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Grundvatten 


Göran Risberg 


Insynsråd 17 10 18 punkt 5 







Verksamhetsplan  







Utklipp ur regeringsförklaring 







Formulering i Budgetprop 


• Regeringen föreslår att anslaget utökas med 
26 000 , 30 000, 36 000 för att finansiera 
särskilda insatser för att förfina och utöka 
kartläggning och karaktäriseing av 
grundvattenresurser i särskilt utsatta regioner 







RU i år Inga nya pengar men 
omprioritering 2 Mkr 
 
Förstudie att samla in lokala och regionala aktörers  
nivådata. 
 
Förtäta hydrogeologisk information TEM Laholm , 
Falkenberg, mm 







Vad ska vi göra 2018 då ? 


• Förtätad grundvattenundersökning TEM 7 M 
kr /år Skåne / Västergörland / 
Östergötland/Närke 


• Förtätad grundvattenundersökning 
bristområden traditionell kartering ca 7 M 
kr/år 


• Utökad kemisk kartering (kopplas mot 
grundvattennät ca 2 M kr /år 


 







Och mer ! 


• Utökat grundvattennät  9 M kr /år 


– Utöka med kommunala mätningar 


– Utöka vårt eget nät från ca 75 till 150 
områden 


– Utveckla prognos 


– Utveckla kemisk provtagning 


– Grundvatten i berg  
 







Och ännu mer !! 


• 3D satsning kopplat till geodata strategin 


– Grundvattenmodeller i jord och berg 
(samverkan GEUS och BGS) 


– Utveckla övergång från 2D till 3D 


– mm 
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 Datum:  2017-10-18 


Tid:  kl. 13.00 – 16.00 
Plats:  SGU, Stockholm 


 
  
 


    


Närvarande:  
Lena Söderberg, GD, ordförande            SGU 
Magdalena Bosson, kommundirektör  Huddinge kommun 
Gunnar Holmgren, landshövding  Länsstyrelsen  
Ola Johansson, riksdagsledamot  Sveriges riksdag 
Linda Swärd, försäljningsdirektör  Microsoft 
Anna-Caren Sätherberg, riksdagsledamot  Sveriges riksdag 
Göran Risberg, stf. GD och avdelningschef  SGU 
Kristian Schoning, Statsgeolog  SGU 
Åsa Persson, bergmästare   Bergsstaten 
  
Anmält förhinder:  
Stefan Löfgren, forskningsledare  SLU  
 


 
 


Möte med SGUs insynsråd  
 


1. GD Lena Söderberg inleder 
Lena Söderberg hälsade alla välkomna till dagens möte.  


 
2. Föregående anteckningar 
Föregående anteckningar per 2017-05-17 lades till handlingarna.  


 
3. Aktuellt läge 
(Se bilaga 1) 
 


 


a.) Nuläget: Lena föredrog vad som hänt på myndigheten sedan maj med fokus på regeringens satsningar på 
grundvatten och gröna jobb som aviserats i budgetproposition 
  


b.) Prioriteringar inför 2018: Inför 2018 har SGU identifierat nedanstående 5 gemensamma mål som vi ser att 
myndigheten behöver fokusera på under 2018 och framåt.   
 
3D: Vi märker av att samhället i allt större omfattning behöver få tillgång till vår information i 3D. Inom 
geodatastrategin har det därför formulerats målbilder på vad som behöver uppnås. Vi behöver nu ta ett 
samlat grepp på arbete inom SGU för att kunna realisera dessa målbilder. Initialt betyder det att vi behöver 
utveckla vår information från 2D till 3D och se till att informationen blir tillgänglig. 
 
Insamling via andra: Det beställs och produceras mycket geologisk information i samhället som inte finns 
tillgängligt på ett enkelt sätt. Det finns en stor samhällsekonomisk potential i att kunna ta till vara på och 
tillgängliggöra informationen. Initialt kommer vi fokusera på samverkan med trafikverket. 
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Informationssäkerhet: Vi behöver etablera arbetssätt och organisation för ett systematiskt och proaktivt 
arbete med informationssäkerhet, samt investera i en nivåhöjning av vår faktiska informationssäkerhet 
 
Nå ut: Utveckla modeller för hur vi paketerar och utvecklar vår kunskap så att den kommer till användning 
hos fler. Arbetet kommer bedrivas genom ett antal pilotprojekt. 
 
Processer: Vi har sedan lång tid varit ISO-certifierade men för att nå processarbetets fulla potential ser vi att 
vi behöver vitalisera arbetet. Vi har också anställt en ny processägare som ska leda arbetet i att kunna 
utveckla våra processer och nå ständiga förbättringar. 


 
4. Grus och bergtäkter/materialförsörjningsplanering 
Kristian Schoning föredrog ärendet på fråga från ledamot (se bilaga 2).  
 
Kristian föredrog hur situationen för Ballast ser ut i ett nationellt perspektiv och de utmaningar med ett ökat 
resursbehov innebär. Efterkommande diskussion berörde i huvudsak frågeställningen att tiden för att få 
täkttillstånd varierar beroende på var i landet du befinner dig och vad som kan göras åt det. Gunnar Holmgren 
åtog sig att utforska möjligheten till ett möte mellan landets MPD och SGU. Syftet med ett sådant möte var att 
se vilka bidrag t.ex utbildningar som SGU skulle kunna genomföra för att få en effektiv och hållbar 
resurshushållning i landet. Berördes även att nuvarande miljölagstiftning försvårar möjligheterna att ta regionala 
hänsyn i täktärenden, vilket i sin tur kan missgynna miljön. 
 
 


5. Bergsstatens frågeställningar 
Åsa Persson föredrog ärendet på fråga från ledamot (se bilaga 3).  
För att få en förståelse för hur beslutsprocess går till föredrogs Bergstatens verksamhet från 
undersökningstillstånd till bearbetningskoncession. Noterbart är att det endast är ett fåtal av 
undersökningstillstånden som faktiskt leder till en gruvverksamhet.  
Inga ytterligare frågor uppkom. 
 
 
6. Regeringsuppdrag  
Underlag hade sänts ut i förväg (se bilaga 4)och av tidsskäl föredrogs inte denna punkt. Inga direkta frågor på 
innehåll och slutsatser uppkom. 
 
 
7. Grundvatten 
Göran Risberg föredrog ärendet på fråga från ledamot (se bilaga 5)  
 
Iakttagelsen att kommuners bild av grundvattensituationen kan skilja sig från SGUs nationella bild stämmer.  
 
Orsakerna till detta är främst att, 
- grundvattennätets mätstationer är relativt få  
- grundvattennätets mätstationer är belägna i opåverkade grundvattenmagasin 


Regeringens grundvattensatsning kommer innebära att vi kan bygga ut grundvattennätet och därmed ge en 
säkrare nationell bild i framtiden. Detta berör i stor grad västkusten där antalet mätstationer är väldigt få. Vi 
har även ett regeringsuppdrag som går ut på att se över möjligheten att samla in vattenproducenternas 
grundvattenmätningar och komplettera dem till den totala bilden av grundvattensituationen. Vi kommer också 
se över hur vi kommunicerar så att det framgår att det kan förekomma avvikelser från den bild som vi 
annonserar särskilt med avseende på de effekter som ett kommunalt vattenuttag kan innebära. 
 







  3(3) 
   
   
 
 
 
 


 


 
  


8. Övrigt 
Ingen övrig fråga anmäldes.  


 
 
 


9. Kommande möten 
Tisdag 13 mars 2018 kl 12.00–16.00 i på fartyget Ocean Surveyor.  
 
Övriga datum som är bokat under 2018 
29 maj kl 12.00-16.00 i Uppsala 
15-16 oktober - studiebesök 


 
 
 


10. Avslutning 
Ordförande tackade för ett givande möte. Mötet avslutades. 
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Bergsstatens frågeställningar 


Åsa Persson, Bergmästare 
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BERGSSTATEN MÄTER TEMPERATUREN I 
GRUVBRANSCHEN 


Insynsrådet, Stockholm den 18 oktober 2017. 


 


Åsa Persson, SGU -Bergsstaten 


 











OLIKA ROLLER 
SGUs instruktion: 


3 § Sveriges geologiska undersökning ska verka 
för att skapa goda förutsättningar för ett 
hållbart nyttjande av landets mineralresurser 
och för att främja hållbar tillväxt och 
företagande inom sektorn. 


13 § Inom Sveriges geologiska undersökning 
finns en organisatorisk enhet som benämns 
Bergsstaten och som har till uppgift att 
handlägga ärenden som rör prospektering och 
utvinning av mineral.   







Innan en gruva kan tas i drift 
Undersökningstillstånd                   Bergmästaren 


(=ensamrätt till undersökning, företräde till fynd) 


Undersökningsarbete 
-obligatorisk arbetsplan                   Markägarna (bergmästaren om oenighet) 


- Prövning vid påverkan på natur- och kulturmiljö m.m.                         Länsstyrelsen m.fl. 


Bearbetningskoncession                           Bergmästaren 
Med MKB och prövning enligt 3 och 4 kap. miljöbalken 


Tillstånd enligt 9 kap MB               Mark- & miljödomstolen 


 
Markanvisning                          Markägarna/bergmästaren 


   


Bygglov m.m. enligt PBL                 Kommunen 


  







GRUVBRANSCHEN IDAG?  
Drag igen?  
 
 
 
 







Undersökningstillstånd  


• År  Antal ansökningar  


 2017  174 (t o m 12 okt )  


 2016  139    


 2015  126    


 2014  150    


     2013  130    


 2012  211       


 2011  191    


 2010  214    


 2009  241    
  







Antal gällande tillstånd idag 
( 12 okt 2017) 


• Undersökningstillstånd 608 stycken 


 


• Aktiva gruvor 16 stycken 


  Varav 14 metall  







Trender sen 
2010? 


 







• Markanvändningskonflikter 


• Stigande priser 


• Fallande priser 


• Stigande priser 


• Miljöfokus 







STORA 
HÄNDELSER 
SEN 2010? 


 







Northland-konkursen 2014 







Norra Kärr-domen 2016 
 
 


 


 


 


• HELA industriområdet ska beaktas i 
koncessionsskedet. 







KALLAKGRUVAN – UPPLÖSNINGEN? 







Pajalagruva 2018? 







Beslutade bearbetningskoncessioner 


2017 
Beviljad:  
•Häbbersfors K nr 1 
•Malmberget K nr 7 
•Blötbergsgruv  K nr2 


2016 
Beviljade: 
•Kyrkberget K nr 1  
(återförvisad från regeringen) 


•Fäbodtjärn K nr 1 
•Kiirunavaara K nr 5  
•Älgträsk K nr 1 
•Malmberget k nr 6  
•Kringelgruvan k nr 1 
Avslag:  
•Laver K nr 1 
 


2015 
Beviljade: 
•Gruvberget K nr 2 
•Aitik K nr 5 


2014 
Beviljade: 
•Viscaria K nr 7 
(återförvisad från regeringen)  


•Enåsen K nr 2 
•Vindfall K nr 1  
•Åkerberg K nr 1     
•Renström K nr 2 
Avslag:  
•Levi K nr 1 
•Stekenjokk k nr 1 
 
 


2013 
Beviljade: 
•Malmberget k nr 5  
•Grängesberg K nr 1 
•Norra Kärr K nr 1  
(återförvisad från regeringen) 


•Häbbersfors K nr 6  
•Kiirunavaara K nr 4 
Avslag: 
•Håkansbodagruvan K nr 1 
 


 







SLUTSATSER? 







 TACK! 
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Grus och bergtäkter/ 
materialförsörjningsplanering 


Kristian Schoning 
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Materialförsörjning och planering 


 


SGUs insynsråd 18 oktober 2017 


Kristian Schoning 







Produktion av mineral i Sverige 2013  
Levererad mängd (tusentals ton) 


Ballast - Sveriges största 
naturresurs 


Tillgång på bergmaterial är en 
förutsättning för 
samhällsbyggandet 


 







Materialförsörjnigsplanering kan svara på frågan: Hur ska 
framtidens ballastmarknad se ut? 







En ändamålsenlig planering kan  
minska transporterna. 


En minskad användning av 
naturgrus. 


Hushållning med naturresurser och 
en god mark- och vattenanvändning 







Från Miljøministeriet, Miljøstyrelsen. Miljøprojekt nr. 1667, 
2015 


Framtiden handlar mycket om möjligheterna 
till återbruk och resurseffektivitet 







 







Geologi 


Infrastruktur 


Människa och 
miljö 


Ekonomi 


Miljömässig, ekonomisk och socialt hållbarhet 


Materialförsörjningsplanering handlar om att 
förstå förutsättningarna 







Färre täkter innebär att det är 
 
Viktigt med lokalisering för att minska 
transporterna 


 
 Viktigt att täkterna kan fylla olika 
materialbehov 


 
 Naturgrustäkter som är 
materialmässigt ändamålsenliga och 
inte står i konflikt med grundvatten-
intressen 


Antal täkter minskar 
Exempel från Örebro län 







Berg finns överallt men allt 
berg är inte användbart.  
 
 
Vilka möjligheter och begränsningar 
finns vad gäller naturresursen berg 
 
Olika användningsområden kräver olika 
egenskaper hos materialet 







Värden och intressen i landskapet 
begränsar möjligheterna. 
 
Ge materialförsörjning en plats i 
översiktsplaneringen 







Det framtida behovet av material 
Stora osäkerheter 
 
- Översiktsplaner 
- Befolkningsprognoser 
- Infrastrukturprojekt 







Skånes kommuner och deras möjligheter 
att ta fram ballast 







Investeringsbehov och ökad befolkning talar för att behovet 
av ballast kommer vara högt de närmaste åren. 







Behovet av ballast på längre sikt ser även det högt ut 







  Hur ska ett ökat behov av material mötas 


• Befintliga täkter 
 


• Nya täkter 
 


• Resurshushållning 
 


• Återvinning 







  
• Hur ska framtidens ballastmarknad se ut 
(långsiktigt behov av ballast- resp. dricksvatten, 
antal täkter och producenter, transporter, 
havssand)?  
• Ska lämpliga områden för täktverksamhet pekas 
ut? 
• Ska befintliga täktlägen utnyttjas innan nya 
täkter öppnas? Strategiska täkter 
•Ska antalet täkter hållas nere? 
•Hur ser framtidens transportsystem ut (hamnar, 
järnväg m.m.)? 


 


Strategiska frågor 
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SAMMANSTÄLLNING REGERINGSUPPDRAG 


 


Kort sammanfattning av regeringsuppdraget Kunskapsunderlag om 
geologisk lagring av koldioxid 


Handläggare: Gry Møl Mortensen 
 


Innehåll 
Definition och förklaring av CCS-kedjan. Översikt över pågående och avslutade CCS-projekt i Europa 
och globalt, samt exempel på pågående lagringsprojekt.Juridiskt avsnitt med uppdaterad information 
kring CCS-direktivet och svensk lagstiftning. Förutsättningar och möjligheter för koldioxidlagring i 
Sverige. CCS situationen inom Östersjöregionen, samt redovisning av olje- och gasförekomster och -
aktiviteter i anslutning till svensk kontinentalsockel. 


 


Slutsatser 
En miljömässig säker geologisk lagring av koldioxid anses utgöra ett viktigt bidrag till att nå uppsatta 
klimatmål (”två-gradersmålet”). I dag lagras det globalt ca 40 Mt koldioxid årligen (GCCSI). I 2050 
behöver man globalt nå upp till att lagra ca 6000 Mt koldioxid årligen; fördelat på ca 55 % från 
energisektorn, ca 31 % från processindustrin och ca 14 % från gas- och biobränsleprocesser och 
produktion (IEA Energy Technology Perspectives 2016).Det finns geologiska förutsättningar och god 
potential för geologisk lagring av koldioxid i Sverige(Erlström m.fl. 2011, Sopher m.fl. 2014, Elforsk 
2014, Mortensen m.fl. 2016). I projektet NORDICCS (Mortensen 2016, NORDICCS 2016) uppskattades 
de bäst lämpade lagringsenheter i Norden tillsammans att ha en teoretisk lagringskapacitet för mer 
än 86000 Mt koldioxid, motsvarande geologisk lagring av koldioxid i den nordiska regionen i mer än 
500 år. 


 


Framtida behov 
För en säkrare bedömning av lagringspotentialen krävs insamling av ny och kompletterande 
information med fokus på koldioxidlagring, bl.a. borrningar med tillhörande tester och 
undersökningar. För en säkrare bedömning av reservoar- och takbergarter behövs nya 
undersökningar av det kärnmaterial som SGU förvaltar, främst från gotländska borrningar, för 
därmed att öka värdemängden avseende bl.a. porositets- och permeabilitetsdata för både reservoar- 
och takbergarter. Förkastningar och sprickzoner utgör potentiella läckagevägar. För förbättrad 
kännedom om deras förekomst och utbredning behövs omprocessing av befintlig seismik för 
strukturgeologisk kartläggning och tolkning (3D-kartläggning). Testinjekteringar inom 
pilotanläggningar krävs i ett första skede mot implementering av geologisk lagring av koldioxid, i 
kommunikativt och laborativt syfte. 
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SGU:s roll 
SGU:s roll är dels ansvar för beredning inför tillstånd samt tillsyn av anläggningar för geologisk lagring 
av koldioxid dels som producent av översiktliga geologiska underlag för prospektering och 
undersökning. Med tanke på det tillsynsansvar som SGU har är det viktigt att kompetens behålls och 
utvecklas för att möta både dagens och framtidens krav på bedömningar av möjligheten till lagring i 
svensk berggrund. Kompetens inom sedimentär berggrundsgeologi, reservoargeologi, 
strukturgeologi, modellering, geokemi, geofysik (seismisk tolkning), bergmekanik, GIS och 3D-
kartläggning samt juridisk kompetens kring CCS-direktivet och annan berörd lagstiftning är nödvändig 
för SGU i sitt uppdrag som tillsynsmyndighet. Det är svårt för SGU att upprätthålla en kompetens 
inom samtliga dessa områden – ökat samarbete med universitet och högskolor kan bidra med 
värdefull forskningsrelaterad kunskap. SGUs bas är regionalgeologisk kunskap om berggrundens 
uppbyggnad och dess egenskaper samt kunskap om den stora datamängd som redan finns från 
tidigare undersökningar. SGUs kunskapsunderlag av största vikt som utgångspunkt för industrins och 
andra aktörers arbete med att hitta lämpliga platser för geologisk lagring av koldioxid. 
Huvudansvaret för att utveckla kunskapsunderlaget vidare faller på de aktörer som planerar lagra 
koldioxid med stöd av akademin. SGU ska på vetenskaplig bakgrund kunna bistå myndigheter, 
länsstyrelser, kommuner och andra aktörer gällande geologisk lagring av koldioxid med geologiska 
underlag och expertis. 


 


Olja och gas 
Mindre olje- och gasförekomster finns på svenskt område och i anslutning till potentiella 
lagringsenheter för koldioxid. I samband med eventuella borrningar för forskning, pilotprojekt eller 
kommersiell lagring av koldioxid i Östersjöområdet är det därför möjligt att det påträffas olja eller 
gas. Det kan vara lagringsmässigt fördelaktigt för en verksamhetsutövare att utvinna dessa olje- och 
gasförekomster. Den trycksänkning som uppstår i samband med sådan lokal utvinning av olja eller 
gas möjliggör bl.a. säkrare injektering och effektivare lagring av koldioxid i reservoaren.  


Enligt gällande lagstiftning är det inte fastställt hur fynd av gas och olja i samband med 
koldioxidlagringsprojekt skall hanteras. Oklarheten om hur eventuella fynd ska hanteras kan skapa 
problem och osäkerheter vilket i sin tur kan leda till att koldioxidprojekt inte påbörjas. Detta kan 
negativt påverka möjligheterna att nå de klimatmål Sverige har satt upp. Ett förtydligande av hur 
olje- och gasfynd ska hanteras i samband med borrningar för undersökning, tester eller lagring av 
koldioxid bör därför göras. 


  







  Insynsråd 171018 bilaga 4 


3 
 


SGU ska redogöra för hur antalet besvarade remisser och 
resursanvändningen för att hantera den stora mängden 
remissärenden ska minska väsentligt till 2018 och därefter 
successivt utgöra en mindre dela av myndighetens verksamhet 


Handläggare: Helena Kjellson 


SGU har under många år använt remissyttranden som ett strategiskt redskap för att bli mer synliga 
och få upp de geologiska frågorna på bordet i fler samhällsprocesser. Vi har dock på senare tid 
identifierat att vi utöver våra remissyttranden måste hitta nya vägar för att kunna påverka 
samhällsprocesserna i ett tidigare skede och därmed få ännu bättre samhällseffekt. Vi behöver bland 
annat tillhandahålla mer generell vägledning till prövningsmyndigheter och verksamhets- utövare 
och utveckla vår kurs- och seminarieverksamhet. För att kunna ta ytterligare steg här behöver 
resurser frigöras och vi delar regeringens uppfattning att mängden remissärenden bör minskas. 
Nedan sammanfattas våra planerade åtgärder för att minska antalet remisser och 
resursanvändningen inom remisshanteringen uppdelat per remisskategori. Det bör sägas att de 
föreslagna prioriteringarna utgör riktlinjer för hur ärendena ska hanteras på SGU. Det kommer även i 
fortsättningen att vara angeläget för SGU att avge platsspecifika yttranden i vissa principiellt viktiga 
fall även inom de kategorier där SGU normalt avstår från att ge sådana yttranden 
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Grundläggande och långsiktig plan för den kartläggande 
verksamheten 
Handläggare: Anna Åberg 


 
Sammanfattning 
Denna rapport beskriver SGUs kartläggande verksamhet för perioden 2018-2024. Här presenterar vi 
även de identifierade behov som ligger till grund för planerna. 


Kartläggning är en viktig del i SGUs verksamhet. SGU har också ansvaret för miljökvalitetsmålet 
Grundvatten av god kvalitet och ansvarar för olika projekt för sanering av förorenad mark, SGU 
lämnar expertutlåtanden och ansvarar för tillståndsgivning och tillsyn. Bergstaten ingår som särskilt 
beslutsorgan inom SGU och Bergmästaren beslutar i ärenden om undersökningstillstånd och 
bearbetningskoncessioner. Geologisk information är en förutsättning för att SGU ska kunna utföra sitt 
uppdrag. Kartläggningen är därför viktig för att kontinuerligt öka kunskapsnivån och mängden 
geologisk information 


SGUs information har stort värde 
SGUs geologiska information har mycket stor betydelse för samhällsplanering, användning av 
naturresurser, byggande och infrastruktur och miljö- och klimatmål. Verksamhet som är beroende av 
eller utförs i jord och berggrund behöver information om de geologiska företeelsernas utbredning, 
uppbyggnad och egenskaper. Det innebär stora risker att inte använda geologisk information som 
underlag i processer och beslut. Felaktig markanvändning kan får både ekonomiska, sociala och 
miljömässiga konsekvenser. Geologisk information är en nödvändighet för många andra myndigheter 
och näringar, både för deras verksamhet men även för innovation. SGUs information och data är också 
viktiga underlag för Generationsmålet och miljökvalitetsmålen, arbete med klimatanpassningsåtgärder 
och för flera av målen i Agenda 2030.  


Geologisk information kan återanvändas oändligt många gånger, och fortlöpande uppdateringar och 
kvalitetshöjningar höjer värdet på informationen. Det är svårt att exakt värdera geologisk information i 
kronor, men det är tydligt att den har ett mycket stort samhällsekonomiskt värde. 
Produktionskostnaden, det vill säga kostnaden för att kartlägga, förvalta, framställa och tillhandahålla 
av geologisk information, utgör därför ett minimivärde. 


SGU bör vara en central aktör och förvaltare 
Det finns stora samhällsvinster om denna geologiska information tas fram och förvaltas av en aktör i 
stället för många olika. En central kartläggning och förvaltning gör det lättare att kvalitetssäkra och 
standardisera data samt effektiviserar tillhandahållandet. SGU har haft detta uppdrag sedan 1858 och 
vi fortsätter att utveckla vår information och verksamhet i takt med att samhället förändras. Vi för även 
diskussioner med externa aktörer om förvaltning av data. Informationsmängden ökar hela tiden, och 
det innebär en ökad kostnad för förvaltningen. I ett samhällsperspektiv är det dock kostnadseffektivt 
att lägga denna kostnad på en aktör i stället för flera. Detta ligger helt i linje med intentionen i 
”Digitalt först” och den nationella geodatastrategin. 
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SGUs planer för kartläggning bygger på olika analyser 
SGU har inom detta uppdrag tagit fram preliminära planer för verksamhet inom den befintliga 
budgeten och en plan för verksamhet med förväntad extern finansiering. Myndigheten är redan idag 
beroende av extern finansiering, ofta i form av kortsiktiga avtal om medfinansiering.  


De planer som presenteras kommer att fungera som grund för verksamhetsplaneringen för 2018. SGU 
kommer i fortsättningen att göra samhällsekonomiska analyser inför starten av nya verksamheter eller 
projekt. Detta är dock inte genomfört ännu för alla verksamheter i planerna, vilket också kan påverka 
den slutliga prioriteringen av projekt och verksamhet. Samhällets behov kan förändras, och därmed 
kan SGU behöva göra omprioriteringar i den föreslagna planen.  


Planerna innefattar kartläggning i form av ny kartering, mätningar, uppgradering, komplettering och 
kvalitetssäkring av data och information. Planerna inkluderar inte förvaltning, utveckling, 
framställning av produkter eller tillhandahållande av data och produkter. 


Den främsta prioriteringsgrunden har varit samhällsnytta vilket har identifierats genom 
intressentanalyser. Viktig och samhällsnyttig verksamhet har av budgetskäl nedprioriterats. 


 


  







  Insynsråd 171018 bilaga 4 


6 
 


SGU ska bedöma och redovisa grundvattenbildningens variation och 
känslighet samt effekter för tillgång till grundvatten 


Handläggare: David Eveborn 


 


Sammanfattning för beslutsfattare 
Ungefär hälften av det dricksvatten som samhället använder kommer från grundvattentäkter. 
Grundvattentillgångarna är av stor betydelse för näringslivsutveckling och tillväxt (SGU 2009). 
Tillgången på grundvatten samt dess kvalitet är starkt sammankopplad med de geologiska för-
utsättningarna (jord och berggrund), men bildningen av grundvatten är i slutänden beroende av 
klimatet (nederbörd och temperatur).  


För att möta samhällets planeringsbehov i ett förändrat klimat fick SGU under 2017 i uppdrag 
av regeringen att göra en kunskapssammanställning om grundvattentillgång och grund-
vattenbildning, hur klimatförändringar förväntas påverka i olika delar av Sverige samt vilka behov 
som fortsättningsvis finns inom samhällsplaneringen och hur de kan mötas. Arbetet med 
regeringsuppdraget och de rekommendationer som föreslås bidrar till Sveriges arbete med att 
uppnå de globala målen för hållbar utveckling. Det globala mål som främst berörs av arbetet är 
Mål 6 Rent vatten och sanitet, men även mål 13 Bekämpa klimatförändringen och mål 11 
Hållbara städer och samhällen. Ett förbättrat kunskapsunderlag om grundvattenbildning är ett 
viktigt bidrag även till Sveriges arbete med miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet och 
då preciseringarna God kvantitativ status och Grundvattennivåer. Dessutom kan underlaget vara 
värdefullt för arbetet inom vattenförvaltningen för grundvatten enligt EUs ramdirektiv för vatten. 


Grundvattenbildning 
Klimatet står under ständig förändring. I dag pågår dessutom en global uppvärmning, skapad av 
mänskliga aktiviteter. De pågående klimatförändringarna kommer inte enbart att påverka temperaturen 
utan leder även till förändringar i det hydrologiska kretsloppet genom ändrade avdunstnings- och 
nederbördsmönster. Grundvattnet är en viktig del i det hydrologiska kretsloppet och förändringar i 
temperatur och nederbörd kommer att påverka den mängd grundvatten som bildas och som sedan finns 
tillgänglig för olika användning (dricksvatten, bevattning m.m.).  
Grundvatten är en del av vattnets kretslopp, där grundvattenbildning är den process som leder till 
påfyllnad av våra grundvattenmagasin. Vatten tillförs landområden genom nederbörd i form av regn 
eller snö. En del av nederbörden avgår till atmosfären på grund av avdunstning (främst genom 
växternas transpiration), resterande del av nederbörden lagras tillfälligt i marken som markvatten och 
grundvatten. Grundvattnet förser sedan våra vattendrag och sjöar med vatten. Nederbörd, avdunstning 
och avrinning varierar över tid, vilket innebär att mängden vatten i grundvattenmagasinen också 
varierar med tiden. 
I Sverige är jordlagren generellt så pass genomsläppliga att i stort sett all nederbörd och allt 
smältvatten som bildas vid snösmältning har möjlighet att infiltrera ner i marken. Ytvattnet härrör 
därför i huvudsak från utströmmat grundvatten. De viktigaste faktorerna för bildning av nytt 
grundvatten är därför främst mängden nederbörd samt avdunstningens omfattning. Avdunstningen är i 
sin tur starkt sammankopplad med vegetation och markanvändning. Växterna bidrar i stor utsträckning 
till avdunstning genom sitt upptag av vatten (vattenånga avges genom transpiration) samt genom att 
löv- och grenverk fångar upp vatten som kan avdunsta innan det når marken (interception). Detta 
betyder att det bildas relativt lite grundvatten under den period på året som växterna är aktiva 
(vegetationsperioden). Under åren 1961–1990 varierade medellängden på vegetationsperioden från ca 
100 dagar i norr till 220 dagar i söder. Årsmedelnederbörden varierade under samma tid från ca 500 
mm i de nederbördsfattiga sydöstra delarna av Sverige till ca 1 000 mm i de nederbördsrikare västliga 
delarna av landet (1 mm nederbörd motsvarar 1 liter nederbörd per kvadratmeter). 
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Grundvattenbildning kan bestämmas med flera olika metoder. I två tidigare studier har 
grundvattenbildningen beräknats nationellt för Sverige med hjälp av hydrologiska modeller där 
grundvattenbildningen beräknades utifrån data på nederbörd, temperatur samt geologi och 
markanvändning. Modellerna kalibrerades mot uppmätt ytavrinning. Dessa studier pekar på att 
grundvattenbildningen normalt uppgår till 150–200 mm per år i de mest nederbördsfattiga delarna av 
landet och 500–700 mm per år i de nederbördsrikare delarna (figur 11a och figur 13). Variationerna 
mellan åren kan vara stora. Under torra år kan grundvattenbildningen bli långt under 100 mm i de mer 
riskutsatta delarna av landet (figur 11b). 


Grundvattentillgång 
Det är viktigt att hålla isär begreppen grundvattenbildning och grundvattentillgång eftersom långt ifrån 
allt grundvatten som bildas kan användas av samhället. I områden med exempelvis berg eller tunna 
jordtäcken är markens vattenmagasinerande förmåga begränsad. Detta innebär att tillgången på 
grundvatten begränsas av hur mycket grundvatten som kan magasineras snarare än hur mycket 
grundvatten som kan bildas. Små grundvattenmagasin kan tömmas mycket snabbt och är känsliga för 
perioder utan grundvattenbildning. Problem med vattenförsörjningen riskerar att uppstå under år när 
grundvattennivåerna är lägre än normalt inför en längre period utan grundvattenbildning. Exempelvis 
är ett gott utgångsläge med höga grundvattennivåer under våren viktigt för att inte vattenbrist ska 
uppstå under sommaren. I vissa miljöer (exempelvis kustnära områden) kan ett överuttag under 
sommarhalvåret leda till saltvatteninträngning eller annan kvalitetsförsämring på dricksvattnet.  
SGU har under detta regeringsuppdrag tagit fram ett kartunderlag för att belysa vilken magasinsvolym 
som kan förväntas i olika delar av landet baserat på de geologiska förutsättningarna (figur 15). Stora 
delar av södra Sverige, med undantag för Skåne, har ogynnsamma förutsättningar utifrån detta 
perspektiv. Väger man samman detta med fördelningen av nederbörd så framträder de sydliga delarna 
av ostkusten (Götaland och Svealand) som mest utsatta för risk för grundvattenbrist. 
Stora grundvattenmagasin som exempelvis rullstensåsar (sand- och grusavlagringar) är relativt 
okänsliga för enskilda torrår eftersom magasinsvolymen vida överstiger grundvattenbildningen för ett 
normalår. Vid flera år med mindre grundvattenbildning än normalt kan det dock bli en betydande 
påverkan. I samband med uttag av grundvatten är risken för vattenbrist naturligtvis beroende på 
uttagets omfattning, magasinets volym och grundvattenbildningens storlek. Vid kommunal 
vattenförsörjning är det normalt stora grundvattenmagasin som utnyttjas.  


Klimatförändringar och grundvatten 
Begreppet klimat åsyftar de genomsnittliga väderförhållanden som framträder under en längre 
tidsperiod. Vädret är varierande och för att kunna studera klimatförändringar krävs det att man gör 
statistiska beräkningar över en längre tidsperiod (vanligtvis 30 år). I SGUs egna mätningar av 
grundvattennivåer kan man redan idag se en påverkan genom att klimatet har förändrats sedan 
mätningarna påbörjades i slutet på 1960-talet. Bland annat har såväl de lägsta som de högsta 
grundvattennivåerna blivit mer extrema mellan 1975 och 2014 och sommarens torrperioder har de 
senaste 20 åren förlängts med ca 2 veckor. Även grundvattenregimerna (mönstret för hur 
grundvattennivåerna varierar under en årscykel) har förändrats (figur 17). Största förändringen har 
skett i Norrland där den mest utpräglade norrlandsregimen minskat i utbredning mellan 1977 och 
2012. 
För att förutspå effekten av framtida klimatförändringar är man hänvisad till olika klimatmodeller och 
klimatscenarier. Klimatförändringen kommer att påverka lufttemperatur och nederbörd samt därmed 
även det hydrologiska kretsloppet. Studier gjorda av SMHI pekar på att nederbördsmängderna och 
medeltemperaturen kommer att öka i hela Sverige samt att extrem korttidsnederbörd (skyfall) kommer 
bli mera intensiv. Den ökande temperaturen förväntas bidra 
till en förlängd vegetationsperiod (figur 18a) och bidra till en ökad avdunstning. I praktiken innebär 
detta att perioden för grundvattenbildning minskar och att samhället därmed blir mer beroende av när 
på året nederbörden faller. 
Hur grundvattenbildningen i Sverige kan komma att förändras till följd av klimatförändringar har 
tidigare studerats genom att man använt en vattenbalansmodell och drivit den med data från ett äldre 
klimatscenario (SRES A1B). SRES A1B utgår ifrån en måttlig befolkningstillväxt, snabb global 
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utveckling mot mer effektiva teknologier samt balanserad användning av fossila bränslen och 
förnyelsebar energi (koldioxidutsläppen till atmosfären är beräknade att kulminera runt år 2050). För 
stora grundvattenmagasin i grus- och sandavlagringar beräknades med detta scenario 
grundvattenbildningen öka med ca 15 procent i södra Norrland och minska med 5–15 procent i 
sydöstra Sverige under perioden 2071–2100 jämfört med perioden 1961–1990. I små 
grundvattenmagasin var trenden densamma men mer utpräglad (en relativ minskning på upp till 20 
procent) och mer utbredd (figur 18b). 


Slutsatser och rekommendationer 
Trots att vi överlag kan vänta oss större nederbördsmängder i Sverige i ett framtida klimat kan man i 
framför allt de sydöstra delarna av landet räkna med en minskad grundvattenbildning. Orsaken till 
detta är en ökad temperatur och därigenom en ökad avdunstning. Vegetationsperioden kommer att 
förlängas vilket innebär att perioden för grundvattenbildning kommer att krympa. Detta gör samhället 
mer beroende av när under året nederbörden faller. Dessutom kommer en förlängd vegetationsperiod 
att innebära en förlängd avsänkningsperiod i grundvattenmagasinen. För att inte vattenbrist ska uppstå 
i slutet av avsänkningsperioden ställs därför högre krav på grundvattenmagasinens förmåga att 
magasinera det grundvatten som bildas under den kalla årstiden. Att nederbörden eller den totala 
grundvattenbildningen på årsbasis ökar i ett område är därför inte någon garanti för att man inte 
kommer att drabbas av problem med vattenförsörjningen. Jordlagrens och bergets magasinerande 
förmåga kommer på många håll att bli den begränsande faktorn. 


Sammantaget innebär de väntade förändringarna att samhället aktivt behöver planera för att möta 
utmaningarna med den framtida dricksvattenförsörjningen. Bland Sveriges dricksvattenproducenter, 
länsstyrelser och andra aktörer bedöms kunskapen om sårbarheten i den lokala vattenförsörjningen 
vara mycket varierande och i vissa fall bristfällig. SGU bedömer att det finns behov av ytterligare 
insatser för att säkra en långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning. Det underlag som redan finns 
behöver uppdateras och förbättras samt utökas. Regionala myndigheter och andra berörda aktörer 
behöver i större utsträckning förses med verktyg och vägledning för sin planering. SGU redogör nedan 
för ett antal rekommenderade åtgärder. Flertalet av rekommendationerna kommer att kunna startas och 
även till vissa delar slutföras under förutsättning att SGU tilldelas den stärkta finansiering som 
regeringen har föreslagit för perioden 2018–2020, exempelvis den utökade grundvattenövervakningen. 
Sett ur ett längre perspektiv kommer det att behövas ytterligare resurser för att stärka Sveriges grund-
vattenarbete och för att kunna nå miljömålet Grundvatten av god kvalitet samt uppfylla kraven inom 
grundvattendirektivet. Inte minst inom stödet till forskning och utveckling. SGU rekommenderar: 
 Att det avsätts mer medel för tillämpad hydrogeologisk forskning och utveckling. SGU 
har till skillnad från HaV och SMHI (som fokuserar på ytvattenfrågorna) mycket begränsade resurser 
för att genomdriva interna eller externa forskningsaktiviteter. Forskningen behöver inriktas på svenska 
förhållanden. Utöver de behov som beskrivs i SGUs forskningsagenda finns också ett stort 
kunskapsbehov inom frågor som berör grundvattenbildning, grundvattentillgång och hållbara 
grundvattenuttag i nuvarande och i ett förändrat klimat. Specifika forskningsområden som SGU 
identifierat är: Mönstren i grundvattenbildningens tidsmässiga variationer. Hur ser de ut idag och hur 
kan de komma att förändras? Det gäller såväl inom årsvariationer som långtidsvariationer som 
uppträder i stora magasin. 
Grundvattenbildning sommartid. Under vilka omständigheter sker detta? Vilken roll spelar mängden 
nederbörd och nederbördens fördelning över tiden i förhållande till markanvändning och geologi. 
Att definiera ett hållbart grundvattenuttag och bedöma om grundvattenuttag är hållbara. Både 
avseende vattenförsörjning och påverkan på ekosystem. 
Utveckla metoder för bedömning och beräkning av grundvattenbildning på lokal nivå. Ger befintliga 
metoder tillräcklig säkra uppskattningar och är de praktiskt tillämpbara? Hur får vi tillförlitliga 
metoder att användas i högre grad än idag? 
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•  Att SGU tillsammans med SMHI tar fram ett fördjupat beräkningsunderlag kring grund-


vattenbildning och nederbörd som stöd till planering på främst regional och lokal nivå, både i 
nuvarande och i ett framtida klimat. Underlaget ska baseras på aktuella klimatdata och 
klimatscenarier och innefatta statistiska bearbetningar för redovisning av återkomsttider för olika 
extremsituationer. Detta är i stora drag en uppdatering och vidareutveckling av tidigare utfört 
arbete (Sanner & Grahn 1995, Rodhe m.fl. 2009). 


•  Att länsstyrelser och kommuner i linje med dricksvattenutredningen upprättar regionala respektive 
lokala vattenförsörjningsplaner och att dessa kontinuerligt uppdateras. Vattenförsörjningsplanerna 
bör inkludera bedömning av grundvattenbildning och magasinerande förmåga. Bedömningarna bör 
göras för såväl nutida som framtida klimat. Dessutom ska regionala materialförsörjningsplaner 
upprättas. Dessa är viktiga strategiska styrmedel som kan få en avgörande roll i 
vattenförsörjningsplaneringen (Schoning 2017). 


•  Att SGU tar fram råd och anvisningar för hur bedömningar och beräkningar av grundvattenbildning 
och magasinerande förmåga bör genomföras för att säkerställa ett långsiktigt hållbart uttag av 
grundvatten på lokal nivå. I råden ska även finnas vägledning kring hur man kan gå till väga för att 
bedöma den regionala och lokala vattenförsörjningens sårbarhet med avseende på vattenbrist. Detta 
arbete kan genomföras först efter att ett fördjupat beräkningsunderlag kring grundvattenbildning 
finns tillgängligt (se punkt ovan). SGU kommer att precisera behov knutet till framtagande av råd 
och anvisningar i kommande budgetunderlag. 


•  Att SGU utifrån ovan angivna forskningsinsatser tar fram råd kring hur man lokalt kan öka 
grundvattenbildning och magasinerande förmåga i samband med dricksvattenförsörjning. 


•  Att det utreds hur kommunerna, inom ramen för sitt ansvar i vattentjänstlagen och finansiering via 
VA-kollektivet, kan beställa lokalt anpassat beslutsunderlag från nationella myndigheter, som 
exempelvis SGU.  


•  Att kartering och övervakning stärks genom: Utökad grundvattenövervakning genom SGUs 
grundvattennät. 
Utökad och utvecklad grundvattenkartläggning av grundvattenmagasin så att den utgör ett bra stöd 
för planering på lokal och regional nivå. 
Insamling och förädling av information för bestämning av jordlagrens och berggrundens 
magasinerande förmåga. 


•  Att regeringen, utifrån den nya situation Sverige befinner sig i avseende framtida vattenförsörjning 
generellt och dricksvattenförsörjning speciellt, överväger att genomföra en ny vattenprisutredning 
(se SOU 2010:17) i syfte att säkra finansiering av framtagandet av kunskap och genomförandet av 
åtgärder. 
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SGU ska utreda och analysera möjligheterna för en expansion och 
utveckling av verksamheten vid mineralinformationskontoret i Malå 


Handläggare: Kaj Lax 


Slutsats  
Satsningen på skanning har varit mycket lyckad så här långt. SGU är först i världen att ha scannat så 
stora mängder data med en metod som ger så mycket information om provernas mineralogiska 
innehåll.  
Samarbetet med vår tjänsteleverantör och dennes underleverantör funderade väl. Alla data levererades 
med hög kvalitet på utsatta datum. Under arbetets gång utvecklade och förbättrade leverantörerna 
dessutom processalgoritmerna utanför avtalet och försåg SGU med förbättrade data.  
 
  
Alla data finns tillgängliga online processade till en viss nivå och rådata går att beställa för den som 
behöver det. Hittills har 2140 besökare tittat på 13500 av objekt, vilket är ett bra utfall med tanke på 
att metoden är ny och inlärningströskeln kan vara hög. Data har levererats till ett företag som bara 
delvis kommit igång med att använda det.  
Utan dessa data hade inte SGU kunnat komma så långt, på så kort tid som vi har gjort med 
Regeringsuppdraget att kartlägga Sveriges möjligheter att utvinna metaller och mineral för miljö- och 
teknikinnovationer. 
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SGU ska utreda vad ett förbud mot landbaserad utvinning av olja 
och gas innebär och beskriva konsekvenserna av om ett förbud 
införs 


Handläggare: Anna Åberg 


 


Sammanfattning 
Förekomsterna av olja och naturgas på land i den svenska berggrunden är relativt små och är knutna 
till bergarter i huvudsak i södra Sverige, i Dalarna (Siljanområdet) och fjällkedjan. Lokalt kan dock 
förekomsterna vara av intresse och ett antal företag har idag undersökningstillstånd för olja och gas. 
Företagen gör bedömningen att förekomsterna kan vara av kommersiellt värde. Dock är det idag en 
liten näring. Olje- och gasprospektering har bedrivits åtminstone sedan 1930-talet. Användningen av 
petroleumprodukter för energi har minskat sedan 80-talet. Däremot kvarstår ett behov som råvara i 
bl.a. plastindustri. Naturgasanvändningen har däremot ökat men är fotfarande låg, cirka tre procent. 
Naturgas, i huvudsak metan, är också en viktig råvara i kemisk industri. Idag är all olja och gas som 
används i Sverige importerad. Även om de bedömda inhemska resurserna är små kan de utgöra en 
viktig resurs ur ett försörjningsperspektiv. Den användning av naturgas som idag sker passivt 
(användning av naturligt utläckande gas) bidrar till minskade växthusgaser då metan som förbränns 
bildar koldioxid vilket är en mildare växthusgas än metan. Av Sveriges 16 miljökvalitetsmål är det 
flera mål som påverkas av prospektering och utvinning av olja respektive gas: Grundvatten av god 
kvalitet, Begränsad klimatpåverkan och Giftfri miljö, men även målen Frisk luft, Levande sjöar och 
vattendrag, Ett rikt växt- och djurliv m.fl. Prospektering och utvinning medför en liten miljörisk. Dock 
bedöms denna vara mindre än vid annan borrning (t.ex. enskild vattenförsörjning och geoenergi) då 
företagen i har intresse och behov av täta borrhål, för att kunna ta om hand gas. Mängden borrhål för 
dessa ändamål är också jämförelsevis få. Vissa risker för kontaminering av grundvatten kan uppstå i 
hanteringen (uttag och återföring) av grundvattnet i samband med utvinning. Miljömålsberedningen 
har föreslagit tydliga förslag som syftar till att Sverige ska gå före när det gäller att ställa om till ett 
samhälle fritt från fossila kolväten (kol, olja och gas). Ett mål som föreslås är att Sverige år 2045 inte 
ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Huvudåtgärden är att övergå till alternativa energikällor 
men geologisk lagring av koldioxid anges som en nyckelåtgärd för att kunna nå målet. Som också 
beskrivs i EU-kommissionens ”Roadmap 2050” är naturgasanvändning (som ersättning för olja och 
kol) också kritiskt på kort till medellång sikt för omställningen i energisystemen. Ett antal aktörer 
kommer bli berörda av ett förbud mot prospektering och utvinning av olja respektive gas. De aktörer 
som blir mest berörda är de företag som idag innehar undersökningstillstånd, eller har ansökt om 
tillstånd. Dessa företag kan, om ett förbud genomförs, framställa ersättningsanspråk då det helt eller 
till viss del påverkar företagens möjlighet att bedriva fortsatt verksamhet. Personal i företagen och 
även dess aktieägare kommer att bli berörda. Ett förbud kan skapa problem för forskning och detta är 
kanske mest problematiskt vad gäller forskning och försöksanläggningar rörande geologisk lagring av 
koldioxid. Uteblivna forskningsinsatser kan i förlängningen påverka projekt och ansökningar för 
riktiga lagringsanläggningar. Då koldioxidlagring anses vara en förutsättning för att nå klimatmålen 
får ett förbud här en motsatt verkan. De undantag som SGU förslår, om ett förbud mot prospektering 
och utvinning av landbaserad olja och gas i Sverige införs är: 
  


• att undantag görs för forskning och även försöksanläggningar för geologisk lagring av koldi-
oxid. 


• möjliggörande av användning eller annat omhändertagande av den olja respektive gas som kan 
påträffas vid bl.a. borrningar för geoenergi. 


• att undantag görs för passivt uttag av naturgas. 
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Gemensamma mål 2018 
• 3D  


 


• Insamling från andra  


 


• Informationssäkerhet  


 


• Nå ut  


 


• Processer 


 







Formulering i Budgetprop 


• Regeringen föreslår att anslaget utökas med 
26 milj kr , 30 milj kr, 36 milj kr för att 
finansiera särskilda insatser för att förfina och 
utöka kartläggning och karaktärisering av 
grundvattenresurser i särskilt utsatta regioner 


• Ytterligare 8 milj kr per år för gröna jobb 







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.  


 







Jobb för nyanlända 


 


• Kapning av gamla borrör 


• Stimulera nyanländas möjligheter att nå 
arbetsmarknaden inom de sektor SGU är 
verksamma 


• Introduktionsportal på webben på olika språk 
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