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Gemensamma mål 2018 

• 3D – Jakob Levén 
• Geodatastrategins målbilder inkorporeras i verksamhetsplaneringen 

• Lyfta befintlig 2D till 3D 
 

• Kvalitet – Camilla Ottengren 
• Sätts i samråd med samordnare/projektledare, viktigt fånga upp  

VP 2017 (lager på lager, hur långt hinner vi 2017?) 

 

• Insamling från andra – Anna Hedenström 
• Identifiera områden (fokusera initialt på Trafikverket) 

•  Utreda / utveckla styrmedel 



Gemensamma mål 2018 

• Informationssäkerhet – Henrik Beckman 
• Etablerat arbetssätt och organisation för ett systematiskt och proaktivt arbete med 

informationssäkerhet, samt investerat i en nivåhöjning av vår faktiska informationssäkerhet. 
• kartläggning 
• dokumentation 
• utbildning 
• investeringar 

• Värdegrund – Christina Wallman 
Gemensam bild av vad det betyder att arbeta på SGU. 

• statlig värdegrund 
•hur vi förhåller oss till varandra 
•vad styr oss 

Omfattning – alla på SGU, utbildningar, diskussioner, överenskommelser. Ett år G5.1 Vi har en 
aktiv och säker förvaltning av våra informationsmängder.  

• Nå ut – Lovisa Zillén Snowball 
• Utveckla modeller för hur vi paketerar och utvecklar vår kunskap så att den kommer till 

användning hos fler 
• Driva 5 pilotprojekt på avdelningarna M, S och MoG. Involverar även Kommunikation och 

Geodata. 
• Omfattning – 1,5 år och ca 2000 arb timmar. 

 



Utökade anslag aviserade. Totalt 30 milj kr per år 
i tre år med start 2018. Fokus grundvatten och 
3D.  

 

 

 

 



Tryggad dricksvattenförsörjning 
 

• Ökad kunskap om grundvattennivåer. Fler 
observationspunkter, ytterligare digitala 
tjänster etc. 

• Identifiera och säkra viktiga 
dricksvattentillgångar. TEM-mätningar. 

 



Geodata i 3D för att säkra och stärka 
samhället 
 
• Säkra grundvattnet, stimulera hållbart byggande, 

klimatanpassning, malmpotentiella områden. Pilotstudie, 
informationshanteringssystem för geologisk information i 3D. 
Lyfta 2D till 3D. 

• Visserligen kommer satsningen riktas mot grundvatten men den 
kommer samtidigt beröra övriga verksamheter Vstöd , M (främst 
geofysik) och den karterande delen av S.  

• Vi ser både behov av systemutveckling och en ökad 
förvaltningskostnad och att vi avser kunna precisera detta under 
hösten i dialog med Vstöd, Vi kommer satsa på en mix av fast 
anställning, Projektanställning och extrageologer så att vi inte 
sitter med en för stor kostym vid utgången av 2020 när 
satsningen upphör.  

 


