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Sammanträde med SGUs råd för samhällsbyggnad 
 
Datum:  2014-04-01   
Tid:  13.00-16.00 
Plats:  SGU Uppsala 
 
Närvarande:  
 
Bo Olofsson KTH 
Björn Strokirk Sveriges Bergmaterialindustri, SBMI 
Olof Johansson Jordbruksverket 
Anders Berzell Svenska Teknik & Designföretagen 
Lennart Sorby Havs- och vattenmyndigheten 
Kjell Windelhed ÅF 
Eva-Linda Cederholm Naturvårdsverket 
 
Lena Söderberg, ordf. SGU 
Anna Åberg, vice ordf. SGU 
Göran Risberg, vice ordf. SGU 
Charlotte Defoort, sekr. SGU 
Jakob Levén SGU 
Kaarina Ringstad SGU 
Björn Wiberg SGU 
 
Anmält förhinder:  
 
Patrik Faming Boverket 
Johan Barth Geotec 
Anna-Maria Edvardsson Göteborgs stad 
Staffan Hintze NCC 
Emilie Gullberg Sveriges kommuner och landsting  
Anna Hedenström SGU 

 
 
Bilagor:  
Bilaga 1 Presentation Anna Åberg, SGU 
Bilaga 2 Presentation Kaarina Ringstad, SGU 
Bilaga 3  Presentation Björn Wiberg, SGU 
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1. Inledning och allmän information, Lena Söderberg 
Lena Söderberg hälsar alla välkomna. Presentationsrunda av nya och gamla rådsmedlemmar. 
 

2. SWOT-analys för  SGUs verksamhetsstrategi, Anna Åberg 
SGU har startat upp ett arbete med att ta fram en verksamhetsstrategi. Se bifogad presentation. 
Behovet finns av en helhetssyn. Frågan är vad samhället behöver på lång sikt? Strategin ska vara ett 
stöd till SGUs planering och prioritering. SGU behöver ta fram rätt underlag och kompetens för att 
möta framtida behov. Verksamhetsstrategin syftar till att knyta ihop instruktion och regleringsbrev 
med visioner och mål. Man ska formulera tydliga målbilder och sedan ta fram strategier för att nå 
dit. Arbetet med verksamhetsstrategin har startats nu i mars och den ska vara färdig innan årets slut. 
SWOT-analyser genomförs nu med SGUs olika användarråd och är en del i en omvärldsanalys. 
Råden blir sedan under sensommaren remissinstans för verksamhetsstrategin.  
SWOT-analysen: 
Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats = Styrkor, Svagheter, Möjligheter, Hot 
Fokusera på möjligheter och hot 
- Vilka är det två viktigaste frågorna som SGU arbetar med ur er horisont? 
- Vilka är de två viktigaste frågorna där ni saknar SGUs aktiviteter och engagemang? 
Resultaten av analysen kommer att presenteras i SGUs verksamhetsstrategi. 
 

3. Information från delegaterna 
Lennart Sorby, Havs- och vattenmyndigheten (HaV):  
HaVs verksamhetsområde är vattenmiljö och hållbart nyttjande. Myndigheten arbetar bland annat 
med fiskerifrågor och havsmiljö. Det kommer snart ett nytt havsmiljödirektiv från EU. HaV skissar 
även på ett åtgärdsprogram. HaV och NV håller på med konventionen för biologisk mångfald. 
Prioriterade ämnen samt Områdesskydd utgör också samarbeten med NV. Vattenkraft och 
vattenskydd är ett samarbete med Energimyndigheten.  
Tillsynsvägledning ligger också på HaV. Myndigheten har många regeringsuppdrag under året. 
Jobbar även mycket med att få till bra data, bland annat genom id-sättning så att vi kan byta data 
med varandra. 
 
Olof Johansson, Jordbruksverket:  
Nya landsbygdsprogrammet kommer imorgon. Satsning med 5 miljarder per år. Finns många 
beröringspunkter med miljöfrågor. 
En ny jordartskarta över åkermark har tagits fram, SLU är datavärd. 
Jordbruksverket har just haft en remiss över nitratkänlsliga områden. Man har använt en mer 
transparent modell än förra gången, men kommit fram till ungefär samma resultat. 
 
Eva-Linda Cederholm, Naturvårdsverket (NV):  
Avdelningen för samhällsplanering är inriktade på infrastrukturfrågor och jobbar mycket med 
gruvärenden. Senast var det sista vändan med Bungeärendet. 
NV och SGU gjort klart en vägledning för mineralsidan. Den ska tygliggöra vem som beslutar om 
vad och i vilken ordning besluten ska fattas. För torvtäkter är det också en ny vägledning på gång. 
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Bo Olofsson, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH):  
Forskningen har alltid behov av mer resurser. Formas har ingen tradition att satsa mot geologisk 
forskning. Vatten finns inte med inom ämnena hos Formas. Var hamnar de stora forskningsfrågorna 
för geologi? De hamnar hos SGU, som har alldeles för lite medel för den sektorn. KTH skulle gärna 
se att SGU äskade mera medel för detta. 
Det är brist på tillämpade geologer. Den framtida försörjningen av geologer ligger illa till. 
Professurer försvinner. Chalmers, KTH, m.fl. har tagit bort professurer. SGU bör se till att få en 
adjungerad professur inom teknisk geologi.  
Undervisningssidan har utvärderats - vi har få excellenta utbildningar inom geologi i Sverige. Det är 
dåliga försörjningsmöjligeter för svenska doktorander. Det är för dyrt för universiteten att hålla 
doktorander. 
Något positivt: SGU har jättebra data. Alla mina doktorander använder jättemycket SGU-data varje 
dag! 
 
Björn Strokirk, Sveriges Bergmaterialindustri (SBMI):  
Bergmaterialrådet har just engagerat sig i utvinning av havssand, tyska kollegor har lyckats bra med 
detta med liten påverkan på miljön. SBMI jobbar ihop med SGU för vägledning för bergtäkter där 
man även behöver en ansökan om vattenverksamhet. SBMI planerar även en 
täkthandläggarutbildning i samarbete med SGU. Länsstyrelserna har omsättning på folk och det 
påverkar medlemmarna i bergmaterialrådet. 
 
Anders Berzell, Svenska Teknik & Designföretagen:  
Konsulter inom hydrogeologi har blivit intervjuade i samband med regeringens 
dricksvattenutredning. En kommentar kring detta: Man kan ha höga ambitioner kring 
vattenskyddsområden. I verkligheten sker en LOU-upphandling som går till lägsta pris. Konsulten 
utför det kunden vill ha och betalar för. Det kan finnas en diskrepans där. 
Konsultbranschen är delaktig i planering av bebyggd miljö. Klimatsmarta hus eller stadsdelar. 
Dagvattenhantering utgör en stor del, vilket har bäring på grundvattenbildning mm. Här sker en 
kunskapsutveckling nu, för att kunna hantera framtida variation i flöden och hur detta ska 
omhändertas lokalt. Geoenergibranschen - högskolorna är med och tar fram data, konsulterna jobbar 
med detta. 
Anders jobbar mycket med vattenverksamhetsprövning - just nu inför byggandet av Förbifart 
Stockholm. Konsulterna som tar fram ansökningshandlingarna är också med och tar fram förslag till 
villkor i miljödomen. De som tar fram underlaget är mycket delaktiga i tillståndsprocessen. 
IED - industriutsläppsdirektivet. Om man bedriver miljöfarlig verksamhet så ska man beskriva 
situationen före och efter. Verksamhetsutövaren ska då även ta fram en markbeskrivning, en 
geologisk och hydrogeologisk beskrivning. Vad är branschpraxis och nivå på underlag, vad är 
ekonomiskt rimligt? 
Lena Söderberg inflikar: Holland har just stiftat en lag som gör att man är tvungen att skaffa sig 
underlag från Hollands geologiska undersökning inför liknande ansökningshandlingar. 
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Kjell Windelhed, Bergsprängningskommittén:  
Kjell jobbade tidigare på Trafikverket. Den geologiska informationen som man tar fram vid 
infrastrukturprojekt, vart tar den vägen? Borrkärnorna har man ordnat ett lager för i Knivsta, TrV 
tillsammans med SGU. Dock lagras inte informationen från framtagandet. 
Förbifart Stockholm - ÅF ansvarig för bygghandlingen. Den tas fram som en 3D-modell, inte som 
pappersritningar. Alla ska ha samma modell. Ta bort osäkerheten kring relevansen kring ritningar. 
Leveransen ring revideringar av modellen har fått ett nytt handhavande. 
Ingenjörsgeologi - vi behöver fler! 
Bergsprängningskommittén ordnar BK-dagen en gång om året. Nästa år den 10:e mars blir det 60-
års-jubileum. SGU borde presentera en historisk tillbakablick över sin verksamhet då. 
 

4. Kunskapsuppdraget, Kaarina Ringstad 
Kaarina Ringstad presenterade SGUs kunskapsuppdrag, se bifogad presentation. 
Kjell Windelhed: Detta projekt verkar jätteintressant. Går med barnbarnen på Tekniska museet men 
de har en gammal utställning.  
Kaarina Ringstad: De har sökt nya pengar för att uppdatera utställningen. 
Björn Strokirk: Bornholm har en jättebra utställning, har Danmarks enda urberg på Bornholm. De 
delar säkert med sig av sina erfarenheter. 
Anders Berzell: Citybanan har haft studiebesök, då kommer alltid många besökare. Lokal 
anknytning är viktig. Mineraljakten passar bra i norra Sverige. Tänk lokalt. Det kommer nya 
byggprojekt, grip tillfället när det dyker upp och ordna besök. 
Bo Olofsson: Det finns få dataprogram för geologi, kul att det kommer nya. På 80-talet gjorde vi 
multimedia i Naturens hus. Vad har ni för samarbete med universitet och högskolor? Fokus verkar 
vara på grundskolan inom ert kunskapsuppdrag. Tänk på beslutsfattare på länsstyrelser och 
kommuner, det finns inget krav på geologisk kunskap för att jobba där. Man har inte alltid 
grundkunskaper för de beslut man behöver fatta. Se över fundamentala funktioner i samhället där 
man kommer fatta beslut. 
Jakob Levén: Hur gör man för att få intresset för geologi hos skolungdomar att stanna kvar och 
aktualiseras när det är dags att söka högskoleutbildning?  
Kaarina Ringstad: Har intresset väckts i unga år är det lättare att återkoppla till det senare. Jag tar 
med det i kartläggningen.  
Lena Söderberg: Kommer nog inte komma så många fler satsningar från staten, det gäller att passa 
på nu. 
 

5.  Geotekniska sektorsportalen, Björn Wiberg 
Björn Wiberg presenterade den geotekniska sektorsportalen, se bifogad presentation. 
Bo Olofsson: Hur mycket används portalen? 
Björn: Wiberg: Det får SGI svara på. Finns behov av utåtriktad verksamhet. 
Anders Berzell: Att jämföra historiska kartor är ett bra sätt om man vill orientera sig geologiskt. 
Stockholmskällan: http://www.stockholmskallan.se/Jamfor-kartor/ 
 

6. Övriga frågor 
Inga övriga frågor 
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7. Nästa möte 
Höstens möte: Onsdag 17 september 2014 
Vårens möte: Torsdag 26 mars 2015 
 
För att få till stånd ett gott idéutbyte är det viktigt att framtida möten förbereds med aktuella frågor i 
god tid. Dessa kan skickas inför kommande möten till rådets sekreterare: charlotte.defoort@sgu.se 
Höstens möte - Byggnadsgeologiska kartan på agendan. 
 
 
Sekreterare    Justeras 
 
 
Charlotte Defoort  Lena Söderberg 
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