
Frågeformulär för intressenter för Handlingsplanen för hållbart markbyggande 

Statens geotekniska institut (SGI) tar tacksamt emot dina synpunkter på mål, vad som behöver göras och vem 

som kan ta initiativ samt genomföra olika åtgärder för att utveckla arbetet med ett hållbart markbyggande. Ett 

klimatanpassat markbyggande förutsätter nya samverkansformer och förhållningssätt. Vi hoppas att vi kan 

hitta gemensamma lösningar för en hållbar utveckling.   

Mer info om uppdraget finns på SGIs webbplats. 

Del 1: Kontaktuppgifter 

För att vi ska kunna ge dig möjlighet att ta del av samt påverka de sammanställda resultaten under arbetets 

gång med att utveckla handlingsplanen, ber vi dig vänligen fylla i dina kontaktuppgifter och vilken organisation 

du representerar. SGI garanterar att dina personuppgifter inte delas eller anges ihop med dina svar på 

frågorna. Vi är också tacksamma om vi vid behov får ställa eventuella följdfrågor till dig och undrar du över 

något, tveka inte att höra av dig. 

Del 2: Vad behöver göras och hur kan det göras? 

Målsättningen är att handlingsplanen ska skapa förutsättningar för mer samordnade och effektiva insatser för 

klimatanpassning inom markbyggnadssektorn. Handlingsplanen ska innehålla både mål och åtgärder för ett 

effektivt, säkert och långsiktigt hållbart markbyggande. Även en uppföljningsplan för de insatser som kommer 

föreslås i handlingsplanen kommer att tas fram. Vi vill gärna veta vad du tycker är viktigt att utveckla inom 

markbyggnadssektorn och hur det kan göras. 

 Hur jobbar din organisation/avdelning med klimatanpassning idag? 

 Vad innebär hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat för dig? 

 Om det fanns en nationell strategi för hållbart markbyggande - vad tycker du att den skulle fokusera 

på? 

 Har du konkreta förslag på åtgärder för hur ökad hänsyn kan tas till klimatförändringen inom 

markbyggnadssektorn? Ange även gärna mål-år för åtgärden. 

 Var i plan- och byggprocessen anser du att hinder finns idag för ett hållbart markbyggande? 

 Hur ser du på dagens kunskapsförmedling om vad som behöver göras för att möta 

klimatförändringens effekter på markförhållanden?  Hur kan den förbättras? 

 Vilken ytterligare kunskap och forskning behövs? 

Del 3: Ansvar och roller 

SGI har ambitionen att handlingsplanen för hållbart markbyggande ska inspirera och stärka samarbetet mellan 

näringsliv, myndigheter, kommuner och forskning för att alla ska kunna bidra i arbetet med att forma en 

långsiktigt hållbar samhällsutveckling. 

 Vilken roll och vilket ansvar tycker du att SGI bör ha för att vi ska få ett hållbart markbyggande? 

 Hur ser du på din egen organisations roll och ansvar för ett hållbart markbyggande? 

 Hur ser du på andra myndigheters och kommuners roller och ansvar? Bygg- och geoteknikbranschen? 

Forskarsamhället? 

 Hur tycker du att samarbetet mellan olika intressenter kan stärkas? 

 Hur ser du på internationell samverkan? Vilken roll och ansvar kan olika intressenter i Sverige i så fall 

ta? 

 Hur kan en handlingsplan för hållbart markbyggande kommuniceras för att de åtgärder som föreslås 

verkligen ska genomföras av olika intressenter? 

 Vill du skicka med andra synpunkter? Annars, stort tack för ditt bidrag! 

 

http://www.swedgeo.se/sv/om-sgi/vart-samhallsuppdrag/klimatanpassning/handlingsplan-for-hallbart-markbyggande/

