
Sveriges geologiska undersökning  

Förvaltningsmyndigheten för landets  

geologiska beskaffenhet och mineralnäring. 

 

 



Övergripande mål 

1) SGU är ledande för en ändamålsenlig 
användning av jord, berg och grundvatten i 
en föränderlig värld  

 

2) SGU är ledande för ett hållbart nyttjande av 
landets mineralresurser samt främjar hållbar 
tillväxt och företagande inom sektorn  

 

3) SGU uppfattas som en attraktiv, utåtriktad, 
effektiv och betydelsefull myndighet 





Beviljade 
handlingsplaner  
och verktyg 



Utgångspunkter: 

•SGU har mycket att bidra med inom 
klimatanpassning 

•Det är inte (väl)känt av (alla) våra intressenter 

•Vi äger inte hela frågan själva utan måste 
samarbeta med andra för att nå ut 

•Det är inte samlat och tydligt internt 

 

Bra tillfälle att ändra på det! 

Emil Vikberg, Hållbar vattenförsörjning 

Anna Hedenström, Georisker och klimat 



Upplägg av arbetet  

Tidsplan  

• April 2016 - Uppstart  

• April-juni 2016 - Inläsning/inhämtning av material främst 
handlingsplaner från andra myndigheter. Identifiering av intressenter 
samt etablering av kontakt. 

• April-augusti 2016 - Analys över aktuella områden inom SGUs 
verksamhet som bör ingå i handlingsplanen 

• Maj-oktober 2016 - Dialog med angränsande/samarbetande 
myndigheter och andra intressenter (kommuner/näringsliv) 

• Augusti-december 2016- Formulering av relevanta åtgärder och 
formulering av handlingsplan  

• November-februari 2017 – Sammanställning, avstämning med 
intressenter vid behov  

• 28 februari 2017- Arbetet redovisas. 
 



Nuläge i arbetet 

• Mycket handlar om dialoger! 

• Inledde med en intern workshop för att kartlägga vad 
vi faktiskt göra och inom vilka områden vi ser behov av 
att utveckla när det gäller klimatanpassning 

• Vi gjorde en intressentanalys och kartlade behov 

• Genomför(t) dialoger med myndigheter som 
samarbetar eller som har angränsande 
verksamhetsområden 

• Kort enkät till några utvalda kommuner och 
länsstyrelser 

• Rådets synpunkter 

 
 



SGUs arbete med klimatanpassning  

– Grundvatten, hittills fokus främst på att 
beskriva effekterna av 
klimatförändringarna 

– Jordarter, fokus ligger på att ta fram 
geologiska underlag för fortsatta 
undersökning kring ras, skred och erosion 

–Maringeologi, fokus ligger på att ta fram 
geologiska underlag , mycket samarbete 
med HaV 



Grundvattenkartläggning på Öland 
och Gotland 



Modellerade grundvattennivåer 



Jordartskartan är grunden för mycket! 

Jordartskartan finns som kartvisare, wms, mobil-app mm  



Erosion längs kusten 



Vi behöver samarbeta! 



SGUs underlag – av 
grundläggande betydelse 
för klimatanpassning 



En viktig roll är att ha 
kunskap om de geologiska 
förutsättningarna – kan 
det hända här? 



Resultat från intern workshop – vilka 
klimtatrisker? 
 Skyfall  

Torka  

Ökad nederbörd /minskad nederbörd 
Havsnivåhöjning 

Höjda temperaturer 

Översvämningar 
Säsongs/årstidsförändringar  

Vind +torka 



Resultat från intern workshop – vilka 
intressenter 
 Andra myndigheter (SGI, MSB, SLV, SMHI, 

Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, Boverket, HaV, 
Trafikverket, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen mfl)  

Länsstyrelser och kommuner  

Vattenmyndigheterna 

Va-producenter  

Skogsägare, jordbrukare, fastighetsägare  

Byggbranschen, fastighetsbolag , försäkringsbolag  

Branschorganisationer,  konsulter  

SIDA  

 



Resultat från intern workshop – 
identifierade samverkansfora 
 Delegationen för ras och skred  

Myndighetsnätverket för stranderosion  

Dricksvattennätverket 3 arbetsgrupper +styrgrupp  

Klimatanpassningsportalen (KAP)  

Nationell plattform för naturolyckor (ny form?)  

Projektsamarbeten ex LIFE, 2:4 projekt mm  

Havsplanering 

Regeringsuppdrag  

Hållbarhetsgrupp  

Regioner SGU  

 



Resultat från intern workshop -vad 
behöver man från oss?  
 

Föreslagna behov kan grupperas in i fyra huvudområden: 

• Analys av sårbarhet  

– Förutsättningar eller områden med förväntad negativ påverkan (ex 
bristområden grundvatten, förutsättningar för ras, skred och 
erosion) 

• Geologisk information 

– Grundläggande geologiskt underlag samt anpassade produkter 

• Miljöövervakning 

– Följa upp, utvärdera och genomföra miljöövervakning av 
klimatförändringarna på främst grundvattnet 

• Information 

– Hur ska vi nå ut, på vilket sätt till vilka. Vilken typ av information 
behövs och vilka ska vi samverka med. 



Genomförda dialogmöten 

• SGI- väldigt många beröringspunkter och pågående 
samarbeten  

• MSB-jordarter och grundvatten inom 
översvämningsområden, förstärkt 
grundvattenövervakning, detaljerade jordartskartor i 
skogsområden 

• Skogsstyerlsen – detaljerade jordartskartor, 
grundvattennivåer, risk för torka, detaljerade kartor 

• Trafikverket – detaljerade jordartskartor vid vägar och 
järnvägar 

• HaV – skapa konsortium för att rädda grundvattnet, 
grundvattenberoende ekosystem, havsplanering 

 



Input från Rådet 


