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Vilken sektor eller del av sektor inkluderas i handlingsplanen?

SGIs handlingsplan kommer inriktas på insatser inom sektorn "Samhällsplanering/byggande". Handlingsplanen kommer att fokusera på den del av sektorn

som faller inom SGIs ansvar, dvs. hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat, l begreppet markbyggande ingår delar som markens byggbarhet, hållbar

materialförsörjning, klimatsmarta tekniker för materialhantering och - användning samt efterbehandling av förorenade områden, hållbar markplanering

samt åtgärder och underhåll av befintlig bebyggelse och transportinfrastruktur.

Vad är syftet med handlingsplanen?

Syftet med handlingsplanen är att tydliggöra hur SGIs ordinarie verksamhet ska anpassas och utvecklas sä att klimatanpassningen inom

markbyggnadssektorn samordnas och blir effektivare. Handlingsplanen kommer även tydliggöra hur SGI ska arbeta för att kontinuerligt identifiera vilken typ

av stöd och tjänster som samhället behöver frän myndigheten samt hur arbetet kan följas upp och utvärderas. Handlingsplanen kommer vara direkt kopplad

till miljömålen God bebyggd miljö, Giftfri miljö och Begränsad klimatpåverkan. Konsekvensen av en handlingsplan för hållbart markbyggande förväntas bli

att klimatanpassningsinsatser inom markbyggnadssektorn ökar, att kommunerna får ett bättre stöd i tolkningen av befintliga underlag samt vid

prioriteringen och utförandet av hållbara anpassningsåtgärder. Det kan i sin tur förväntas leda till att samhällskostnaderna för klimatanpassning på sikt blir

lägre jämfört med om ingen samordning sker i närtid.

Vilka målgrupper i samhället berörs främst av implementering av handlingsplanen och hur ska dialogen med dessa genomföras?

De målgrupper som främst kommer att beröras av implementeringen av SGIs handlingsplan är kommuner och länsstyrelser i olika skeden av de kommunala

planeringsprocesserna när plan- och bygglagens krav på att beakta människors hälsa eller säkerhet, eller dä risken för olyckor, översvämning, ras, skred eller

erosion ska tillgodoses. Näringslivet såsom entreprenörer, geoteknik- och miljögeoteknikföretag är också en viktig målgrupp för en handlingsplan med fokus

på hållbart markbyggande. Det stora behovet av nya bostäder och förtätning av städer, i kombination med behovet av en snabb omställning till ett

klimatsmart samhälle, ställer stora krav på utveckling och förnyelse inom branschen för markbyggande. Även skogsbruket utgör en viktig målgrupp. Enskilda

fastighetsägare, markägare och verksamhetsutövare behöver också ges möjlighet att bidra i klimatanpassningen. Målgruppsanpassad information om

handlingsplanens innehåll ska därför även ges för att möta förutsättningarna för enskilda i arbetet med klimatanpassning. Befintliga inarbetade kontakter

och nätverk kommer involveras i dialogen. Direktdialoger samt öppna workshops kommer att arrangeras för att förankra åtgärder och för att fånga upp

behoven av fortsatt utveckling samt kunskapsförmedling om metoder och verktyg för hållbart markbyggande. En kommunikationsplan för hur dialogen ska

genomföras mer specifikt tas fram inledningsvis vid starten av arbetet med att utforma handlingsplanen.

Finns sedan tidigare en handlingsplan för klimatanpassning inom den sektor eller del av sektor som den planerade handlingsplanen berör, eller pågår arbete

med att utarbeta en handlingsplan? Om så är fallet kan medel enbart sökas för utveckling av verktyg för klimatanpassning.

En handlingsplan för klimatanpassning inom markbyggnadssektorn saknas idag. Trafikverket arbetar nu med att ta fram en handlingsplan för att

implementera sin klimatanpassningsstrategi. Boverket arbetar med att ta fram en handlingsplan med inriktning på åtgärder som ska främja arbetet med

klimatanpassning vid fysisk planering. Avstämning med både Trafikverket och med Boverket är av största vikt vid utformning av SGIs handlingsplan för

hållbart markbyggande liksom med länsstyrelserna kring de 21 regionala handlingsplanerna för klimatanpassning.

Vilka myndigheter och andra aktörer blir viktiga samarbetespartners vid utarbetande av handlingsplanen, och hur ska dialogen med dessa genomföras?

Handlingsplanen kommer att utvecklas i nära samarbete med berörda myndigheter inom ramen för pågående samarbetsprojekt och befintliga

myndighetsnätverk samt inom ramen för pågående regeringsuppdrag för att möjliggöra synergier och undvika målkonflikter. SGI har idag ett väl utvecklat

samarbete med SGU och med MSB inom ramen för sitt samordnings- och harmoniseringsuppdrag av de kartunderlag som rör ras, skred och erosion.

Boverket har i år fått regeringens uppdrag att i samverkan med MSB,SGI, SMHI m fl berörda myndigheter utarbeta en vägledning avseende hur kommuner

och länsstyrelser i olika skeden av de kommunala planeringsprocesserna ska tillgodose plan- och bygglagens krav på att beakta människors hälsa eller

säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. Samarbetet kring vägledningen kommer vara ett viktig arena för att även föra en dialog kring

insatser i handlingsplanen för hållbart markbyggande. Trafikverket och länsstyrelserna kommer också att vara viktiga samarbetspartners. Hänsyn behöver

också tas till resultaten från den pågående utredningen "Ett stärkt arbete för anpassning till ett förändrat klimat" (regeringens kommittédirektiv 2015:115).

Samverkan med utredningen kommer därför att etableras vid utarbetandet av handlingsplanen.

Hur kommer arbetet med handlingsplanen att harmoniseras med andra handlingsplaner, inom och utanför sektorn, med syfte att möjliggöra synergier och

undvika målkonflikter?

Samtliga närmast berörda myndigheter kommer involveras i arbetet med att formulera insatser i handlingsplanen för att genomförbarheten ska bli realistisk

och ändamålsenlig för hela sektorn. Samråd har även skett inför ansökan med de närmast berörda myndigheterna om avstämning kring handlingsplanerna

och ev. samverkan i tillämpbara delar. Hur harmonisering ska ske med berörda myndigheter och andra intressenter beskrivs i övrigt under punkt 4 och 5.

Ange en tidsplan för det planerade arbetet med handlingsplanen

April-maj 2016: Utformning av handlingsplanens ramar, intern projektgrupp, extern referensgrupp samt kommunikationsplan. Etablera samverkansformer

med berörda myndigheter inom sektorn samt med andra myndigheter som ska ta fram handlingsplaner under året (identifiera synergier, undvika

målkonflikter).
Juni-oktober 2016: Dialog med målgrupper och med berörda myndigheter inom sektorn: vilka åtgärder ska handlingsplanen omfatta och hur kan samverkan

inom sektorn ske för effektiv klimatanpassning av markbyggandet. Målgruppsanpassade workshops samt möten med berörda myndigheter.

November 2016: Utarbetande av handlingsplan samt förankring av förslag på åtgärder hos målgrupper och samverkande myndigheter. Seminarium för

feedback och förberedande dialog kring implementering.

December 2016: Slutlig utformning av handlingsplanen med beslut av GD att anta handlingsplanen. Kommunikation av handlingsplanen v
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Ansökan för utveckling av verktyg till stöd för samhällets klimatanpassningsarbete
Ange vilken/vilka sektorer (eller del av sektor) verktyget berör

Finns en handlingsplan för klimatanpassning inom den sektor eller del av sektor som det planerade verktyget berör (medel för utveckling av verktyg kan

enbart sökas i de fall det redan finns en handlingsplan)?

Vad är syftet med verktyget?

Vilka är målgrupperna för användandet av verktyget?

Vilka myndigheter och andra aktörer bedöms som mest viktiga samarbetespartners vid utveckling och test av verktyget?

Ange hur berörda slutanvändare av verktyget kommer att involveras i design och test av verktyget?

Ange en tidplan för det planerade arbetet med verktyget under 2016 för vilket medel söks (tidplanen ska även inkludera dialog med identifierade

samarbetspartners, inklusive slutanvändare)

Beskriv hur fortsatt arbete med utveckling, spridning och förvaltning samt användande och utvärdering av verktyget efter 2016 ska utföras och finansieras.

Uppskattade kostnader under 2016. Den maximala summan som kan sökas är Imiljon kronor.
Totalsumma: 834 000 SEK

Arbetstid: 660 000 SEK

Konsultkostnader:

Kostnader för resor och workshops: 124 000 SEK

Materiel:

Resor:

Övrigt (specificera: t.ex. tryckkostnader, IT-relaterade kostnader för att utveckla och testa ett verktyg) Tryck 50 000 SEK

Underskrifter
Ort och datum

2016-03-29

Firmatecknare Namnförtydligande
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