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Nya och utökade uppdrag för SGI

• Delegationen för Göta älv upprättas vid SGI

• Handlingsplanen för hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat

• Forskningsmedel för förorenade sediment och fibersediment
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• SGI skredriskkarterade Göta älvdalen 2009-2011

• Förslag från SGI om Göta älvdelegation 2013

• Regeringsuppdrag om delegation 2018

Uppdrag i Göta älvdalen





Statlig delfinansiering ska öka antalet 

ras- och skredförbyggande åtgärder i älvdalen

• 62 Mkr 2018

• 115 Mkr 2019-

• Mest skredfrekventa 

området i Sverige

• Klimatförändringarna ökar 

risken i ca 25 % av 

områdena till 2100

• Mycket infrastruktur och 

industrier längs älven

• Älven dricksvattenkälla 

för 700 000 personer 



Handlingsplan för hållbart 

markbyggande

Foto:  Leif Johansson / Scandinav bildbyrå

– för en mer samordnad och 

effektiv klimatanpassning inom 

markbyggandet



• 7 Mkr 2018 för att genomföra aktiviteter enligt HP 

• På gång rapport Klimatlasters effekt på naturlig mark 

och geokonstruktioner

Handlingsplan för hållbart 

markbyggande



Hållbart markbyggande i kräver 

samarbete och helhetssyn

Källa: Lantmäteriet, Digitalt först



Exempel åtgärder hållbart markbyggande



SGI:s arbete exempel HP:n under 2018

• Fortsätta pågående arbete (forskning & andra myndighetsuppgifter)

• Utökad satsning 

 kustproblematiken (georisker med fokus på stranderosion & ökat 

samarbete)

 vägledningar (fysisk planering, tillsyn, riskvärdering förorenade 

områden)

 kartunderlag klimateffekter på markförhållanden och nationellt geoarkiv

• Seminarium prel. november om pågående arbete och behoven av fortsatta 

insatser

• Löpande kommunikation och uppföljning av genomfört arbete



Vad gör vi på 

SGI? 

Samhällsnytta, kunskapsspridning 

och innovation



Tuffo

Teknikutveckling och forskning inom förorenade områden

• Teknikutveckling och forskning 

inom förorenade områden

• Forskningsfinansiering 

• Öka saneringstakten

• www.swedgeo.se/tuffo



Nytt anslag sediment
Utökat FoU-uppdrag förorenade sediment och 

fibersediment

• SGI får 2018 fem miljoner kronor extra för egen 

forskning inom förorenade sediment och fibersediment 

från det statliga saneringsanslaget. 

• Satsningen hänger ihop med regeringens särskilda 

satsning på Rent Hav. 

• En satsning på tillämpad forskning och 

kunskapsspridning med särskilt fokus på 

undersökningar, utredningar och åtgärder av förorenade 

sediment och fibersediment.



Geokalkyl

• Verktyg - kostnader för 

markbyggnadsarbete, 

klimatanpassning, sanering av 

förorenade områden 

• Implementering, fallstudier i olika 

kommuner, kurser

• EkoGeokalkyl


