
STRATEGISKT MÅL 1: SGU VISAR VÄGEN FÖR EN HÅLLBAR
ANVÄNDNING AV JORD, BERG OCH GRUNDVATTEN I EN
FÖRÄNDERLIG VÄRLD

Verksamhetsområde
Tillhandahålla geologisk information för 
samhällets behov

Prioriterade frågor för SGU inom strategiskt mål

• Digitalisering

• ett hållbart och klimatanpassat 

samhällsbyggande

• en hållbar tillväxt med säkrad framtida 

vattenförsörjning

• efterbehandling av förorenade områden

• en hållbar användning av marina områden.

Verksamhetsområde
Miljöansvar

Förväntade effekter
• effektivare naturresurshushållning, fysisk planering och 

infrastruktursatsningar inom områden som på olika sätt är 

prioriterade

• ett klimatanpassat och säkert samhälle

• en säkerställd och hållbar dricksvattenförsörjning samt 

god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag

• tillgången till geologisk information är säkerställd oavsett 

vilken påfrestning samhället ställs inför.

Uppsatta mål på 3 års sikt

• SGU har en effektiv, behovsstyrd insamling och tillhandahållande av geologisk information. Det sker 

genom samarbete mellan disciplinerna jord, berg och grundvatten och utveckling av en gemensam 

digital insamlingsplattform, i enlighet med det som beskrivs i SGUs plan för kartläggning 2021–2027.

• SGU tillhandahåller information i tre dimensioner (3D).

• SGU information används av innovatörer och tredjepartsutvecklare – vi når fler med mer. SGUs 

tjänster ingår i nationella och internationella infrastrukturer för geodata. Vi anpassar vårt 

tillhandahållande enligt kraven i lagen om öppna data, som förväntas träda ikraft i juli 2021 (och som 

är en del av implementering av EU:s direktiv kring öppna data). För att nå önskad effekt i samhällets 

gör vi en löpande analys av i vilken omfattning SGUs geologiska information bör tolkas och förädlas av 

SGU.

• Digitalt först SGUs manuella hantering minskar genom att fokus läggs på tillhandahållande via digitala 

tjänster – även här gäller ”nå fler med mer”. Vi strävar efter att förenkla för användarna och tydligt 

förklara hur man kan ta del av och använda den geologiska informationen. Genom att utnyttja 

digitaliseringens möjligheter når vi i större utsträckning våra användare genom interaktion en-till-

många istället för en-till-en.

• SGU har en robust och säker IT-plattform med relevanta säkerhetsskyddsnivåer för den geologiska 

informationen.

• SGU har ett regelverk, dvs. föreskrifter, vägledningar, handledningar, checklistor och rutiner, som 

förenklar och effektiviserar för företag och medborgare. Vi underlättar för användarna att göra rätt 

genom relevant och målgruppsanpassad information som publiceras på SGUs externa webbplats, 

www.sgu.se, på såväl svenska som engelska.

• SGUs arbete med klimatanpassning är integrerat med den ordinarie verksamhetsplaneringen.


