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Handlingsplan för  
hållbart markbyggande

Vad behöver göras för att underlätta den plane-
ring som krävs för att anpassa markbyggandet 
till nya klimatförutsättningar? Och vem gör vad? 

Välkommen att delta i arbetet
Vi vill samarbeta med dig som är verksam inom 
markbyggnadssektorn, genom samtal och möten. 
Är du intresserad av att medverka – hör av dig! 

I första hand önskar vi föra en dialog med repre-
sentanter för branschen, akademin och offentlig 
förvaltning.

Kontaktuppgifter hittar du på nästa sida.

Tyck till direkt
Fyll i vårt webbformulär eller skicka e-post. Är ni 
en arbetsgrupp som gemensamt vill diskutera 
hur verksamheten kan utvecklas? Hör av er så 
ordnar vi en workshop just för er.

Flera myndigheter... 
...arbetar under året med att ta fram handlings-
planer eller utveckla verktyg för klimatanpass-
ning inom sitt sektorsansvar. Regeringen har 
under 2016 öronmärkt 5,6 miljoner kronor för att 
stimulera till fler insatser för klimatanpassning i 
Sverige. Myndigheterna samarbetar kring mål 
och innehåll i handlingsplanerna.

Vi tar under 2016 fram en handlingsplan för hållbart markbyggande i ett föränderligt 
klimat. Målsättningen är att handlingsplanen ska skapa förutsättningar för en mer 
samordnad och effektiv klimatanpassning inom markbyggnadssektorn.
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Klimatförändringen förväntas få allvarliga  
konsekvenser för stora delar av den svenska 
infrastrukturen. Det saknas fortfarande en 
nationell strategi för att underlätta planeringen 
som krävs för att anpassa byggprocessen till 
nya förutsättningar. Statens geotekniska institut 
(SGI) tar nu fram en nationell handlingsplan för 
hållbart markbyggande.  

Förutom klimatförändringen och övergången till 
ett koldioxidneutralt samhälle ställer även över-
gången till ett kretsloppssamhälle tillsammans 
med urbanisering och behovet av nya bostäder 
stora krav på hållbart markbyggande. Det blir 
allt mer viktigt att hänsyn tas tidigt i planerings-
processen. Markens byggbarhet handlar bland 
annat om geotekniska egenskaper, föroreningar, 
risker för ras, skred och erosion, sättnings- och 
översvämningsrisker och ekologisk funktionali-
tet.
 
SGI har som målsättning att handlingsplanen 
ska skapa förutsättningar för mer samordnade 
och effektiva insatser för klimatanpassning inom 
markbyggnadssektorn och i hela byggproces-
sen. De insatser som kommer lyftas fram ska 
bidra till att nå de globala målen och Agenda 
2030. 

Handlingsplanen för hållbart markbyggande ska 
inspirera och stärka samarbetet mellan närings-
liv, myndigheter, kommuner och forskning för att 
alla ska kunna bidra i arbetet med att forma en 
långsiktigt hållbar samhällsutveckling. 
 
Handlingsplanen ska visa vägen för ett hållbart 
markbyggande i ett föränderligt klimat genom att 
peka på möjligheterna att: 

• genom integrering och ökad hänsyn till 
klimatförändringens effekter i plan- och bygg-
processen skapa en nationell samsyn kring ett 
hållbart markbyggande
• genom att ta fram och sprida kunskap om 
hållbart markbyggande öka efterfrågan på 
klimatanpassat boende, fastigheter och annan 
infrastruktur
• genom att klimatanpassa och utveckla infra-
struktur, bebyggelsemiljöer och andra skydds-
värda områden säkra en god, hälsosam och 
attraktiv livsmiljö för landets invånare.

Mål och åtgärder för ett långsiktigt hållbart 
markbyggande ska tas fram i samarbete med 
samhällets intressenter. Vad är viktigt för dig och 
hur kan du bidra i arbetet? Hör av dig! 

Varför en handlingsplan för  
hållbart markbyggande?

 
Kontakt:
Kerstin Konitzer 
kerstin.konitzer@swedgeo.se 
013-201853

Formulär och mer information:
www.swedgeo.se


