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1. Inledning 
Anneli hälsar alla välkomna och berättar om SGUs regeringsuppdrag alternativ bindemedel för betong 
tillsammans med HaV. Det finns även stora ambitioner att bygga ut den havsbaserade vindkraften.  
Anneli pratat vidare om att det förändrade omvärldsläget sätter press på SGU med mycket 
frågeställningar och bedömningar som ska besvaras. 

2. Runda runt bordet 
Alla deltagare på mötet presenterade kort vad som händer inom respektive organisation. 
 
Christian Haglund NV lyfte att naturvårdsverket har fått ett nytt regleringsbrev och en ny instruktion. 
Stort fokus på grön omställning. Naturvårdsverket genomför även en omorganisation. 
 
Ann-Sofie Eriksson SKR nämnde en programberedning för hållbar omställning där det ska göras 
studiebesök hos kommuner för att diskutera deras utmaningar gällande t.ex. klimatanpassning. 
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Jenny Norrman CHT berättade att grundvattenboken nu är utgiven och att Chalmers arbetar med en ny 
vision för att kunna öka sin basfinansiering. 
 
Johan Kling Hav pratade om att HaV arbetar mycket med nya direktiv t.ex. dricksvattendirektivet. Det 
kommer även många ansökningar angående havsbaserad vindkraft. 
 
Mårten Sohlman SBMI berättade att SBMI kommer ha sin första fysiska branschdag på över två år 
inom några veckor. Branschen har klarat pandemin bra men det nya omvärldsläget, vilket påverkar t.ex. 
bränslepriser, påverkar branschen. 
 
Pär Dalhielm Svenskt vatten nämner deras arbete med implementering av dricksvattendirektivet och 
avloppsdirektivet och att Svensk vatten har öppnat ett kontor i Bryssel. 
 
Viktoria Svahn Göteborgs stad berättade att det sker en omorganisation på Göteborgs stad och att 
arbetssätten kommer förändras. Göteborgs stad har även lanserat borrhålsinformation via en karttjänst. 
 
Yvonne Rogbeck SGI pratade om att SGI arbetar mycket med klimatanpassning och effektivare 
markbyggande och att SGI fått ökade anslag för att stötta kommunerna i planprocessen.  

3. Presentation nya ledamöter 
Pär Malmborg 
Pär är VD för organisationen Borrföretagen och berättade att det är en medlemsstyrd organisation som 
verkar för god kvalitet, säkra arbetsplatser och framgångsrika företag i borrbranschen genom 
samarbete, utbildning och utveckling. Som organisation bildades borrföretagen genom en 
sammanslagning av Geotec och Avanti 2019. Pär presenterade även sig själv och sin yrkesbakgrund. 
 
Sonia Andersson 
Sonia är enhetschef för strategisk planering på Boverket och presenterade sig själv och sin 
yrkesbakgrund. Boverket har just nu mycket på gång med t.ex. kommunal och nationell planering. 
Sonia berättade vidare att handledningen Klimatrelaterade risker kommer bli klar under våren och att 
det pågår arbete med att digitalisera byggprocessen. Boverket kommer även flytta till nya lokaler. 

4. SGU:s nationella datavärdskap 
Lars Kristian Stölen från SGU presenterade inledningsvis SGU:s nationella datavärdskap. Idag har SGU 
två nationella datavärdskap, miljögifter och grundvatten, på uppdrag från Naturvårdsverket och HaV. 
Syftet med datavärdskapen är i första hand att redovisa tillstånd och trender av miljöbelastningen i 
Sverige. Båda datavärdskapen samlar in data inom Svensk miljöövervakning. Lars Kristian fortsatte att 
berätta om hur organisationen kring datavärdskapen är tänkt att se ut. 
 
Lijana Gottby presenterade datavärdskapet miljögifter som är ett uppdrag från Naturvårdsverket och 
HaV. Lijana visade kartvisaren som finns på SGU:s hemsida och hur man kan ladda ner data därifrån. I 
framtiden är målbilden att förenkla inmatningen, valideringstjänster och leveranser inom 
datavärdskapet. 
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David Eveborn presenterade datavärdskapet grundvatten som omfattar nationell och regional 
miljöövervakning av grundvattenkemi och nivåer. Leverantörer av data är vi själva och länsstyrelserna. 
Framöver är tanken att en ny IT-plattform med en ny valideringstjänst samt inmatning ska arbetas 
fram. 
Johan Kling kommenterade att det finns enormt mycket information utifrån som kanske kunde hämtas 
in inom datavärdskapet. 
Pär Dahlheim påpekade att data skulle kunna användas ur ett tillsynsperspektiv. 
 
Lars Kristian Stölen avslutade med att presentera hur datavärdskapens organisation behöver förbättras 
för att kunna möjliggöra ytterligare värdskap. SGU arbetar även tillsammans med SGI för att utreda hur 
ett nationellt datavärdskap över geotekniska undersökningar ska se ut. Det finns en stor potential för en 
effektivare samhällsbyggnadsprocess genom en ökad användning av redan utförda geotekniska 
undersökningar. Lösningen till en nationell databas finns redan i Norge men en översättning till svenska 
förhållanden behöver göras. Enligt beräkningar finns det en nyttorealiseringspotential på 175 – 200 
MSEK. 
 

5. UNDER – geosystemtjänster under mark för hållbara samhällen och förbättrade 
planprocesser 

Jenny Norrman presenterade projektet UNDER och begreppet geosystemtjänster. Bakgrunden till 
projektet och begreppet geosystemtjänster är att visa att undermarken inte bara är risker utan en resurs 
som behöver synliggöras. Som det ser ut nå så är principen för undermarken ”först till kvarn”. Jenny 
pratade även om en avsaknad av helhetssyn angående undermarken. 
Jenny presenterade projektet UNDER som är ett formasprojekt där SGU var huvudsökande under det 
första steget men där Chalmers nu är huvudsökande under steg 2. Projektet har som syfte att utveckla 
ett generellt ramverk för systematisk och strukturerad hantering av geosystemtjänster i svensk planering 
för att stötta en omvandlingsprocess till hållbara städer och samhällen. Inom projektet ska det 
exempelvis göras ett antal fallstudier samt kartlägga hanteringen av undermarksfrågor med hjälp av en 
enkät till kommuner. 
 
Johan Kling kommenterade att han fastnade för begreppet geosystemtjänster tidigt och anser att 
tjänsterna behöver värderas mer. 

6. Öppet fartyg, marin kartering 
Lovisa Zillén Snowball berättade om eventet Öppet fartyg där SLU är huvudvärd. SGU kommer 
medverka den 9 juni med sitt fartyg. Syftet med Öppet fartyg är att visa upp den fartygsbaserade 
forskningen och miljöövervakningen.  
Lovisa pratade vidare om att behovet av havsplanering fortfarande är stort och karteringen går för 
långsam, även förvaltningen av datan behöver förbättras. Under 2023-2025 finns en aviserad satsning 
till SGU på 35 MKR för att uppnå bättre vattenmiljöer. Intresset för havsbaserad vindkraft är stort och 
behovet finns. SGU sitter på kunskap som göra att vi kan vara med och peka ut platser.  
Johan Kling ställde en fråga angående hur vi tänker kring sekretessen och helhetsbilden för havet?  
Svar från Lovisa, det finns behov för centralisering av frågorna och vi hoppas på mer statlig kartering. 
Sekretessen är ett ständigt problem som vi förhåller oss till hela tiden. 
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7. Kommande möte 
 
En doddle kommer skickas ut med förslag på mötestider. Hösten möte blir fysiskt. 
 

8. Avslutning 
 
 
 
____________________________________ ___________________________________ 
Ordförande  Sekreterare 
 
 
___________________________________ 
Justerare 


