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Pär Dalhielm  Svenskt vatten AB 
Johan Barth  FAB 
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Kristina Widenberg NV Punkt 4-6 

 
Anmält förhinder 
Helena Kjellson SGU 
 

1. Inledning 
Anneli hälsar alla välkomna och inleder mötet med en presentationsrunda. Anneli fortsätter att berätta 
om SGUs regeringsuppdrag och nämner där t.ex. satsningen på ökad utvinning och återanvändning av 
mineral och metaller från sekundära resurser. SGU arbetar vidare med det som står i karteringsplanen 
för år 2021 och 2022, planeringen inför 2023 och framåt har också startat. SGU ser en kraftig ökning av 
kontinetalsockelärenden kopplade till kabeldragningar och havsbaserad vindkraft. 

2. Runda runt bordet 
Alla deltagare på mötet presenterade kort vad som händer inom respektive organisation. 
 
Christian Haglund NV lyfte att budgetpropositionen skulle ge naturvårdsverket utökade medel inom 
t.ex. klimatklivet. Arbetet med klimatanpassning fortsätter med nästa 3-åriga handlingsplan. 
 
Ann-Sofie Eriksson SKR nämnde arbetet med klimatanpassning i befintlig miljö samt klimatanpassning 
för nybyggnationer. 
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Göran Risberg SGU lyfte att budgetpropositionen aviserar en satsning från 2023 på 35 miljoner kr på 
maringeologisk kartering. Satsningar på dricksvattenförsörjningen på Gotland på 37 miljoner kr kan 
även leda till mycket hos SGU. 
 
Jenny Norrman CHT nämnde ett samarbete med Trafikverket angående masshantering i 
upphandlingsfas. 
 
Johan Barth FAB berättade att borrbranschen fortfarande går bra och att branschen tittar på avfall 
kopplat till borrkax. 
 
Johan Kling Hav lyfte ett regeringsuppdrag kring kraftigt modifierat vatten. HaV arbetar även mycket 
med biologisk mångfalt kopplat till vindkraftsetableringar. 
 
Mårten Sohlman SBMI berättade att klimatomställningsarbetet och miljötillståndsarbetet är stora frågor 
hos SBMI just nu. 
 
Pär Dalhielm Svenskt vatten nämnde implementeringen av dricksvattendirektivet och att arbete med 
avloppsdirektivet pågår på EU-nivå. 
 
Robert Johannesson Boverket lyfte att cementfrågan är stor hos Boverket och att budgetpropositionen 
skulle ge Boverket minskade medel. 
 
Stefan Engdahl Trafikverket nämnde arbetet med en ny nationell plan och att det är stora prisökningar 
inom anläggningsbranschen som är svåra att förutse. 
 
Yvonne Rogbeck SGI berättade om handlingsplanen för hållbart markbyggande och att SGI har 
presenterat sitt regeringsuppdrag angående identifiering av särskilda riskområden för ras, skred, erosion 
och översvämningar vilket gav stor respons utifrån. 

3. Ledamöterna informerar 
Viktoria Svahn presenterade Göteborgs stad och deras verksamhet. Göteborgs stad har i år fått den 
första skredriskåtgärden, där beviljade pengar från delegationen för Göta älv använts, färdigställd. 
Åtgärden är gjord vid ett industriområde och har även gjort området mer tillgängligt för allmänheten. 
Göteborgs stad har fler ärenden inne hos delegationen som behöver åtgärdas.  
En ny översiktsplan och nya digitala verktyg till det arbetet tas just nu fram av Göteborgs stad. Kopplat 
till översiktsplanen så arbetar även staden med att försöka förklara risker med ras och skred utan att 
skapa oro för enskilda markägare. Göteborgs stad arbetar också med att tillgängliggöra sina geotekniska 
utredningar på samma sätt som Stockholm stad har gjort samt en vattenportal.  
Slutligen så berättade Victoria att Göteborgs stad även arbetar med en digital tvilling som ska kunna 
hjälpa staden med att simulera framtiden. Göteborg stad ingår även aktivt i flera projekt tillsammans 
med Chalmers. 
 
Johan Kling presenterade Havs- och vattenmyndighetens och deras verksamhet. HaV arbetar just nu 
med att sammanföra information från flera organisationer angående ”övrigt vatten”, det vatten som 
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inte finns med i VISS. Idag är informationen utspridd hos flera olika organisationer. I det arbetet hittar 
HaV mycket information om vatten där det inte finns något utpekat datavärdskap. 
HaV arbetar även de med en digital tvilling av vattenmiljöer i 3D. 
Vattenlagstiftningen kommer troligtvis behövas ses över i framtiden så att den t.ex. blir mer flexibel när 
förutsättningar pga. klimatet förändras. 
Det skulle även behövas en bättre helhetsbild över grundvatten och ytvatten. 
Vidare lyftes även att HaV arbetar med att försöka digitalisera hela tillsynsvägledningsprocessen. Vilket 
skulle kunna ge en helt annan spårbarhet för framtiden. 

4. Entreprenadberg – Inledande presentation 
Paula Lindgren från SGU höll i en inledande presentation om entreprenadberg. Det är svårt att veta hur 
mycket entreprenadberg det rör sig om då ingen statistik förs mer än på frivillig basis. I framtiden 
kommer det behövas fler terminalplatser för entreprenadberg så att transporter inom tätorter kan 
minska. Till skillnad från bergmaterial från en täkt så uppkommer entreprenadberg inte sällan utmed en 
korridor med olika sorters berg med olika egenskaper.  
Förutsättningarna för entreprenadberg ser olika ut i olika delar av Sverige. I Stockholm där jorddjupen 
ofta är ringa uppstår stora mängder medan det i t.ex. Malmö med större jorddjup uppstår mindre 
entreprenadberg och mer entreprenadjord. 
Slutligen visades en bild som beskrev vilka kostnader det skulle innebär om allt entreprenadberg skulle 
skickas till deponier. 

5. Entreprenadberg – Regeringsuppdrag och vägledningsarbete 
Dag Lestander och Kristina Widenberg höll en presentation om Naturvårdsverkets regeringsuppdrag 
kring hanteringen av schaktmassor och deras vägledningsarbete. Regeringsuppdraget är ett väldigt brett 
uppdrag som ska presenteras först till sommaren 2022. I arbetet ingår det t.ex. att titta på hur andra 
länder arbetar med frågan. NV tittar då i första hand på våra nordiska grannländer som har liknande 
förutsättningar. NV berättade även om sitt vägledningsarbete och hur de arbetar med att tydliggöra 
vilken lagstiftning det är som gäller när berg klassas som avfall och när det inte gör det.  

6. Entreprenadberg – Diskussion 
Diskussionen om entreprenadberg inleddes med frågan om entreprenadberg med förhöjda halter av 
farliga ämnen kanske kan användas inom vissa områden. Svaret blev att det behöver göras en 
platsspecifik bedömning för det i så fall. Diskussionen fortsatte med att Mårten Sohlman lyfte att det 
även finns problem med hanteringen av entreprenadberget som inte har förhöjda halter och där 
lagringsytor kommer behövas i framtiden. Frågan kom upp angående hur länge man får lagra ett 
material innan säkerställd avsättning. Många gånger finns inte säkerställd avsättning när upphandling 
ska göras, då kommer det oundvikligen tillkomma riskkostnader som skattebetalare i slutändan får stå 
för. Begreppet säkerställd avsättning diskuterades vidare, tolkning och tillämpningen av begreppet 
ansågs av vissa ledamöter som helt avgörande. Det kan många gånger ta tid att hitta säkerställd 
avsättning men när man väl hittar det kan det innebära mycket samhällsnytta. Ofta uppkommer 
avsättningen stegvis vilket också bör beaktas. Massbalans inom ett bygge är bra på många sätt men det 
kan i vissa fall leda till att massor inte används optimalt.  
Det ansågs glädjande att NV planerar att omarbeta vägledningen. 
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Mugdim Islamovic tog upp behovet av att få till en redovisning av entreprenadberg som är tvingande 
och inte bara på frivillig basis. Den ofullständiga rapporteringen gör att vi idag enbart kan gissa oss till 
hur mycket entreprenadberg det rör sig om. Mårten Sohlman höll med om det. 
 
Frågan om det kanske finns problem med prissättningen på bergmaterial från täkter lyftes men 
problemet ansågs snarare ligga i att det ofta uppkommer mycket material på en begränsad plats vilket 
inte har med andra täkter att göra. 
 
Diskussionen avslutades med att lyfta att SGU har en viktig roll i arbetet kring entreprenadberg.   

7. Cementa – Information 
Göran Risberg pratade om upprinnelsen till ”Cementa ärendet” där mark och miljööverdomstolen 
(MÖD) avvisade Cementas ansökan om fortsätt och utökad kalkstenstäkt. Det innebar att MÖD ansåg 
att underlaget till ansökan hade brister och att de därmed inte kunde ta ställning i frågan. Domstolen 
menar exempelvis att Cementa har använt ett felaktigt ”nollalternativ”.  
Vidare förklarades turerna angående det PM som SGU tog fram. Det var aldrig tänkt att SGU skulle gå 
ut med ett pressmeddelande. SGU arbetade med en publicering av PMet tillsammans med annan 
information på vår hemsida. Då PMet skickades till departementet en fredagseftermiddag önskade de 
att få läsa in sig i PMet innan SGU gick ut med information vilket SGU valde att följa.  

8. Kommande möte 
 
En doddle kommer skickas ut med förslag på mötestider. Vårens möte blir digitalt. 
 

9. Avslutning 
 
 
 
____________________________________ ___________________________________ 
Ordförande  Sekreterare 
 
 
___________________________________ 
Justerare 
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- Invigning av projekt delfinansierat av Delegationen för Göta älv

- Ny översiktsplan

- Tillgängliggörande av geologisk och geoteknisk data

- Grundvattendata

- Uttagklient borrhålsdata och dokument

- Digital tvilling ver 2.0

- Undermarksplanering

- FoI

- Bergvärme

- Ny organisation 2023

På g i gbg…

2SUSTAINABLE CITY – OPEN TO THE WORLD



3SUSTAINABLE CITY – OPEN TO THE WORLD

Delegationen för Göta älv



Göteborg stabilitetskartering
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Information
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Staden har idag:

- En genomförd stabilitetshöjande åtgärd i Backa.

- En pågående utredning med beviljat statsbidrag.

- Två ansökningar inne hos delegationen.



Ny översiktsplan - inför antagande
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Tillgängliggörande av data
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www.vattenigoteborg.se



Grundvattendata
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Uttagsklient borrhål
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Målbild: 

Utleverans sker via extern 
karttjänst tillgänglig för alla.

- Borrhålsdata

- Geoutredningar

- (Sättningsmätningar)

- (Grundvatten)

Inspiration av Stockholms stads geoarkiv.
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Digital tvilling 2.0 - undermarken
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Nästa generation tvilling
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- Vad ska nästa version innehålla för information?

- Fokus: Vilka frågor vill vi ha besvarade/hjälp med?

- Dialog pågår i Stadens Georåd.

- Bygga samarbete med andra aktörer såsom myndigheter, universitet 
och användare av data.



Undermarksplanering
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- Tydliggöra och kommunicera undermarkens betydelse i 
planeringsprocessen.

- Förstå konsekvenserna av att planera/inte planera undermarken.

- Förstå hur vi idag hanterar/kommunicerar information om undermarken 
utan att vi tydliggjort att det är detta vi gör.

- Skapa nya kunskapsunderlag.

- Hitta nya processer/arbetssätt.

Ge undermarken ett tydlig och nyttigt avtryck i planeringen!



Sustainable use of undeground space
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- Forskningsprojekt

Chalmers tekniska högskola

Luleå tekniska universitet

- Slutredovisat 2020

Geosystemtjänster ett användbart 
begrepp.

Matris – förslag på var i 
planeringsprocessen frågor bör 
belysas.



Sustainable use of undeground space
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https://www.befoonline.org/publikationer/r-214__2384



UNDER – startar hösten 2021
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• Finansieras av FORMAS. Leds av Chalmers tekniska högskola.



ACT UNDER - ansökan steg 2

17SUSTAINABLE CITY – OPEN TO THE WORLD

(1) identify critical interfaces between different 
subsurface related communities of practice 
(CoPs) and understand how their agency is 
distributed along planning processes, 

(2) critically assess existing tools with regards 
to their utility to span boundaries across 
these interfaces, 

(3) establish a methodological framework to 
benchmark the current stage of subsurface 
integration for urban projects, and 

(4) apply and test the framework to cities and 
cases in order to foster subsurface 
integration.



SBK i doktorandprojektets 
referensgrupp
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Undermarksplanering i praktiken
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Exempel bergvärme.

Utmaningar:

- Kunskapsunderlag

- Myndighetsutövning (bygglov/tillstånd), krav och hjälp

- Olika förvaltningar ställer krav på samspel 



Ny org inom stadsutveckling
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NU 

Byggnadsnämnden

Fastighetsnämnden

Lokalnämnden

Park- och naturnämnden

Trafiknämnden

SEDAN 

Nämnd med ansvar för fysisk 
planering 

Nämnd med ansvar för exploatering 

Nämnd med ansvar för 
genomförande och förvaltning 
kopplat till mark 

Nämnd med ansvar för 
genomförande och förvaltning 
kopplat till byggnader



Entreprenadberg
För att bygga måste man riva
Paula Lindgren & Mattias Göransson 2021-10-04



Geologi för ett hållbart samhälle

Entreprenadberg – vad är det?

Entreprenadberg är det material som uppstår vid en byggprocess som inte är en 
täktverksamhet – tunnelbygge, schaktning, vägbyggen o.s.v.

Totalt skapas uppskattningsvis ca 30 till 60 miljoner ton entreprenadberg och 
entreprenadjord varje år. Det motsvarar 30-60% av de massor som utvinns från alla 
täkter varje år

Uppskattningsvis 35-45 miljoner ton entreprenadberg uppstår varje år

Uppskattningsvis 25-35 miljoner ton jordschakt uppstår varje år

Ca 20 000 entreprenadarbeten utförs varje år i Sverige



Geologi för ett hållbart samhälle

Återanvändning och återvinning 2016
I Europa sker återanvändningen/återvinningen av ballastmaterial i hög
omfattning i länder som Holland, England & Belgien. Sverige är ur ett
europeiskt perspektiv sämre på att rapportera in återanvändning och 
återvinning, alternativt sämre på att återanvända materialen. 

Recycled + Re-Used as % National Tonnage, 2016
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Geologi för ett hållbart samhälle

Vart tar 
entreprenadberget 
vägen?

Terminalplatser –
bra lagringsplatser 
för ballast

Terminalplatser i de större städerna

Stockholm – Årsta, Djurgårdshamnen

Ofta är terminalplatser ganska små

Krossar, upplag

Undvika damm – krossning inomhus

Bevattna krossberget

Tillfälliga upplag på byggarbetsplatser



Geologi för ett hållbart samhälle

Lämpliga platser för materialterminaler
Mål i Stockholm 2030



Geologi för ett hållbart samhälle

Norvik – Sveriges nya 
containerhamn

Vid Nynäshamn
Containerterminal, 32 hektar, 16 meter djup hamn
11 miljoner ton berg
Berggrunden är sedimentära gnejser
Export till Baltikum
Fyllnadsmassor till havs
Leveranser till södra Stockholm



Geologi för ett hållbart samhälle

Häggvik

Akalla

Lunda

Bergslagsplan

Lovö

Kungens Kurva

Hjulsta

Förbifart Stockholm – Kungens 
kurva – Häggvik
Väglängd 20.7 km
Tunnellängd 16 km
Entreprenadberg 15 miljoner ton
Byggkostnad 25 miljarder 

(2006)
32 miljarder 
(2013)



Geologi för ett hållbart samhälle

Användning av förbifartens 
bergmaterial

Krav på att bergmaterial skulle transporteras 
bort med båt
Flera nya hamnar byggdes (Lovön, fastlandet)
Skeppades till täkter

Hamnar på Lovön
Täkter/terminaler som tar emot e-berg



Geologi för ett hållbart samhälle

Utmaningar med 
entreprenadberg

En ”korridor” med olika sorters berg 
(olika egenskaper)

Sortera/selektivbryta material

Använda allt material till enkla produkter

Brytningstekniken kan förstöra berget



Geologi för ett hållbart samhälle

Antalet terminalplatser kommer att 
behöva öka i Sverige
Terminalplatserna minskar effektivt transporterna av massor i tätorterna
Först ökar de i våra största tätorter, Stockholm, Göteborg, Malmö
Sedan i medelstora tätorter, Uppsala, Örebro, Jönköping, Norrköping
De områden som bygger mest har de största behoven
Terminalplatser byggs ofta i redan miljöpåverkade områden, vid 
industriområden, i områden som har glest med bostadshus, intill 
deponier, i utkanterna av städerna.



Geologi för ett hållbart samhälle

Olika förutsättningar i
Sveriges städer

Stora jorddjup
Kartvisaren JORDDJUP



Geologi för ett hållbart samhälle

Berggrundens
kvalitet

”Sämre” bergarter för ballast 
(kalksten, skiffer m.m.)
Större vittringsdjup



Geologi för ett hållbart samhälle

Farliga grundämnen – vilka är de?

Halten av ämnen i avfallet som är potentiellt skadliga för miljö eller människors 
hälsa, särskilt As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V och Zn (Ba, Sb, Tl), även i avfallets 
finfraktion ensam, är så låg att den utgör en obetydlig risk för människor och miljö, 
både på kort och lång sikt. För att halten av dessa ämnen ska anses vara tillräckligt 
låg för att utgöra en obetydlig risk för människor och miljö, ska den inte överstiga 
nationella tröskelvärden för områden som befunnits vara icke-förorenade eller 
relevanta nationella naturliga bakgrundsnivåer
EU-lagstiftning



Geologi för ett hållbart samhälle

Hur är det med grundämnet svavel?

Avfallet har en maximihalt på 0,1 % sulfid-svavel, eller en maximihalt på 1 % sulfid-
svavel och en neutraliseringspotentialskvot, definierad som kvoten mellan 
neutraliseringspotentialen och syrapotentialen och fastställd genom den statiska 
provningen prEN 15875, som är större än 3
EU-lagstiftning

När svavelförande berggrund vittrar frigörs svavel som försurar mark och vatten, sänker 
pH vilket startar lakningen av metaller från marken



Geologi för ett hållbart samhälle

Vilka är de naturliga bakgrundshalterna?

Naturvårdsverket tog fram handboken:
Återvinning av avfall i anläggningsarbeten 2010:1
Begränsningsvärden för Känslig mark (KM), Mindre än ringa risk (MRR)

Begränsningsvärdena baseras på moränprover som ansetts opåverkade
Inget nationellt MRR- eller KM-värde för svavel (S) är framtaget vilket fått till följd att 
man ofta använder det från EU angivna begränsningsvärdet

Cd Hg As Pb Cu Zn Cr Ni V Co Ba Sb S

ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm %

KM 0.5 0.25 10 50 80 250 80 40 100 15 200 12 0.1

MRR 0.2 0.1 10 20 40 120 40 35 0.1



Geologi för ett hållbart samhälle

Kan de farliga grundämnena skada mig?

Alla farliga ämnen har olika påverkan på människan och miljön
Svavel – sänker pH i vatten, skapar förutsättningar för lakning av tungmetaller
Arsenik – Mycket toxiskt för mikroorganismer och vattenlevande organismer samt 
växter, cancerframkallande
Kadmium – Giftig för mikroorganismer och vattenlevande organismer, kan skada 
njurfunktionen, svårt att bryta ner
Bly – Skador på nervsystemet hos växter och djur



Geologi för ett hållbart samhälle

De farliga ämnena sitter fast i berggrunden – där 
kan de vill inte göra någon skada?
Om berggrunden krossas exponeras en mycket högre yta från allt uppkrossat berg – då 
kan mer farliga ämnen frigöras
Om ”fel” miljö råder oxiderar tungmetaller
Om marken under är genomsläpplig, permeabel, då kan ämnena lakas ut



Geologi för ett hållbart samhälle

Vad kostar det om e-
berg inte används?

30 till 60 miljoner ton e-berg och 
jordschakt skapas varje år
Från 20 000 entreprenadplatser
Kostnaden att deponera allt e-berg 
uppskattas till mellan 15 och 30 
miljarder kronor per år…



Geologi för ett hållbart samhälle

Kvittblivning av entreprenadberg
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