fält Pilotprojekt i fält Pilotprojekt i fält Pilotprojekt i fält av metoder & omhändertagandealternativ

5.5.5.5. Nationell kunskapsplattform Nationell kunskapsplattform Nationell kunskapsplattform Nationell kunskapsplattform och expertstödsgrupp skapas. 
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Vad händer i närtid på SGU?

Foto: Minna Severin

• Nu ska SGU anställa två resurser

• Planeringsarbetet är i full gång.

• 4 januari 2022 ska det vara klart –

kort om tid

• Vi behöver mycket samverkan 

och samarbete för att kunna 

genomföra uppdraget
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Hör gärna av er med inspel till det fortsatta arbetet

Kontaktpersoner inom arbetet:Kontaktpersoner inom arbetet:Kontaktpersoner inom arbetet:Kontaktpersoner inom arbetet:

• HaV, Tobias Porsbring, Niklas Edvinsson 

• Lst, Anna Stjärne, Klas Köhler

• NV, Per Nilsson, Maria Linderoth

• SGI, Yvonne Ohlsson, Ann-Sofie Wernersson

• SGU, Minna Severin, Lijana Gottby

Foto: Björn Bergman
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