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Varför arbetar SGI med  
rådgivning?
Vi har i uppgift att stödja samhället med geo-
teknisk kompetens och att förmedla de kun-
skaper som vi får genom forskning. Målet är 
att bidra till effektivitet och kvalitet i plan- och 
byggprocessen. Med ökade kunskaper får vi 
fler kunniga beställare. 

Inom vår rådgivningsverksamhet som är av-
giftsbelagd, fokuserar vi på:

• att vara beställarstöd till statliga  
myndigheter och kommuner 

• att agera som expertstöd  

• specialutredningar 

• granskning i komplexa projekt

Vi är med andra ord beställarens resurs, sam-
tidigt som vi lyssnar till vilka behov som finns. 
Detta lägger grunden till en god FoU-verksam-
het. Utöver kunskap och erfarenhet kan SGI 
även bidra med en opartisk syn. 

Geotekniskt stöd  
och rådgivning 
till länsstyrelser och kommuner

Vad gör ett beställarstöd?
Arbetet kan bland annat innebära:

• stöd vid upphandling och anbudsutvärde-
ring  

• formulera krav på geotekniska samt miljö-
geotekniska utredningar inkluderat omfatt-
ning och val av fältmetoder och labförsök 

• belysa geotekniska frågor och risker som 
kan vara aktuella på en plats vid olika ske-
den i byggprocessen 

• bedöma om hänsyn till klimatförändringar 
tagits i fysisk planering och geotekniska 
utredningar 

• utarbetande av långsiktiga strategier 
• teknisk granskning av konsultrapporter 

SGI är en myndighet med ett övergripande 
ansvar för frågor rörande geoteknik och  
förorenad mark i landet. Verksamheten  
bygger på ett nära samspel mellan forskning, 
rådgivning och kunskapsförmedling inom 
markanvändning, markbyggande och  
naturresurshållning. 
 

Utöver kunskap och erfarenhet 
kan SGI även bidra med en  
opartisk syn.
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Kontaktpersoner:

Vilka frågor får vi?
Bland annat undrar man:

- Vilka geotekniska problemställningar finns här?

- Vad behöver vi veta för att kunna svara på det?

- I vilket skede gör vi det?

- Vad behöver vi beställa för att få svar på våra frågor?

- Vi behöver hjälp att läsa handlingarna från konsulten vi anlitat.

- Behöver vi göra en klimat- & sårbarhetsutredning?

- Kan en ökad nederbörd påverka risken för ras och skred i vår kommun?

- Kan vi reglera markbelastningar i detaljplanen? 

- Vilka faktorer måste vi ta hänsyn till vid detaljplan och vid bygglov?

- Vid vilka förhållanden bör detaljerade undersökningar utföras i  
   detaljplanearbetet? 

Vilka frågor har du?

SGI får frågor från 
allmänheten, exploa-
törer, men framför 
allt från kommuner.

Ulrika Isacsson
Göteborg
031-778 65 70
ulrika.isacsson@swedgeo.se

Karin Odén
Göteborg
031-778 65 61
karin.oden@swedgeo.se

Åsa Jönsson
Stockholm
08-578 455 07
asa.jonsson@swedgeo.se


