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Sammanträde med SGUs råd för samhällsbyggnad 
 
Datum:  2017-09-27 
Tid:  10:30-15:00  
Plats:  Diamantsalen 
 

 
Närvarande:  
Anders Berzell Svenska Teknik & Designföretagen 
Bengt Åhlén  Trafikverket 
Björn Sjöberg  Havs- och vattenmyndigheten 
Björn Strokirk Sveriges Bergmaterialindustri 
Bo Olofsson  KTH 
Carl-Magnus Oredsson Boverket 
Johan Barth  Geotec 
Olof Johansson Jordbruksverket 
Staffan Hintze NCC 
Göran Risberg, st. ordf. SGU 
Helena Kjellson SGU 
Lars Rodhe  SGU 
Gry Møl Mortensen SGU 
Jakob Levén  SGU 
Anna Åberg  SGU 
David Eveborn SGU 
Eva Jirner   SGU 
Åsa Gierup, sekr. SGU 
 
Anmält förhinder:  
Christian Haglund Naturvårdsverket 
Kjell Windelhed ÅF 
Yvonne Rogbäck SGI 
Lena Söderberg, ordf. SGU 
 
Bilaga 1 Presentation Göran Risberg, SGU 
Bilaga 2 Presentation Carl-Magnus Oredsson, Boverket 

Bilaga 3 Presentation Gry Møl Mortensen, SGU 

Bilaga 4 Presentation Anna Åberg, SGU  
Bilaga 5 Presentation Jakob Levén, SGU 
Bilaga 6 Presentation David Eveborn, SGU 
Bilaga 7 Presentation Eva Jirner SGU  
Bilaga 8 Presentation Göran Risberg, SGU 
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Samhällsbyggnadsråd   

 

1. Inledning och allmän information, Göran Risberg 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. Lars-Inge Larsson presenterade 
sig som ny chef för avdelningen Samhällsplanering. Lars-Inge kommer från kommunsektorn och har 
arbetat med samhällsplaneringsfrågor. Snabb presentation av alla runt bordet.  
 
Det är stort fokus på låga grundvattennivåer och dess följder just nu. Det är en ökning av regeringsuppdrag 
som vi märker av på avdelningen för Mark och grundvatten. Låga grundvattennivåer har gett 
myndighetssamverkan kring vattenfrågor. Samarbete med bland annat SMHI.  
 
Verksamhetsplanering för 2018 pågår för fullt och SGU har identifierat att vi bland annat behöver stärka 
vårt processarbete ytterligare för att driva vårt arbete framåt. I våra gemensamma mål ser vi bland annat 
3D-arbete och insamling från andra. Beställd information ska göras i ett syfte och den får bara användas i 
detta syfte och inget annat. 
 
 

2. SGUs verksamhet 2018, Göran Risberg 

Göran Risberg berättade om SGUs gemensamma mål med mera, se bilaga 1. SGUs värdeord: Öppna, 
samhällsnyttiga och innovativa. 
Statssekreteraren, Eva Lindström, har varit på besök och presenterade satsningar och förväntningar på 
SGU bl.a  betonade hon vikten av att vi fortsatt ska vara en opartisk expertmyndighet. 
Kommunikationschefen på Näringsdepartementet är här idag för att se på möjligheter till samordnad 
kommunikation och möjligheter till att göra politik av aktuella verksamhetsfrågor på SGU. Krisen i år har 
gjort att mer ljus har hamnat på grundvattenfrågan och resulterat bl.a. i regeringens aviserade satsning. 
 
 
 

3. Information från delegaterna, alla 

Carl-Magnus Oredsson: Regeringsuppdrag, se bilaga 2.  
Aktuella uppdrag 
- Uppdrag för att effektivisera plangenomförandeprocessen. 
- Utvärdering av tillämpningen av lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. 
- Hyresvärdas krav på blivande hyresgäster. 
- Tillsynsvägledning avseende översvämningsrisker. Fråga som dykt upp: Ska man ha samma krav i 
nybebyggelse som i gammal? 
- Hållbart byggande med minskad klimatpåverkan. Samverkan mellan SGU och Boverket i detta? Nej det 
har vi inte, men det borde vi ha! Påpekande: I Byggindustrin har kommuner olika regler, ska styras upp. 
- Digitaliseringssväng, mina meddelanden: Tillsynsverksamhet, hantering av bostadsbidrag med mera. 
- Uppdrag att kartlägga byggskador inom byggsektorn. Gör Boverket uppdragen själva? Svar: Dom tar in 
branschfolk/konsulter ibland. 
- Att göra webbplats för utländska byggherrar. 
- Dokumentationssystem för byggprodukter vid nybyggnation. 
- Minskad klimatpåverkan. 
- Kulturmiljöfrågor. Intressant med konflikter kultur – miljö. 
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- Cyklingsuppdraget: Hur man jobbar med cykling i samhällsplaneringen. 
- Mätsystem för värme, kyla och tappvarmvatten på lägenhetsnivå. Syfte att minska energiförbrukningen. - 
- Kommentar: Jättemycket forskning ute i bolagen! 
- Informationscentrum för hållbart byggande. 
 
Budgetpropositionen: Plan och bygglagen 10 miljoner/år och digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen. 
Mer i regleringsbrevet. Giftfria bostäder 16 miljoner 2018. Radonbidraget återuppstår. Investeringsstöd för 
gröna städer.  
 
Fråga: Hur stor del av verksamheten utgör regeringsuppdrag. Svar: Cirka 1/3 är regeringsuppdrag. 
Ny GD. Anders Sjögren. Nyanställningar kommer i Karlskrona. 
 
 
Olof Johansson: Uppdrag på vattenområdet. Klimatanpassning - inte bara titta på städer utan se på det i 
landskapsperspektivet. Ett förändrat klimat kräver att man odlar på ett annat sätt. Det finns ett behov av 
förändrad vattenförsörjning för jordbruket. Ett stort samarbetsbehov myndigheter emellan. Möjligheter att 
åter ersätta områden under vatten. Öka produktionen inom svenskt jordbruk: Inrätta ett 
kompetenscentrum inom vattenhushållning. Haka på tillexempel Boverket och LSV. Kommentar: Man 
satsar på många myndigheter, så det krävs av myndigheterna att samverka kring dessa frågor så att det inte 
blir parallella spår. 
 
Staffan Hintze:. Mycket att göra, både bostäder och infrastruktur. Svårt med utländska entreprenörer, gör 
att svenska entreprenörer inte kan bygga i berg, vilket gör att svenskt bergbyggande slås ut. FOU utgör 
endast tre promille av omsättningen. Intressanta FOU är ökad produktivitet och färre lagar. De vill tänka 
ut smarta vägar att bygga så att byggpriserna går ner. Digitalisering och drönare. Drönare kan se sättningar 
med mera – effektivt! Hållbart byggande. Stora forskningsprojekt. Vinova/Industrin med mera hittar nya 
patent med mera. FORMAS ”smart built environment”. Hälften av pengarna i FOU är publika med andra 
aktörer. Resten använder NCC själva. 
 
Johan Barth: Vattenbrunnar har i år gått väldigt bra i branschen. Driver ett certifieringsarbete ihop med 
Svensk Grundläggning med flera. Certifieringsprocessen ska utvecklas ihop med andra aktörer. 
Standardisera vatten/energibrunnar i Europa. Avanti har engagerat SIS i standardiseringsarbetet. Geotec är 
skeptiska till detta, svårt att få Sveriges röst hörd. Lång process om sammanslående med Avanti. 
Efterfrågan på geoenergikunskap är stor, har gjort en skrift som i dagarna gått till SKL. Geoenergidagen 
torsdag - fredag denna vecka. Kommentar: SGU har haft kontakt med SIS och det finns en del som kan 
beaktas till exempel inrapporteringsförfarande med mera. 
 
 
Bengt Åhlén: 
Anpassat regelverk, renodlad beställare. Entreprenörer ska få vara mer innovativa. FOU-projekt om IT är 
just avslutat. Västlänken, domstolsförhandling om vattenverksamhet i tre veckor. Projekt Göteborg-Borås, 
snabba regiontåg och förbereda för höghastighetsbana. Jobba parallellt med Lund och Helsingborg.  
Undermarksplanering: Seminarium 27/11, workshop 17/10. Miljöanpassad återanvändning av 
byggmaterial. Hur man säkerställer kvalitet. Tvärförbindelse Södertörn 2018. Samverkan och praxis för 
materialhantering FOU. 
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Projekt som de håller på med: Infiltration av vatten vid stora infrastrukturprojekt i stadsmiljö, doktorand i 
fyra år Göteborgs universitet. Projekt med Chalmers: Risker i infrastrukturprojekt: Förstudie om 
kostnadsdrivande verksamhet. Kommentar: Halkfri vägyta i Östersund. Samarbete med Trafikverket 
(Geotec är med och finansierar). 
 
Bo Olofsson: Tydlig samhällsbyggnad i utbildningarna på KTH, Lunds- och Göteborgs universitet. 
Geoutbildningen sämre på andra universitet. Fastighetsmäklare behöver geologi. Utbildning kommer mer 
och mer. Lärarna blir äldre och äldre. Behövs teknisk- och miljögeologi i samhället? Bred utbildning på 
grundstadiet. Sen blir det sämre. Stöd kan behövas från branschen när gamla lärare faller ifrån. Få 
forskningsprojekt mot geologi.  Problem med finansieringsfrågan för forskare i nästa generation om 
grundvatten. Finns ett säte på KTH där man sysslar med grundvatten. Det behövs en nationell 
infrastruktursatsning, till exempel Äspö. Trafikverket har en fast forskningsstation längs Enköping-
Västeråsvägen. 
 
Björn Strokirk: Stora projekt, svårt att öppna täkter. Tagit fram en skrift om hur det ser ut i Stockholm. 
Certifiering och säkra arbetssätt. Tagit fram självstudiematerial om täkter. Gjort 40 filmer och 40 foldrar 
för nyanställda och andra. Hjullasterförare, folk gör ibland fel och nu lär de sig hur de ska göra. Ska hitta 
framtidens platschefer för täkter. Samhällsbyggnadsteknisk 3-årig linje bör fungera bra för detta. Praktik i 
täkter som kan tilltala en student att få känsla för arbetet. Kvartsfråga: Damm på kläder, tvätt med mera i 
omgivningen runt en täkt, Plats- och maskinsäkerhetsfrågor. CE-märkta på oriktig grund. Kan bli dyrt. 
Ska träffa en person på arbetsmiljöverket nästa vecka angående detta.  
 
Anders Berzell: Inspel: håller med Bo om utbildning av hydrogeologer, folk bränner ut sig på grund av för 
mycket arbete i branschen. Stora miljöprövningar på gång till exempel Stockholm Vatten om 
avloppstunnel, tunnelbygge med grundvattenpåverkan, fler områden i Stockholm på gång. Spännande 
med miljöprövningarna för det finns ingen tydlig linje genom alla projekt. Blir kraven hårdare eller hur är 
kraven i tillståndsbranschen? Trender? 25/10 Energibrunnar och undermarksbyggande, går det att 
kombinera? Grundvattenfolk i konsultbranschen börjar bli gamla eller går i pension och hydrogeologer 
fattas. Brunnsinformation finns på konsultbyråer där informationen har försvunnit. Kunskap måste 
återerövras inom området. 3D: ska in i BIM som är ett CAD-baserat system. Befintligt grundvatten, vad är 
det för yta? Kan man ha olika färgkoder med en standardiserad färgskala under grundvattenytan? 
 
 

4. Koldioxidlagring, Gry Møl Mortensen 

Geologisk lagring av koldioxid, se bilaga 3. 
Läs mer i SGUs Rapporter och meddelanden 142: Geologisk lagring av koldioxid i Sverige 
– Lägesbeskrivning avseende förutsättningar, lagstiftning och forskning samt olje- och 
gasverksamhet i Östersjöregionen. 
 

5. Regeringsuppdrag, Plan för kartläggning, Anna Åberg 

 

Regeringsuppdrag, Plan för kartläggning 2018-2024, se bilaga 4. 
 
Plan för kartläggning - långsiktig plan tydlig koppling till geodatastrategin. 

http://resource.sgu.se/produkter/rm/rm142-rapport.pdf
http://resource.sgu.se/produkter/rm/rm142-rapport.pdf
http://resource.sgu.se/produkter/rm/rm142-rapport.pdf
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Rapport med huvuddel som handlar om samhällets behov, värderingar av geologisk information med 
mera. Omvärldsanalys, intressentanalys, värdering av geologisk information, samhällsekonomisk analys och 
exempel på resultat och effekter. Konsekvens och riskanalys, samhällets behov av geologisk information. 
Föreslagen verksamhet för en hållbar samhällsutveckling. Hållbar mineralnäring. Fortsatt kartläggning och 
komplettering av kompetens och databaser behövs för en aktuell och hög geologisk kunskap. 
SGUs utmaningar: Kortsiktiga och långsiktiga mål med mera. 
Slutsatser: SGU arbetar för samhällsnytta och vi behövs! 
Fråga: Vad är viktigast, mineral eller annat? Prioriteringslista för vad vi ska göra? Ja, det finns en lista. Och 
en bruttolista på det vi inte gör, finns kvar. 
Kommer verksamheten att bli större eller mindre? Vi tror: Lika stor och kanske särskilda satsningar i till 
exempel tre år. 
Vi vill få ut redan insamlad information. Effektivisering på myndigheten varje år. Vi hoppas kunna öka 
informationen. Svårt att värdera till exempel en karta med geologisk information (byggnadsgeologiska 
kartan till exempel). Finns några framtida andra aktörer som tar över kartläggning av vattenresurser eller 
liknande? Centralisera den geologiska informationen till SGU. Att alla aktörer är tvungna att ge ifrån sig 
information är ett fungerande system i andra länder och vi hoppas på att vi får det systemet också. 

 

 

6. Gemensamt mål 2018-2020, 3D, Jakob Levén 

Gemensamma mål 3D. Se bilaga 5. 
Utkastade frågor från Jakob: Vad tänker ni på när jag säger 3D. Olika svar: En riktig tredimensionell karta, 
2D-karta med djupuppgifter, databaser med x,y,z-koordinater, koppling mot CAD i byggindustrin. Man 
använder redan 3D i SAM-modeller. Hämtar data från olika databaser och presenterar dem. Även 
grundvattendata används. 
På SGU: 2D blir 3D. Gemensamma målet är att lyfta oss mot vårt mål. Stor satsning mot 
grundvatteninformation i 3D. Vad vill vi göra för grundvatten i Sverige i SGUs satsningar de kommande 
tre åren? 
Vad tycker ni i rådet att ni vill ha? Pedagogiska synpunkter? Visualisering? Konceptuella modeller? 
Konduktivitet? Transmissivitet  
Svar: Det finns enormt mycket geodata i Sverige och det är svårt att få grepp om allt. Det vore bra att lära 
ut om den 3D-bild som vi har. Utbildning är bra! 
Fundera på om man i de stora infrastrukturprojekten kan få SGU att modellera. Trafikverket har redan 
gjort detta men man vill ner på detaljnivå. Behöver vi veta så mycket om underlagsmaterial? Förbifart 
Stockholm var färdigprojekterad för 30-40 år sen i 2D. Trafikverket använder SGUs material i ett tidigt 
skede och behöver få ett mer detaljerat material i ett senare skede. 
 
Har SGU även z-led så måste det presenteras. Bra satsningar som är baserade på ett 3D-tänk är 
jorddjupskartan! Den baseras på SGUs kunskaper om geologi, kan liknande kartor göras som baseras på ett 
geologiskt tänk av SGU? 
 
Jorddjupsmodellen har använts ner på trädgårdsnivå. Svenska Kraftnät tog fram en jorddjupsmodell för 
fyraområden i Stockholm. Man använder jorddjupsmodellen där fokus behövs på ett visst område. 
Använder olika data från olika håll för att se vilka ytterligare undersökningar som behövs. Ambition: 
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Inventering av den data vi har, Brunnsarkivet har brunnen centralt på fastigheten. Är krieging det bästa att 
använda? SGU kan ta täten för hur man ska tänka i 3D-modellering på olika platser i Sverige. 
.  

 
 
7. Grundvattenbildning och grundvattentillgång i Sverige, David Eveborn 

Grundvattenbildning och grundvattentillgång i Sverige, se bilaga 6. 
Regeringsuppdraget ska lämnas in på fredag 29 september. 
Bakgrund: Uppdrag i regleringsbrevet. 
Syfte: Att sammanställa ett kunskapsunderlag. 
Metod: Sammanställning av befintlig data och dialog med behovsägare och experter.  
Riktar sig till kommuner och länsstyrelser. Tydliggör kunskapsluckor. 
Slutsatser: Mer regn, ökad avdunstning, växtsäsongen förlängs med en månad. Magasineringsförmågan 
begränsar grundvattentillgången. 
SGU rekommenderar bland annat att stärka vattenförsörjningsplanerna och utöka kartläggning och 
nivåmätning. 
 
 

8. Regionansvariga, Eva Jirner 

Fyra regioner, se bilaga 7. 
Målet är bland annat att vara utåtriktade och förmedla information in till SGU.  
 
Delegaterna ska känna till att våra regionansvariga finns och får gärna bjuda in dem till planträffar eller 
liknande. Så en uppmaning är att använda våra regionansvariga! En service som är gratis från SGU. Det 
tangerar ”Låna en geolog”, men här är vi ute och vill kanalisera in saker som vi kan ta tillbaka. 
 
Fråga: Vad har SGU för fältutrustning? Svar: Geofysisk fältutrustning.  
 

9. Verksamhetsplan 2018, Göran Risberg 

Verksamhetsplan se bilaga 8. 
Ur Regeringsförklaringen: ”… Grundvattenresurserna behöver kartläggas och dricksvattnet skyddas. …”  
Viktigt att använda det momentum i grundvattenfrågan som finns och få in det i samhällsplaneringen. 
I budgetpropositionen: Regeringen föreslår att anslaget utökas med 26 000 kr, 30 000 kr, 36 000 kr för att 
finansiera särskilda insatser för att förfina och utöka kartläggning och karaktärisering av 
grundvattenresurser i särskilt utsatta regioner 
 
I år ska vi: Samla in lokala och regionala aktörers nivådata och förtäta den hydrogeologiska informationen. 
Kartläggningen har skett i bristområden i år. 
2018 ska SGU bland annat: Utföra förtätad grundvattenundersökning och utökad kemisk kartläggning.  
Prioriteringar, Fråga: Varför har just Gotland och Öland fått TEM-mätningar? Orättvist mot andra 
kommuner att staten ska bekosta vissa kommuner. Svar: Kommunen och VA-huvudmännen tycker olika i 
olika kommuner. SGU kartlägger enbart grundvattenresursen. 
Annan kommentar: SGU kartlade tidigare konflikter mellan vägar och vattentäkter. Bra! 
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SGU får stora möjligheter med den nya satsningen. 
3D-satsningen var bred för hela SGU så vi får se vad det blir av det. 
 
Övriga kommentarer från deltagare: 

 HUMP. Trafikverket konceptuell modell. SGU har bidragit med data. 

 Hur får man in undermarksbyggande med mera?  

 NVF seminarium om Undermarken- en möjlighet för samhällsutveckling. Tunnelutskottet inom 

NVF, Nordiskt Vägforum, anordnar ett öppet seminarium under två dagar där de diskuterar hur 

undermarken kan utnyttjas mer i samband med samhällsutveckling, Stockholm 17 – 18 oktober 

2017. Det går fortfarande att anmäla sig. 

 
 

10. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

 

11. Kommande möten 

SGU går ut med en Doodle för möten 2018. 
 
 
 
 
 
Sekreterare  Justeras 
 
 
Åsa Gierup  Lena Söderberg 
 

 


