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Abstrakt
Den årliga potentiella ekonomiska nyttan vid effektiv

den nationella plattformen och nyttan fortsätter att

användningen

växa när plattformen fungerar i full utsträckning år

av

geodata

i

den

digitala

samhällsbyggnads processen är 22,6 - 42,2 mdkr per år

2025.

för det svenska samhället. De flesta av de ekonomiska
fördelar som analyserats i studien är tids- och

Svenska samhällsbyggnadsprocessen är uppdelad i

kostnadsbesparingar som fördelas mellan alla aktörer:

flera delprocesser som utgår från datainsamling och

kommuner, statliga organisationer, privata företag och

slutar i förvaltningsprocessen. I denna studie betraktas

medborgare. Det är dock tydligt att andra fördelar,

följande

såsom innovationer och försäljning av nya produkter

Fastighetsbildning, Bygglov, Projektering, Markarbete

och tjänster, uppstår när privata företag bidrar till

och byggnation samt Förvaltning. Ekonomiska nyttor

framgång

digital

har dock inte bedömts för Översiktsplan och

Det uppskattas att den

Förvaltning, eftersom relevant källmaterial inte finns

inom

ekosystemet

samhällsbyggnadsprocess.

för

huvudsakliga realiseringen av nyttan kommer att

delprocesser:

Översiktsplan,

Detaljplan,

tillgängligt.

påbörjas år 2022 när alla basdata finns tillgängliga via

Figur 1. Den potentiella ekonomiska nyttan per år vid effektiv användning av geodata i digitala samhällsbyggnadsprocessen
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bygglovtjänster kan få del av denna nytta genom en
Den största uppskattade nyttan, 19,4 - 38,8 mdkr,

lägre taxa på närmare 91 mnkr.

kommer från byggnation. Det är uppenbart eftersom
byggnation

är

den

överlägset

värdefulla

Potential kostnadsbesparingar inom Projektering kan

ekonomiska verksamheten inom samhällsbyggnads-

uppnå 3 mdkr per år. Detta uppstår till stor del då

processen. Dess värde i Sverige var ca 500 mdkr 2016

grundinformation är tillgänglig som 3D modeller och

(byggnation 480 mdkr och landsinfrastruktur 11, 2

möjliggör smart integration av geodata och BIM, och att

mnkr). Den direkta ekonomiska nyttan kommer från

alla berörda har kontinuerlig tillgång till en gemensam

besparingar i arbetskostnader i byggprojekt tack vara

lägesbild som är baserad på geodata. Konsultföretag

att en aktuell gemensam lägesbild samlar alla

som projekterar byggnation och infrastruktur får de

väsentliga

största fördelarna som tids- och kostnadsbesparingar

uppgifter

myndigheter

som

från

mest

privata

behövs

i

företag

projektet.

och

Privata

men

även

kunden

(myndigheter,

företag

och

byggföretag får mest nytta genom kortare byggtider

fastighetsägare) som har beställt projekt bör gynnas av

men även beställare (myndigheter, företag och

mer effektivt arbete av konsultföretagen.

fastighetsägare) av byggprojekten bör få del av nyttan
av det effektivare arbetet genom lägre kostnader.

De potentiella ekonomiska fördelarna med digital
samhällsbyggnadsprocess realiseras när data från

Delprocess detaljplaner uppnår relativt stor nytta,

kommuner, statliga organisationer, privata företag och

minst 225 mnkr per år. Detta kräver att detaljplanerna

andra intressenter flödar mellan delprocesserna utan

är harmoniserade, i digitalt format och lätt tillgängliga

avbrott. Harmoniserade basdata och tillgång via en

för

kommuner,

nationell plattform är förutsättningar för att realisera

Länsstyrelser, Landsting, Miljödomstolen, Lantmäteriet

nyttan eftersom det i alla delprocesser behövs basdata.

och Trafikverket m.fl. har möjlighet att spara en

Förutom geodata bör smarta verktyg och e-tjänster

betydande del av sin arbetstid när de efterfrågar

som

detaljplaner inom deras myndighetsutövning.

samhällsbyggnadsprocessen vara i bruk.

Den

myndigheter.

Anställda

uppskattade

Fastighetsbildning

inom

årliga
är

26,3

besparingen
-

53,2

mnkr.

möjliggör

digitaliseringen

av

inom

Denna studie är en metaanalys av potentiella

Hög

ekonomiska nyttor genom användningen av geodata.

tillgänglighet och enkel tillgång till nationella basdata

Uppskattningarna

av

nyttorna

baserar

sig

på

från plattformen kommer att spara mycket tid och

internationella studier och på svensk information i de

kostnader för kommuner och Lantmäteriet. Även

fall man kunde hitta svenska studier. Under projektet

sakägarna inom fastighetsbildning kan få del av nyttan

har även svenska experter intervjuats för mer exakt och

i form av lägre taxa.

tillförlitlig information för analysen. De analyserade
ekonomiska nyttorna är uppskattningar baserade på

Den uppskattade potentiella kostnadsbesparingen i

bästa möjliga kunskap för tillfället.

arbetstid för kommuner med digital bygglovtjänst, som
innehåller relevant geodata, är 48 - 190 mnkr. Sökande,
oftast medborgare, som väljer att använda digitala
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1

Introduktion

Samhällsbyggnadssektorn är Sveriges enskilt största

Analys av nyttan av användning av geodata I

sektor som påverkar hela den bebyggda miljön.

delprocesserna Översiktsplan och Förvaltning har inte

Lantmäteriet har fått i uppdrag av regeringen att arbeta

analyserats i den här studien. Markarbete och

för en strömlinjeformad Digital samhällsbyggnads-

Byggnation har analyserats som en delprocess.

process. Målet är en effektivare samverkan mellan
myndigheter, medborgare och företag. Detta kommer

1.1

Metodbeskrivning

att öka genom att ge viktiga nationella basdata från stat

Den metod som använts i denna studie är metaanalys

och kommun till alla aktörer i form av geodatatjänster

av svenska och internationella studier där de

från den gemensamma Nationella plattformen.

ekonomiska effekterna av användningen av geodata
har analyserats. Resultat från internationella studier

Ett oavbrutet informationsflöde i samhällsbyggnads-

har tillämpats på svenska förhållanden så att nationell

processen

statistik och andra källdata relaterade till antal enheter,

kan

Environment,

spara

2016).

miljarder
Målet

med

(Smart

Built

innovations-

användare, intäkter, löner etc. har använts.

programmet Smart Built Environment är att minska
byggtiden och byggkostnaderna med en tredjedel med

Ett grundläggande krav för de befintliga studier som har

hjälp av digitala lösningar (Geoforum, 2018).

använts i denna studie är att geodata har en viktig del

Flera fallstudier med anknytning till den digitala
samhällsbyggnadsprocessen som har gjorts i Sverige
visar redan tydliga fördelar som kan uppnås när
grundläggande geodata finns tillgängliga och digitala
lösningar används. Någon heltäckande bedömning av
det ekonomiska värdet av användningen av geodata
och digitala verktyg i samhällsbyggnadsprocessen och
dess delprocesser har ännu inte gjorts.

potentiella ekonomiska värde som användningen av
standardiserade

och

plattformen,

tillsammans

med

kommunernas egna geodata och privata företags data,
ger för aktörerna i samhällsbyggnads processen.
Uppskattningen tar inte hänsyn till om geodata är
öppna eller inte, men förutsätter att aktuella geodata
är lätt tillgängliga för alla organisationer och personer
som behöver uppgifterna. Kostnaderna i samband med
de investeringar som behövs för att få nyttan har inte
beräknats i denna studie.

statistik, studier och genom kontakt med flera
organisationer i Sverige; Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL), Länsstyrelserna, SCB, Trafikverket,
Boverket, Lantmäteriet fastighetsbildning geodata och
kundcenter, Stockholms kommun, Malmö kommun,
Göteborgs kommun, Norrtälje kommun, Sollentuna
Sokigo. De blev antingen intervjuade eller fick specifika
frågor om sin verksamhet i delprocesserna och om
kostnadsbesparing har analyserats tidigare.

harmoniserade

grundläggande data som görs tillgängliga från den
nationella

nytta för användarna. Relevant material samlades från

kommun, Eskilstuna kommun, Mittbygge, SWECO och

Syftet med denna studie är att uppskatta det
nationella

av processer, ansökan, service eller produkt som ger

I denna rapport refereras till några tillgängliga
fallstudier inom samhällsbyggnadsprocessen för att
beskriva

delprocesser.

Tyngdpunkten

har

varit

framförallt inom planering och bygglov.
I resultaten redovisas endast uppskattad nytta i kronor.
Kostnader som uppstår för att uppnå nyttan har inte
analyserats. Vi vill betona att de ekonomiska fördelarna
i huvudsak visas som potentiella (möjliga) värden.
Införandegraden har inte bedömts. Det finns en lista
över referenser till källor i slutet av rapporten.
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Figur 2. Delprocesserna i samhällsbyggnadsprocessen

2

Samhällsbyggnadsprocess

Samhällsbyggnadsprocessen är fragmenterad med
många aktörer och processer. Målet är att göra
relevanta geodata tillgängliga och flöda från process till
annan.

Integrationen

av

byggnads

informationsmodeller (BIM) och klassificering (CoClass)
med de svenska myndigheternas och kommunernas
geodata är en av de nyckelåtgärder som möjliggör en

Som

det

även

Resultaten från Smart planering för byggande (Smart
2016)

visar

den

nationella

geodatastrategin kommer det att krävas utveckling av
arbetssätt och systemstöd för att få ut full effekt av
tillgängliga geodata. Det som pågår i organisationer
idag är förändring av arbetssätt, processer och rutiner.
Maskinläsbara data ställer nya krav på IT-stödet. Arbete
med kvalitetshöjning av data förskjuter framtida
datainsamling

Environment,

av

ajourhållningskostnader till närtid och nya metoder för

mycket effektivare användning av geodata.

Built

framgår

att

hela

samhällsbyggnadsprocessen kan kortas och förbättras

ger

större

datamängder.

Det

omställningsarbete som pågår är komplext och
svåröverskådligt, men den övertygelse som råder är att
nyttan överstiger kostnaderna.

avseende analys, arbetsflöde, gemensam målbild,
kvaliteten på beslutsprocessen och på detaljplanen
samt efterkommande bygglovsbedömning. En möjlig
lösning är att 3D detaljplan integreras i BIM (Building

En kort beskrivning av delprocesserna och nyttan med
effektiv geodataförsörjning presenteras i följande
kapitel.

Information Model). Förbättrad visualisering med
modellbaserad information förenklar dialogen mellan
processens aktörer. (Smart Built Environment 2016)
Samhällsbyggnadsprocessens

delprocesser:

Översiktsplan, Detaljplan, Fastighetsbildning, Bygglov,
Markarbete och byggnation samt Förvaltning i figur 2.
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2.

2.1

Översiktsplan

Tillgång till relevant geodata för GIS-analyser
under upprättandet av ÖP

I översiktsplanen ska kommunen redovisa hur mark-

3.

och vattenområden bör användas i framtiden och hur
den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Ställningstaganden beslutade i kommunen finns
tillgängliga för alla under genomförandet av ÖP

4.

Tillgång till aktuellt faktaunderlag inkl. Nationella

Översiktsplanen ska även visa hur kommunen tänker ta

basdata under genomförandet och uppföljningen

hänsyn till allmänna intressen samt hur riksintressen

av ÖP

och miljökvalitetsnormer kommer att tillgodoses. Det

5.

ska även framgå hur den fysiska planeringen
samordnas med nationella och regionala mål samt i

Transparens och geografisk presentation av ÖP ger
alla möjlighet att titta, läsa och kommentera ÖP

6.

vilka områden i strandnära lägen som dispens från

Möjlighet att jämföra ÖP med annan geodata
under upprättandet och genomförandet av ÖP

strandskyddet bör kunna ges.

2.2

Detaljplan

Planläggning med detaljplan syftar till att mark och
vattenområden används till de ändamål som området
är mest lämpat för. Lämpligheten bedöms med hänsyn
till beskaffenhet, läge och behov utifrån faktaunderlag
och ställningstaganden i Översiktsplan.
Figur 3. Boverket (2018). Genomföra och följa upp planen.

Ett

nationellt

tillgängliggörande

https://www.boverket.se/sv/PBL-

förutsätter en satsning på hela infrastrukturen.

kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/processen-for-

För att tolkning av gamla detaljplaner ska bli rätt vid

oversiktsplanering/genomfora//

digitalisering

förutsätts

av

att

detaljplaner

de

digitala

fastighetsgränserna har nödvändig noggrannhet (ev.
Översiktsplanen behöver ingå i en kontinuerlig process

bristande

där mål och strategier successivt stäms av mot det som

digitaliserade detaljplanen). Ett första steg är att nya

händer i kommunen (Figur 3). En stor mängd geodata

pågående detaljplaner ska följa standarden och baseras

om kommunens beslutade strategiska utveckling ska

på en standardiserad Grundkarta med kontrollerade

användas

fastighetsgränser och ska vara infört år 2022.

översiktligt

och

kombineras

med

noggrannhet

fortplantar

sig

till

den

genomförandet av översiktsplanens intentioner i den
dagliga verksamheten både i kommunens verksamhet

Digitalisering av alla detaljplaner, drygt 180 000 st.

och hos andra aktörer. Uppföljning av översiktsplanen

(Lantmäteriet, 2018a) beräknas vara klart år 2025,

ska kunna analyseras och visualiseras geografiskt.

vilket är en förutsättning för att kunna effektivisera
flera delar i samhällsbyggnadsprocessen (Lantmäteriet,

I arbetet med upprättande och genomförande av

2018b).

översiktsplan har man stor nytta av nationell
harmonisering av grundläggande geodata och en

Några erfarenheter från kommuner:

gemensam nationell plattform för access till geodata.

•

Nyttan består av (Eskilstuna, 2019):

Digitala standardiserade detaljplaner möjliggör
effektivare processer för planering, bygglov,
fastighetsbildning och kartproduktion eftersom

1.

Tillgång till aktuellt faktaunderlag inkl. Nationella

det blir lättare att utbyta information mellan

basdata under upprättandet av ÖP

system, användare och organisationer.
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•

•

Informationen blir tillförlitligare och rättssäkrare

området för att kommunen planerar en förtätning

eftersom kommunen låter kompetent personal

av och en utvidgning av stadsdelen. Bedömning

utföra tolkningen av äldre detaljplaner och om

kan också göras tidigt av hur stora bostadsprojekt

fastighetsgränserna har hög noggrannhet.

som ska släppas fram och i vilken takt under de

Digitala detaljplaner är en förutsättning för e-

kommande åren.

tjänster och automatiserade bygglovsbeslut.
•

Genom att följa standarden så minskar man

Den här typen av analyser innebär en

leverantörsberoendet eftersom information lätt

kvalitetshöjning i användning av Detaljplaner.

stor

kan flyttas mellan olika system.
•

Kommunen
kundernas

•

kommer

att

önskemål

kunna

tillgodose

Dialogen med medborgare ingår i planeringen, vilket

om

tillgänglig

det finns ett gott exempel på i Göteborg (Min Stad). En

planinformation.

stor samhällsnytta finns i att ha nöjda medborgare,

Målet är att informationen i detaljplanerna ska

exempelvis genom 3D visningar och med VR-glasögon

kunna användas mer dynamiskt än i dag och lättare

kunna se hur staden kommer att se ut om några år kan

kunna användas för analyser såsom att hitta

göra att man slipper överklaganden och dyra

outnyttjade byggrätter av olika slag och göra

väntetider.

uppföljning.

2.3
Detaljplanerna standardiseras för att även kunna
användas i GIS-analys. Exempel på frågor från
användare (Användarberättelser 1b Handlingsplan
Infrastruktur för geodata) som i framtiden ska kunna
besvaras med hjälp av digitala standardiserade
detaljplaner;
•

Svar på frågor om vilka detaljplaner har
outnyttjade byggrätter för bostäder i områden där

Fastighetsbildning bedrivs av Lantmäteriet och ett antal
större kommuner. Fastighetsbildning täcker hela
processen från ansökan till mätning och registrering av
fastigheten i fastighetsregistret.
Följande

•

väsentliga

i

processen

1.

Avgränsningslinjer: fastighetsgränser, gränser för
rättigheter till exempel servitut, olika ledningar tex
starkströmsledningar,

byggrätter

avloppsledningar m.m, alla byggnader, alla vägar.

för

bostäder

med

kontor

i
2.

bredband,

vatten-

och

Område/ytor för bestämmelser som strandskydd,

Svar på var i södra Sverige finns det detaljplaner

fornminne, skyddade biotoper, nya och gamla

med outnyttjad byggrätt för industri, för att snabbt

detaljplaner,

kunna etablera min industri.

arbetsplaner

Som

fastighetsägare

vill

man

veta

vilka

belastningar som finns på den egna fastigheten och

översiktsplaner,
för

allmän

kulturminne,

väg

med

alla

inskränkningar för markanvändning.
3.

Område

med

bebyggelseförbud

tex

vad detta innebär med syftet att veta vad man får

vattentäktsområde, vindkraftparker, täkttillstånd

och inte får göra och för att kunna förbereda sig för

för mineralbrytning, bullerområde.

bygglovsprocessen.
•

är

Svar på vilka platser i Sverige finns outnyttjade
bottenvåningen.

•

geodata

(Lantmäteriet Fastighetsbildning, 2018):

bostadspriset för villor är över 2,5 miljoner kr.
•

Fastighetsbildning

4.

Punkter

till

exempel

fastighetsidentitet,

Detaljplanehandläggare vill ha information om

rättighetsidentitet,

åldersfördelningen inom en stadsdel och vilka

biotopsidentitet, detaljplan, översiktsplan

förskolor och grundskolor som finns i området och

5.

fornminnesidentitet,

Information kopplad till linjer, punkter, ytor:

om det finns byggrätter för sådan verksamhet som

fastighetsägare

uppgifter,

rättighetsägare,

inte är utnyttjade i befintliga detaljplaner i

markarealer, fastighetstaxeringsvärde och ägare,
7

www.spatineo.com
www.giskvalitet.se

reglerande text i bestämmelser till exempel vad

önskemål ger goda förutsättningar för fortsatt
verksamhetsutveckling
från kunderna, vilket stärker dem så att de lättare
kan hantera klagomål

Bra men inte nödvändigt: Höjdlinjer, vegetation,
Det kommer att bli möjligt att få mer nytta när

fastighet finns ovanför eller under markytan. Ett behov
finns att visualisera och tillhandahålla information om
fastigheter i 3D (Smart Built Environment, 2016).

en pappersbaserad kommunal process kan reformeras
till en digital process som gör arbetet mer effektivt och
möjliggör nytta även för sökande och andra aktörer.
Processen baseras på flera geodatateman som ingår i
nationella grunddata och kommunernas egna specifika
data. Processen kan inte utföras utan geodata.
Genom att införa en digital bygglovsprocess (referens
till adress/fastighetsbeteckning) har Norrtälje kommun
lyckats åstadkomma (Norrtälje, 2019):
Sänkt taxa p.g.a. effektivare ärendehantering och
att den sökande gör en del av jobbet själv
Högre rättssäkerhet då systemen kvalitetssäkrar
handläggningen och gör den mindre känslig för
mänskliga fel och avvikelser
Kortare handläggningstider trots fler ärenden

•

Ökad tillgänglighet och transparens genom e-

•
•
•

förutsätter att Grundkartan ingår inkl. kontrollerade
fastighetsgränser.
Det framtida målet är att bygglovtjänster möjliggör
användning

av

BIM-modeller

och

Environment, 2016).

2.5
Kiruna

Projektering
stadsomvandling

är

ett

exempel

på

datasamordning där geodata lagras och fylls på under
projektet. Med en gemensam hantering av geografiskt
underlag kan tiden för att skapa en bild av befintliga
förhållanden och förutsättningar vid start av ett
byggprojekt reduceras. I Kiruna exemplet bedöms
denna tid reduceras till 50%. (Sweco, 2017). Detta
skapar en intelligent samhällsbyggnadsmodell till nytta
för kommunen, byggherrar och medborgare. Dessutom
skapas en förvaltningsmodell i förlängningen, en lokal
Geodataportal där dokument, handlingar och rapporter
länkas till geografisk plats och alla inblandade kan
”klicka i karta för att hitta dokument” av den senaste
versionen. (Sweco, 2017)

•

•

integrationen görs mellan e-tjänster och GIS, vilket

klassifikationssystemet CoClass i processen (Smart Built

Bygglov

Processen för Bygglov är ett riktigt bra exempel på hur

•

Medarbetarna får via enkäterna också höra beröm

arrende - servitut och nyttjanderätter

En 'vanlig' fastighet finns på en yta på marken. En 3D-

•

•

täkttillstånd, strandskyddsdispenser, avtal om

komplettera

2.4

Bättre kunskap om kundnöjdhet och kundernas

förbehåll i fastighetsägandet till exempel gåvobrev
och äktenskapsförord, information till olika

6.

•

det är för typ av fornlämning, vilken typ av biotop,

Kartor och 3D-modeller i GIS och BIM-system ger goda

tjänster

möjligheter till kommunikation och förståelse av

Den digitala processen möjliggör ett mobilt

komplexa byggprojekt. Systemet Geokalkyl (från

arbetssätt

Statens geotekniska institut, SGI) bidrar till en sådan

Det är enklare att byta handläggare eftersom

tidig förståelse av grundläggningsförutsättningar inom

informationen är väl strukturerad

olika geografiska områden. Det ger därigenom ett

Arkivering

och

registrering

underlättas,

värdefullt beslutsunderlag om markens uppbyggnad

postgången skapar inte längre några ledtider

och geotekniska egenskaper som påverkar dess

Nöjdare kunder

byggbarhet och kostnaderna för grundläggning av
byggnader m.m. Mark- och grundläggningskostnader
kan bedömas uppgå till omkring 20 % av den totala
8
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bygg- och anläggningskostnaden. Kritiska geodata är

transporterna till och från bygget med 82 procent

kartunderlag

relativt vad de skulle varit utan deras samordning.

med

uppgifter

om

marktopografi,

jordarter och jorddjup samt koordinater för områdets

(Sveriges Byggindustrier)

gränser, byggnader, hårdgjorda ytor och grönytor.

Genom att implementera BIM i anläggningsbranschen

Bakgrundskarta, höjddata och jordarter laddas vanligen

kommer man långsiktigt att få en bättre kontroll över

ner från Lantmäteriet respektive SGU (Sveriges

både väg- och järnvägsanläggningen i Sverige. Detta i

geologiska undersökning). All annan data tas fram inom

sin tur kommer att leda till effektiviseringar och högre

det aktuella projektet. Vid detaljerad analys används

kvalitet både i planeringsskedet, byggskedet och vid

kommunens primärkarta och detaljplaner.

förvaltningen av anläggning. På nivå 3 i den s.k. BIMtrappan (Svensk Byggtjänst, 2016) är det en helt öppen

Den potentiella nyttan beror på människorna, hur de

process och dataintegration är möjlig för kravställd

samverkar och kommunicerar. Okunskap och bristande

strukturerad objektbaserad information som berör

förståelse för geologiska och geotekniska förhållanden

byggnadsverk/anläggningar och deras förutsättningar.

är i många fall orsak till underskattning av kostnader.

På denna nivå ärdet önskvärt att koppla ihop GIS med

Geokalkyl

BIM. Genom ett nytt digitaliseringssprång och

bidrar

till

att

förutsättningarna

för

grundläggning finns med tidigt i planeringsprocessen.

gränsöverskridande

Därför kan det också bidra till att minska de geotekniskt

framtidens ritningar.

samverkan

blir

3D-modeller

relaterade skadekostnaderna.

2.7

Förvaltning

SGI:s Geokalkyl för bebyggelse har utvecklats parallellt

Enligt en undersökning från Svensk Byggtjänst (2016)

med Trafikverkets geokalkylsystem för väg- och

kostar bristande kommunikation i förvaltning av

järnvägsprojekt. De båda systemen är harmoniserade

fastigheter och anläggningar 20 miljarder per år. Det

så att kalkylerna görs på liknande sätt. (Smart Built

nya klassifikationssystemet CoClass och BIM skulle

Environment, 2016)

kunna förverkliga hälften av denna potential genom en

2.6

digital och gemensam kommunikationsstruktur för all

Markarbete och byggnation

byggd miljö genom hela livscykeln.

Ett obrutet informationsflöde där geodata ingår kan
spara

miljarder

fragmenterad

Med klassificeringssystemet CoClass kan man täcka in

samhällsbyggnadsprocess. Byggindustrin har omsatt

hela den byggda miljön som planeras, gestaltas,

över 500 miljarder kronor per år de senaste åren och

utformas och förvaltas:

värdet på fastighetsbeståndet i Sverige kan uppskattas

•

Byggnader

till

(Sveriges

•

Vägar

Byggindustrier). Till detta ska läggas värdet av

•

Järnvägar, tunnelbana, spårväg

infrastruktur som vägar, broar, järnvägar, hamnar,

•

Flygplatser, hamnar

flygplatser m.m. Tillsammans utgör den byggda miljön

•

Broar, tunnlar

ungefär hälften av nationalförmögenheten.

•

Mark och landskap

•

Tekniska installationer

•

Mediaförsörjning

drygt

6

i

000

en

idag

miljarder

kronor

Några exempel på innovationer som använder geodata
är Loop Rocks marknadsplats som har bidragit till att
omsätta 2 miljoner ton markmaterial direkt mellan
användare, istället för via deponier, vilket reducerat
koldioxidutsläppen från tunga transporter. Ramirents
logistiklösningar

Urban

Escape

har

Effektivare

kommunikation

och

ett

obrutet

informationsflöde i hela samhällsbyggnads-processen
möjliggörs med Nationell Plattform.

reducerat
9
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besparingspotentialen kunna bli 8,349 mdkr inom

Ex. SISAB, Skolor i Stockholm AB
Stockholmskommun

har

kopplat

ihop

de

600

energi och värme.

skolfastigheterna som förvaltas i en gemensam teknisk
infrastruktur som är enhetlig och strukturerad.
Anläggningarna kan därmed övervakas, styras och
optimeras

centralt.

Här

hanteras

bl.a.

hissar,

larmsystem, ventilation, värme och el. Alla ritningar och
modeller finns i systemet. Information samlas in i
realtid via trådlöst fibernät med hjälp av många
sensorer och givare. All informationen samlas på ett
ställe och tillgängliggörs på distans för alla intressenter.
(Svensk Byggtjänst, 2019)
SISAB bedömer att besparingen på energi- och
värmekostnader är 40 miljoner kr per år (kostnaderna
inräknade). Förutom sänkta driftskostnader ser de
många andra positiva effekter av förändringen.
Några exempel:
•

Arbetet har blivit effektivare. Till exempel kan
handläggning av ärenden starta direkt utan
ledtider när informationen alltid finns tillgänglig.

•

Det har blivit ökad kontroll och transparens. Inget
glöms

och

inget

göms,

vilket

gjort

att

servicegraden ökat.
•

Det har blivit enklare att bevaka trender och vidta
åtgärder, även i förebyggande syfte.

•

Det har blivit enklare att följa upp status på
fastigheterna, åtgärda brister, trimma, optimera
och utveckla fastighetsdriften.

•

Det genereras 180 000 larmhändelser per dygn
från säkerhetssystemet och dessa kan nu sorteras
och hanteras på ett effektivt sätt för ökad säkerhet
och ge tryggare miljöer.

•

Informationen som skapas är användbar för andra
i kommunen, till exempel inom miljöförvaltning.

600 skolfastigheter sparar 40 mnkr per år (kostnaderna
inräknade).
Om motsvarande investering gjordes i alla 125 tusen
offentliga byggnader i Sverige skulle den totala
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3

Nationella Basdata och Nationell
Plattform

Det finns flera geodataplattformar i Europa, antingen
under utveckling eller i bruk. Enligt studien (Savola och
Jakobsson, 2017) är länkade data, den tillräckliga

Nationella basdata är centrala datateman som stort
antal aktörer har behov av och som är viktiga i olika
samhällsprocesser. Basdata produceras av statliga
organisationer och kommuner. Basdata ska ha hög
tillgänglighet

samt

kvalitet

och

aktualitet

bör

säkerställas (Geodatarådet et. al. 2017). Nationella
basdata inom geodataområdet är Bild, Höjd och djup,
Geodetisk infrastruktur, Adress, Markdetaljer, Vatten,
Transportnät,

Markanvändning

och

marktäcke,

Byggnad, Planer / bestämmelser, Fastighetsindelning,
Ortnamn,

Administrativ

indelning,

Geologi

och

kvaliteten på data och gemensamma specifikationer för
datamodeller, gränssnitt och processer nödvändiga
funktioner i geodata plattformar. Studien visade också
att många plattformar i Europa bygger på programvara
med öppen källkod. Det gör det möjligt för
plattformarna att dela med sig av verktygen mellan
europeiska myndigheter, att samarbeta internationellt
och att integreras i ett bredare ekosystem för att få
största möjliga nytta. (Savola, Jakobsson, 2017)
Infrastrukturer för geodata har utvecklats i stor
utsträckning mot decentraliserade system. I vissa fall

Tekniska försörjningssystem.

kan dock centraliserade lösningar ge vissa fördelar.
Lantmäteriet (2017b) har identifierat flera fördelar som

(Savola och Jakobsson, 2017).

kan uppnås genom nationella basdata. Till exempel alla
användare får sänkta kostnader för utveckling av egna
IT-system, digitaliseringen av de offentliga processerna
underlättas

och

påskyndas

och

effektiviserad

användning av basdata skapar en potential för
effektivisering och kostnadsbesparing. Det har också
bedömts viktigt att data som produceras ska vara
kompatibla för återanvändning eller vidareutnyttjande.
(Lantmäteriet, 2017b)

I Finland har man uppskattat kostnaderna och nyttan
med

geodataplattformen

för

INSPIRE-data.

Kostnaderna omfattar både utveckling och underhåll av
plattformen.

Besparingspotentialen

kommer

att

uppnås främst hos kommuner och geodataproducenter
i och med användning av centraliserade resurser för
harmonisering och publicering enligt INSPIRE standard.
Kostnaderna uppskattas uppgå till ungefär 20% av
nyttan från perioden när utvecklingen startar tills

Användningen av nationella basdata innebär att alla
aktörer i samhällsbyggnadsprocessen har samma

geodataplattformen är i drift. (Finska Lantmäteriverket,
2017)

lägesbild (Geodatarådet et. al., 2017), vilket är
avgörande

i

effektivisering

av

processerna.

Avgränsningen i första fasen är planeringsprocessen
och bygglovsprocessen inom den byggda miljön,
digitala nya detaljplaner ingår. Målet är att ha allt
material för fysisk planering tillgänglig nationellt från
den gemensamma accesspunkten, plattformen. Det
bör finnas standardiserade API:er hos data värdar eller
hanterade av stora kommuner. Detta innebär att alla

Gartner Consulting (2017) har studerat 27 digitala
plattformar inom ELISE-programmet. En av slutsatserna
är att plattformar som ägs eller finansieras av
myndigheter oftare baseras på internationella APIstandarder än konsortiespecifika plattformar. Det
angavs också att ekosystem är viktiga drivkrafter som
möjliggör det nätverkande som är viktigt för digitala
plattformar. (Gartner Consulting, 2017)

290 kommuner inte behöver bygga egna lösningar,
utan kan använda sig av plattformens tjänster. Den
Nationella plattformen kommer att finnas tillgänglig
2022 men i full drift och användning 2025.
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4

Resultat

Resultaten av denna studie presenteras i följande
kapitel. Ekonomisk nytta bör tolkas och förstås som
uppskattad potentiell nytta. Kostnader för att uppnå
nyttan har inte analyserats. Det är också viktigt att
påpeka att för att uppnå den potentiella ekonomiska
nyttan krävs inte bara geodata utan också anpassade
IT-system, väl utformad infrastruktur och kompetens.
Figurer 4 – 8 i följande kapitel visar den ekonomiska
nyttan

av

användning

av

nationella

basdata,

kommunernas geodata och geodata från företag. Näst
intill alla nationella basdata är nödvändiga i samtliga
delprocesser.

4.1

Översiktsplan

Den

stora

nyttan

är

transparens,

dialog

och

visualisering med stöd av grundläggande geodata
under upprättande och genomförande av ÖP.
Kvalitetshöjning

uppnås

i

samhällsbyggnadsprocessen

alla
med

steg
stöd

i
av

översiktsplanens ställningstaganden i kombination
med faktaunderlag och aktuell grundläggande geodata.
Tidsbesparing

uppnås

i

tillgängligheten

till

informationen och möjligheten att kombinera och
analysera annan geodata med översiktsplanen. Det
gäller bland annat pågående detaljplanering och
handläggning av bygglovsansökningar. Under 2017 har
21

översiktsplaner

aktualitetsförklarats

och

19

översiktsplaner har antagits (Boverket, 2017).
Nytta av grundläggande geodata och den Nationella
plattformen för geodataacess har inte kunnat beräknas
separat för Översiktsplanen.
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Figur 4. Den uppskattade besparingen inom delprocess Detaljplan

geodataplattformen

4.2

Detaljplan

tillhandahåller

och

att

detaljplanerna är harmoniserade i digitalt format är

I studien uppskattades de besparingar som kan uppnås

den tid som sparats 60% av den totala persontiden som

om alla detaljplaner var i digitalt, standardiserat format.

används för förfrågan och utredning (Ministry of
Environment Finland, 2017). Vi utgår från att dessa

Sollentuna kommun har digitaliserat alla detaljplaner

uppskattningar även kan tillämpas på svenska

(600 st.) och byggt en sömlös plandatabas som kommer

förhållanden.

att användas internt inom kommunen i både
planprocessen och bygglovsprocessen. Externt kan

Det fanns 183494 detaljplaner 2018 i Sverige

detaljplanerna presenteras i en webbkarta och senare

(Lantmäteriet, 2018a). Baserat på den finska studien är

även användas i e-tjänster. Kommunen har 80 - 100

uppskattningen att den tid som används för förfrågan

pågående planärenden.

och utredning av detaljplaner är följande: kommuner
ungefär 5734 personmånader, regionala myndigheter

I en studie som var relaterad till utvecklingen av den

ungefär 1147 personmånader, domstolar ungefär 287

nationella geodataplattformen i Finland analyserades

personmånader

tid och kostnader för kommuner, landsting, domstolar,

personmånader per år. Också övriga myndigheter,

Lantmäteriverket och Trafikverket i Finland när de

företag och privatpersoner använder detaljplaner men

förvärvar

saknar uppgifter i studien. I beräkningen används

information

om

Detaljplaner

som

medarbetarna behöver för att fullgöra sina uppgifter
(myndighetsverksamhet).

Det

uppskattades

och

Trafikverket

ungefär

1147

personkostnad 45 000 kr/mån.

att

kommuner gör 5 utredningar per år, regionala

Den

myndigheter 1 förfrågning, domstolar 0,25 utredningar

kommunerna är alltså 155 mnkr, för regionala

och Trafikverket 1 förfrågning för varje detaljplan.

myndigheter 31 mnkr, för domstolar 7,7 mnkr och för

Varje förfrågan tar 60 minuter. Det uppskattades att

Trafikverket 31 mnkr. Den uppskattade totala

tack

besparingen är 225 mnkr.

vare

de

tjänster

som

nationella

uppskattade

kostnadsbesparingen

för
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Figur 5. Den uppskattade besparingen inom Fastighetsbildningsprocessen

4.3

Fastighetsbildning

Under

2018

avslutades

14500

st.

fastighetsförrättningar hos Statliga Lantmäteriet (SLM)
och uppskattningsvis 5500 st. hos Kommunala
Lantmäteriet (KLM), totalt ca. 20 000 st. Flera
basdatateman

är

av

största

betydelse

för

fastighetsförrättningar, se beskrivning i kapitel 2,3.
Uppskattning, gjord av Lantmäteriet Fastighetsbildning,
är en tidsbesparing på 5 - 10 timmar per
fastighetsförrättning när grundläggande basdata är lätt
tillgänglig. Kostnaden för en timme som betalas av
kunden är 1500 kr. Medianlönekostnad som används i
beräkningen är 4500 kr.
Det

innebär

att

de

kommunala

och

statliga

Lantmäteriet tack vare harmoniserade basdata och
nationell plattform för geodataaccess kan spara tid
motsvarande 26,6 - 53,2 mnkr per år.
Nyttan

kan

även

komma

sakägarna

inom

fastighetsbildning till del i form av lägre taxa.
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Figur 6. Den uppskattade besparingen i Bygglovsprocessen

totala besparingen för bygglov i Sverige vara närmare

4.4

Bygglov

91 mnkr i lägre taxa för de sökande.

Kommunala Bygglovsenheter i Sverige fick över 201 100
förfrågningar

och

hanterade

ca

91

100

bygglovsansökningar under 2017 (Boverket, 2017).

Omkring 100 kommuner använder någon form av
digital

Bygglovansökan

e-tjänst.

78

kommuner

använder Mittbygge.se.
Exempel; Norrtälje kommun har infört en digital
bygglovsprocess som möjliggör en helt papperslös

Hyvinge kommun i Finland har uppskattat att

hantering av bygglovsärenden, vilket effektiviserar

användningen

både för kunder och den kommunala myndigheten.

byggnadsinspektörernas tid motsvarande 50% eller 2 -

Tack

5 timmar per bygglov (Mäkelä, Tiihonen och Toikka,

vare

detta

har

den

genomsnittliga

handläggningstiden minskat från 34 till 17 arbetsdagar.

av

digital

Bygglovtjänst

sparar

2018).

Och den årliga mängden tillstånd har ökat från 1000 till
2500. 45% av kunderna ansöker om bygglov via e-

I Sverige är antalet beviljade bygglov ca 91 110 per år

tjänsten. Den mycket effektivare digitala processen har

(Boverket, 2017). Således är den totala besparingen per

inte bara förkortat tiden för processen utan också gett

år 182 200 timmar i arbetstid (2 timmars besparing per

kunderna ekonomiska fördelar. Kommunen har kunnat

tillstånd) och de uppskattade kostnadsbesparingen 48

reducera avgiften för bygglov, baserat på PBL-taxan, så

mnkr (genomsnittlig lönekostnad 45 000 kr per månad)

att den totala besparingen till kunderna var 2,5 mnkr

för kommuner.

2016 (Lantmäteriet, 2017a).
Enligt Ovalgroup (2014) kan 100 digitala bygglov
Lägre taxa enligt PBL för sökande i Norrtälje är cirka

medföra kostnadsbesparing på 209 000 kronor till en

1000 kronor per sökande som använder den digitala

kommun, motsvarande 2090 kronor per bygglov.

bygglovstjänsten. Baserat på detta skulle den årliga

Således är den beräknade sammanlagda besparingen i
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Sverige 190 mnkr per år (91110 bygglov) enligt
Ovalgroup.
Variationen i de uppskattade besparingarna som visas
nedan beror på de olika sätten att bedöma
besparingarna.
Den uppskattade potentiella kostnadsbesparingen i
arbetstid för kommuner i användningen av digitala
Bygglovtjänst är 48 - 190 mnkr per år.
Dessutom, som en effekt av ovanstående tidsbesparing,
kan det uppskattas ge en lägre kostnad för sökande
som väljer att använda digitala Bygglovtjänster på
närmare 91 mnkr.
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Figur 7. Den uppskattade besparingen i delprocess Projektering

4.5

Projektering

SWECO har utvärderat att projekteringskostnaderna
för

byggnadskonstruktionen

är

8%.

15%

av

projekteringstiden går åt till att hämta och läsa in
underlag och skapa en bild över förhållanden och
förutsättningar för projektet. Enligt Sweco kan
projekteringstiden skäras ned med 50% genom att ha
en gemensam lägesbild och gemensamt underlag. Som
följd uppskattas det att kostnaden för byggande och
konstruktioner kan spara 0,6%. (Sweco, 2018)
Esbo stad i Finland har uppskattat att det kan spara till
och med 30% i planeringen av infrastrukturkostnaderna
om grundinformation skulle finnas tillgänglig som
datamodeller. Det skulle medföra besparingar i
planeringskostnader på omkring 4,5 MEUR (omkring 50,
3 mnkr) 2018 till Esbo. (Esbo stad, 2018)
Om gemensam lägesbild och information finns
tillgänglig i delprocessen Projektering kan den
uppskattade

besparingen

av

totala

byggnadskostnaderna uppgå till omkring 3 mdkr.
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Figur 8. Den uppskattade besparingen i delprocessen Markarbete och byggnation

4.6

Markarbete och byggnation

till produktivt arbete. Deras tid spenderas på att hämta
och

varor/gods, söka efter verktyg och sortering av saker.

ombyggnad tillsammans) i Sverige var 458 mdkr 2016

(Kauppalehti, 2018). Det uppskattas att besparing i

och ca 500 mdkr 2018. Detta omfattar kostnader i

arbetskostnader i byggandet kan uppgå till 10 - 20%

samband med uppförande av byggnader. (Sveriges

(ACIL Allen, 2017).

Värdet

av

byggverksamhet

(nybyggnation

Byggindustrier, 2018)
Man kan bedöma att besparingar i markarbete kan
Totala landtransportinfrastrukturens (vägar, järnvägar)

uppnås på flera sätt, till exempel genom effektiva

investeringar i Sverige 2016 var 30,90 mdkr varav

vägval och maskinstyrning. Bränslebesparingar kan

byggnation

vara upp till 25% om schaktning planeras och rutter är

var

11,17

mdkr

(International

transportforum). Av byggkostnaden för byggnader och
transportinfrastruktur

var

arbetskostnaden

optimerade (ACIL Allen, 2017).

39%

(Sveriges Byggindustrier, 2018).

Det kan uppskattas att de totala besparingarna i
arbetskostnaderna för husbyggen är 19 - 38 mdkr och i

Produktiviteten kan förbättras om alla aktörer

arbetskostnaderna för infrastrukturbyggandet 0,44 -

använder gemensamma datakällor och har en

0,87 mdkr i Sverige vid användning av geodata, BIM-

gemensam lägesbild och delar information som

modeller och en gemensam lägesbild och information.

används. Fragmenteringen av information är det värsta

Således kan besparingarna totalt vara 19,4 - 38, 8 mdkr

hindret för produktivitetsutvecklingen. Det rapporteras

per år.

att byggarbetare använder endast 30% av sin arbetstid
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4.7

Förvaltning

Som i alla andra delprocesser i samhällsbyggnads-

effektivare

kommunikation

processen finns det också i förvaltningsprocessen

fastighetsägaren och byggherren.

uppges

vara

besparingar och fördelar som kan nås med hjälp av
digitalisering. Genom att använda geodata, teknik och

I förvaltningskostnader inkluderas mediaförsörjning

BIM-modeller kan kostnadsbesparingar på 10% uppnås

(värme, el och vatten), fastighetsskötsel och planerat

vid förvaltning (ACIL Allen, 2017).

underhåll. Siffrorna för anläggningar är hämtade från
Trafikverket. De grupper som ser allra störst fördelar är

Enligt

Svensk

byggtjänsts

Besparingsmöjligheter

genom

rapport,
effektivare

bostadsbolag, offentliga fastighetsbolag och FMföretag.

kommunikation i förvaltningsprocesser, finns stora
besparingar att hämta i och med gemensam

Den direkta nyttan av användning av geodata har inte

information och inte minst med klassificeringen

uppskattats i delprocessen Förvaltning. Enligt Svensk

CoClass. Utöver att en effektivare kommunikation kan

byggtjänst kan bättre kommunikation sammantaget ge

minska kostnaderna för förvaltning, ger den även ett

stora besparingar i Förvaltning, se Tabell 1.

bättre samarbetsklimat. De största vinnarna på en

Tabell 1. Källa Svensk Byggtjänst
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5

Påverkan av öppna data

IT-konsulter som har nyckelroller i samhällsbyggnads

Den analyserade potentiella ekonomiska nyttan med
användningen

av

geodata

i

den

digitala

samhällsbyggnads processen har inte tagit hänsyn till
om geodata är Öppna data eller inte. Det betonas dock
i rapporten från “Nationella basdata från stat och
kommun” (Geodatarådet, 2017) att fullfinansierade
öppna basdata från en nationell accesspunkt kommer
att ge nytta genom att digitalisering av de offentliga
processerna

underlättas

och

påskyndas,

samhällsbyggnad får säkrad tillgång till enhetliga
geodata samt innovation och tillväxt i små och
medelstora företag stimuleras. Dessa synpunkter stöds
av studier som gjorts i Danmark och Finland om
effekterna av att öppna nationella grunddata.

gjorts av Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
(SDFE) 2012 före lanseringen av öppna data och en
uppföljande uppskattning av värdet gjordes tre år
senare 2016. (PWC, 2017). Värdet av geodata har ökat
från 1,6 miljarder DKK (motsvarande svenska 2,2 mdkr)
till 3,5 miljarder DKK (motsvarande svenska 4,9 mdkr).
Effektiviteten har ökat från 190 miljoner DKK till 999
DKK.

Antalet

användare

av

Lantmäteriverket i Finland öppnade sina topografiska
databaser 2012 och en uppföljning av effekterna efter
ett år gjordes av Aalto-universitetet (Ahonen-Rainio,
Mäkelä, Virrantaus, 2014). Baserat på intervjuer med
befintliga användare inom offentlig sektor och privata
företag var den största nyttan kostnadsbesparingar vid
anskaffning av geodata, sparad arbetstid (minskad tid
för fältarbete), effektivare drift, nya produkter och
tjänster som gav konkurrensfördelar på internationella
marknader och bättre kvalitet i arbetet. Totalt 3711
användare (373 från offentlig sektor, 574 från SMF, 205
från stora företag och 2559 privatpersoner) besvarade
ett frågeformulär skickat till personer som hade hämtat

I Danmark har en uppskattning av värdet av geodata

miljoner

processen (Hansen, 2019).

SDFE-

distributionstjänsten har ökat från 800 till 60 000. Den
största ökningen har skett i antalet privata företag och
särskilt i användningen av geodata i mikroföretag.
Typiska användare är arkitekter, konsultingenjörer och

öppna topografiska data från Lantmäteriverkets tjänst.
En effekt av att öppna data var relativt ökat antal nya
användare i SMF (41%) och privatpersoner (60%).
Respondenterna

betonade

fördelarna

med

att

planering kan ske direkt inomhus med mindre och
därmed

billigare

fältarbete,

mer

omfattande

användning i planeringen inom många sektorer och
mer

grundligt

resonemang

kring

planer,

nya

forskningsprojekt t. ex. inom miljösektorn, bättre status
i internationellt samarbete. Lantmäteriverket i Finland
har publicerat sina öppna geodata via geodatatjänster
(WMS, WFS, WMTS) och antalet årliga användare av
tjänster har ständigt vuxit: från 224 000 år 2013 till 4, 8
miljoner år 2018.
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Slutsatser

I denna meta-studie uppkommer den ekonomiska
nyttan främst som kostnadsbesparingar eftersom de
flesta fallstudier eller exempel koncentrerar sig på tidseller kostnadsbesparingar. Bättre produktivitet inom
samhällsbyggnadsprocessen möjliggör dock större
projektvolymer och därmed en positiv inverkan på BNP
(bruttonationalprodukt).

Om kostnads nyttoanalysen ska bedömas mer
detaljerat bör man systematiskt samla in statistiska
uppgifter om användningen av geodata och om de
kostnader investeringarna innebär. Koski (2015) anger
att produktiviteten bör mätas med den mängd tjänster
som produceras i förhållande till de insatser som
används för att tillverka dem. För att bedöma sådana
effekter finns det ett behov av att mäta utbudet och

De två nyttorna tidsbesparing och kvalitetshöjning kan
i viss mån motverka varandra då komplexiteten ökar.
Den ökade komplexiteten i sin tur ökar kraven på
utveckling av standarder, processer, användaranpassade verktyg samt kompetens.

användningen av data och andra tjänster inom
organisationer i den offentliga förvaltningen och de
resurser som de använder för att tillhandahålla sådana
tjänster. (Koski, 2015) Det finns väldigt få verktyg
tillgängliga som automatiskt kan samla uppgifter om
användningen av geodata i webbtjänster.

Datadelning med ett effektivt informationsflöde mellan
delprocesserna ger många fördelar för hela samhället,

Detta är det första försöket att bedöma det

som

Kiruna

ekonomiska värdet av harmoniserade geodata och

stadsomvandlingsprojektet. Det är ett exempel på

nationell plattform för geodataaccess. Vi har försökt

datasamordning där informationen lagras och fylls på

hitta allt relevant och publicerat material om

över

intelligent

ekonomisk nytta i samhällsbyggnadsprocessen. All

samhällsbyggnadsmodell till nytta för kommunen,

återkoppling och mer detaljerad information som

byggherrar och samhällsmedborgare. Dessutom skapas

förbättrar resultaten av studien är välkommen.

det

tid.

har

rapporterat

Detta

i

skapar

t.ex.

en

en förvaltningsmodell i förlängningen, en lokal
Geodataportal där dokument, handlingar och rapporter
länkas till geografisk plats och alla inblandade
kan ”klicka i karta för att hitta dokument” av den
senaste versionen. Det är framtidens modell för
effektivt samarbete. (Sweco, 2017). Förutsättningar att
realisera nyttan presenteras i Figur 9.
Särskilt efterhandsanalyser med fokus på förverkligade
ekonomiska effekterna är fortfarande i sina tidiga
skeden (Lakomaa, 2016).
Figur
9.
Att
skapa
Samhällsbyggnadsprocessen

förutsättningar

för

nytta
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