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ARBETA SMART
INOM PLANERING OCH BYGGANDE

”Minska byggtider och
kostnader med en tredjedel
genom digitala lösningar”
Catharina Elmsäter-Svärd, vd Sveriges byggindustrier

GÖTEBORG

Digital 3D-kopia
av staden ger medborgaren god insyn
SIDAN 5
NORRTÄLJE

Snabba svar ökar
effektiviteten
SIDAN 9
ARDALAN SHEKARABI:

"Vi ser stor nytta med
öppna statliga geodata”
SIDAN 4
DARJA ISAKSSON:

"Öppna geodata är
förutsättningen för
innovation och välfärd"
SIDAN 6
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Att ge möjligheterna är det
viktiga, och att våga lita på
att det leder till innovation
och experimentlusta.

Öppna kartdata och andra planeringsunderlag för alla
att ta del av. Det sporrar till innovation och externa
lösningar på kommunens utmaningar
Engagera din kommun i nationella projekt för övergång
till digitala planeringsprocesser. Det effektiviserar och
är mer demokratiskt också. Lantmäteriets Digitalt först
– för en smartare samhällsbyggnadsprocess samt re‑
geringens innovationsprogram ”Smart Built Environment”
är två exempel.

Hela den offentliga sektorn måste jobba aktivt med en
övergång till att arbeta digitalt, databaserat och öppet. En viktig
åtgärd är att släppa sin kartinformation fri – både i stat och kommun. När byggbolag och teknikkonsulter inför projekteringen av
bostäder får full och fri tillgång till den bästa möjliga informationen kan de jobba på ett smartare och mer hållbart sätt.
Med öppen kartinformation och digitala planprocesser går
arbetet snabbare, kvaliteten ökar och risken att missa avgörande information blir minimal. Öppna planeringsunderlag ger nya aktörer
större möjligheter att delta i byggandet och dessutom blir anbuden
fler och bättre.
Det är också en demokratifråga. Öppna geodata ger medborgarna en större insyn och möjlighet att påverka. Normen måste
vara att all offentlig information och alla geodata ska vara öppna.
Bara den information som är särskild skyddsvärd ska stängas in.
Det finns ingen anledning att fundera på vem som ska använda
informationen eller till vad. Det går ändå inte att förutsäga. Att
ge möjligheterna är det viktiga och att våga lita på att det leder
till innovation och experimentlusta. Det måste vi påminna varandra om. En reform med öppna geodata skulle ge besparingar på
runt 200 miljoner kronor och effektiviseringsvinster i miljardklassen. Det framgår av forskningsstudien ”Samhällsekonomisk effekt
av öppna geodata” som gjorts av Handelshögskolan i Stockholm,
på uppdrag av Geoforum.
I tidningen som du har i din hand finns flera exempel på hur nya
arbetssätt i kommuner skapar nytta och innovation. Du kan också
ta del av exempel på hur samhället med tillgång till öppna data
snabbare kan ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Med smart
digitalisering kan vi få med invånarna i planprocessen, spara tid
och pengar vid planering och byggande och minska miljöpåverkan.

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN GEOFORUM SVERIGE

Nästa steg mot en smartare
samhällsbyggnadsprocess

Öppna geodata är
vägen till framtiden
Många saknar bostad och vi måste bygga mer – både
bostäder och infrastruktur. Vi lever inte hållbart – vi behöver ta
ett språng år rätt håll.
Här är vårt bud på två konkreta saker som kan göras:
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Geoforum
Sverige
Är sedan 30 år tillbaka branschorganisationen
för geodataområdet och
verkar för breddad användning av geodata och IT för
ett effektivt och hållbart
samhälle.
Representerar drygt
200 medlemmar från
offentlig sektor, näringsliv
och akademi, varav cirka
100 kommuner. Nya medlemmar är alltid välkomna.
Är en mötesplats
för kompetensutveckling,
omvärldsbevakning och
samarbeten genom konferenser, seminarier och
andra arrangemang.
Är branschens röst
gentemot politiker, myndigheter och media och
erbjuder en oberoende
plattform för faktabaserad
och kvalitativ information.
Läs mer: geoforum.se

Vi vet att öppna geodata från
Lantmäteriet kan effektivisera
och förbättra digitaliseringen av
samhällsbyggnadsprocessen.

kanslichef och vd för Geoforum Sverige

En tidning från Geoforum
Medföljer som bilaga i Dagens Samhälle,
juli 2018.
Frågor om innehållet besvaras av:
Susanne Nellemann Ek
susanne.nellemann.ek@geoforum.se

ART DIRECTOR: LIVIA PETRÉ OMSLAG: ROSIE ALM
TRYCK: MITTMEDIA

Lantmäteriet
Lantmäteriet producerar geografiska databaser
och kartor och har till uppgift att bidra till en effektiv
och långsiktigt hållbar användning av Sveriges mark
och vatten och ett tryggt
ägande av fastigheter.
Vi utför fastighetsbildning och erbjuder information om landets 3,2 miljoner
fastigheter.
Vi beslutar om lagfarter
och tar fram underlag för
finansiering.
Lantmäteriet har omkring 2 000 medarbetare
fördelade på cirka 50 orter.
Huvudkontoret ligger i Gävle.
Läs mer: lantmateriet.se

SUSANNE ÅS SIVBORG
Generaldirektör, Lantmäteriet

SMARTA STÄDER

SUSANNE NELLEMANN EK

PROJEKTLEDARE: ANDERS SÖDERBERG REDAKTÖR: NELLA BERGSTRÖM

Sverige har under en rad år halkat efter internationellt
när det gäller öppna data. Samtidigt är ambitionen att vi ska ta
en ledarposition inom digitalisering. För att lyckas med denna
ompositionering är öppna geodata en nyckel.
Geodata, digital information med en platsangivelse, är den enskilt mest värdefulla öppna data-mängden. Det slås bland annat
fast i EU-kommissionens studie ”Creating Value through Open
Data”, från 2015.
I regeringens uppdrag till Lantmäteriet att verka för en smartare samhällsbyggnadsprocess ingår att ta fram förslag på ett nav
för aktuella geodata. För att göra det möjligt för alla aktörer inom
samhällsbyggnadsbranschen att använda och dela geodata, som
de får tillgång till genom ett sådant nationellt tillgängliggörande,
underlättar öppna geodata avsevärt.
I dag finansieras dock Lantmäteriets geodata till cirka 70
procent av avgifter. De är därför omgärdade av villkor för vidare
spridning och delning. Exemplen är många på hur dessa begränsningar hindrar olika aktörer använda det mest aktuella geodatat.
Därför har Lantmäteriet föreslagit att en stor del av användaravgifterna ska ersättas med ett årligt anslag. Med en sådan
finansiering kan Lantmäteriets samtliga kartprodukter, ortofoton,
höjddata samt information om fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar, byggnader och adresser göras avgiftsfria och möjliga
att använda utan begränsningar.
Vi vet att öppna geodata från Lantmäteriet kan effektivisera
och förbättra digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen.
Långa ledtider i plan- och byggprocesserna kan kortas om alla
aktörer, inklusive konsulter och underentreprenörer, har en
gemensam och digital lägesbild. Med öppna geodata minskas
administrationen och myndigheter, företag och medborgare kan
framför allt fatta snabbare och bättre beslut.

28-29 NOV 2018 KISTAMÄSSAN, STOCKHOLM

Smarta städer är mötesplatsen för dig som planerar, utvecklar
och verkar för framtidens hållbara och smarta stad!

Våra
teman

För information om bilagor och kundtidningar, kontakta Anders Söderberg
på 0700 84 00 89 eller anders.soderberg@crossmediagroup.se.
Crossmedia Communication
Kristallen B, 754 50 Uppsala
crossmediagroup.se

Hållbar energianvändning
Arrangör

Medskapande medborgare

Medarrangör

Guldsponsor

Trygga samhällen
Silversponsorer

Urban mobilitet
Bronssponsor
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”Vi ser stor nytta
med öppna
statliga geodata”
Regeringen har beslutat att inrätta en ny myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn, Myndigheten för digital
förvaltning, som ska starta sin verksamhet den 1 september.
Myndigheten har i uppgift att utveckla, samordna och stödja
digitaliseringen i den offentliga förvaltningen.
text nella bergström

foto kristian pohl, illustration istockphoto
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Visualisering av nya Hisingsbron, Göteborg.

3D-visualisering
bjuder in medborgarna
Genom interaktiv
3D-visualisering ger
Göteborgs stad medborgarna en god insyn
i stadsplaneringen och
en möjlighet att påverka densamma.
text johan bentzel
illustrationer göteborgs stad

Tre frågor till Ardalan Shekarabi, civilminister
och ansvarig för regeringens digitaliseringspolitik.

1.

Vad ska myndigheten
få för uppgifter?

– Den ska analysera och följa utvecklingen
av den offentliga sektorns digitalisering utifrån riksdagens och regeringens mål. Den
ska också samordna, utveckla, fövalta
och tillhandahålla en nationell digital
infrastruktur. Det kan till exempel
handla om elektronisk identifiering,
säkra elektroniska försändelser från
det offentliga till enskilda, elektroniska
fakturor och elektroniska beställningar
(e-handel i staten).
Den ska också verka för en öppnare förvaltning, till exempel genom att tillgängliggöra offentliga data och datadriven innovation, och stödja digitala investeringar.

2.

Vilka är förväntningarna på
den nya myndigheten?

– Det finns stora förväntningar, även från
mig och mina kollegor. Det tyder på att det
finns ett behov att fylla. Samtidigt måste
vi vara realistiska – myndigheten är under
uppbyggnad och det tar tid att skaffa alla
förmågor som behövs. Men den ska ligga
i framkant för att genomföra regeringens
politik gällande digitalisering av den
offentliga förvaltningen.
Det handlar självklart om att hänga
med i och bevaka samhällsutvecklingen, tekniktrender och omvärlden i stort,
samt att stödja samverkan inom offentlig
sektor och mellan offentliga och privata
aktörer.

3.

Vilka nyttor och effekter ser ni
av att öppna statliga geodata?

– Vi ser stor nytta. 47 procent av svenska
IT-entreprenörer säger att deras affärsplaner är beroende av tillgång till Lantmäteriets geodata. Geodata är därmed en
av de datamängder som mest efterfrågas
av IT-sektorn. Och när geodata släpptes
fria i Danmark gick antalet användare
från cirka 800 till cirka 60 000.
Vi vet också att öppna geodata kan
förebygga smittspridning, underlättar att
bedöma risken för översvämningar samt
underlättar bedömningar av konsekvenser
av klimatförändringar. Dessutom effektiviserar de bredbandsutbyggnaden och
kan utveckla landsbygden. 

Eric Jeansson

Göteborg är en stad i förändring. År
2035 kommer invånarna att vara 150 000
fler än i dag. Ny infrastruktur växer fram
både runt om och genom staden, samtidigt
som en ny stad tar form inuti den befintliga
stadskärnan.
Det är väsentligt att medborgarna får
insyn i processen och en chans att påverka
utvecklingen. Göteborg satsar långsiktigt
på att bli en mer jämlik stad, där alla är
delaktiga, och 3D-visualisering är ett oumbärligt verktyg för djupare förståelse.
– En bra visualisering gör att du
snabbare kommer in på den väsentliga
problematiken i en plan och därmed också
snabbare kommer fram till lösningar. Om
man känner sig delaktig har man också en
större benägenhet att acceptera en ny plan,
säger Eric Jeansson, geodatastrateg på
stadsbyggnadskontoret.
Den interaktiva 3D-kartan ”Min Stad”,
som visar Göteborg ur ett verklighetstroget helikopterperspektiv, är sedan 2012
en viktig del av stadsplaneringen och
innehåller numera också information
om planerna för stadens kommande
400-årsjubileum.
Användarna kan lämna förslag
om nästan vad som helst, allt från
bebyggelse till trafik, och när det
är dags att påbörja en nytt program
eller en ny detaljplan kommer inläggen som berör det aktuella området in
som en naturlig del i arbetet. Det finns
också utrymme för spännande historik och
berättelser om olika platser.

Tillsammans bildar alla dessa data en
exposé över Göteborgs dåtid, nutid och
framtid och utgör en ovärderlig källa och
inspiration för stadsplanerarna.
Staden måste vara redo att möta nya
utmaningar. Hur passar till exempel framtidens transport- och energilösningar in i
stadsbilden? Även där kan den virtuella
miljön ge svar och bidra till en smartare
planering, styrning och förvaltning av
staden, menar Eric Jeansson.
– I Göteborg är vi på väg att utveckla
den virtuella staden, det vill säga en digital
3D-kopia av vår stad. I den kan vi visualisera de nya planerna för att visa hur
de matchar den befintliga stadsbilden. Vi
måste ju planera för en stad som inte ser ut
som den gör i dag. 

Göteborg planerar för en framtida stad, genom 3D-visualisering.

I Göteborg är vi på väg
att utveckla den virtuella
staden, det vill säga en
digital 3D-kopia av vår stad.
Eric Jeansson
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Digitalt först – för en öppnare, smartare samhällsbyggnadsprocess
är ett uppdrag som Lantmäteriet driver i nära samverkan med Boverket, andra
myndigheter, kommuner och länsstyrelser. Satsningen har som fokus att vi i en
nära framtid ska ha en enklare, öppnare och mer effektiv planerings- och byggprocess till nytta för medborgare, företag och andra aktörer.
Digitalt först - enklare planering i samhällsbyggandet, är en
del av arbetet med att öka bostadsbyggandet i Sverige.
www.lantmateriet.se

”Data är råvaran för alla
digitala innovationer”
Öppna geodata är
en förutsättning
för innovation och
effektiv välfärd.
Det anser Darja
Isaksson, en av
Sveriges främsta
digitala strateger.
text johan bentzel
foto joel nilsson

Darja Isaksson har arbetat med digitala tjänster i över 20 år och ingår i statsministerns innovationsråd. För henne är öppna
geodata en ödesfråga.
Hon tycker att det är skamligt att ett land
som Sverige, som vill vara bra på digitalisering, ligger så långt efter inom detta område
– fjärde OECD-landet från botten, för att
vara exakt.
– Data är råvaran för alla digitala innovationer. Hur duktiga vi är på att utvinna och
förädla den råvaran spelar stor roll för våra
tillväxtmöjligheter. Om vi är tidigt ute och
kan skapa nya typer av tjänster kommer vi
att göra ett gigantiskt avtryck, för då kommer andra länder att följa efter. Om vi är
sent ute får vi snällt ta till oss det som andra
har byggt, säger hon.
Många innovatörer står och stampar för
att få ta del av dessa data. Möjligheterna är
stora inom en rad områden: friluftsliv, spel,
arkitektur och inte minst transportoptimering.
Genom att exempelvis kombinera öppna
data från kollektivtrafiken med uppgifter om
infrastruktur, lediga parkeringsplatser och
trafikflöden skulle det vara möjligt att bygga
tjänster som gör det enklare för resenärer att
resa klimatsmart.
Öppna geodata skulle också leda till sänkta kostnader, snabbare ledtider och bättre
kvalitet vid planering, analyser och beslut
inom allt från bygglovsprocesser till lantoch skogsbruk.

– Tyvärr har vi massor av data som ligger
fastlåsta och som inte är tillgängliga där
de bör vara det. Att få ordning på det är en
förutsättning för innovation och samhällsutveckling, säger Darja Isaksson.
Avgiftsbelagda geodata gör att många
hellre tar fram egna data än betalar för dem
som redan finns. Detta onödiga dubbelarbete, som många kommuner och myndigheter
ägnar sig åt, leder bara till problem, då de
olika systemen sällan är kompatibla med
varandra. All utveckling ovanpå en sådan
infrastruktur blir dyr och ineffektiv.
Darja Isaksson, som blir generaldirektör på Vinnova i augusti, anser att statligt
finansierade data i största möjliga mån per
automatik bör vara öppna. Om skattemedel
en gång har finansierat insamling av data
ska man inte använda skattemedel en gång
till för att samla in likadana data någon
annanstans.
Det behöver bli tydligt vem som ansvarar
för vad och att dessa data sedan är öppna
för andra att bygga tjänster på.
– Frågorna kommer allt högre upp på
agendan när vi är många som fortsätter
påtala nyttan och behovet av detta. På
senare tid har Vinnova startat satsningar på
datadriven innovation, regeringen har lagt
ökat fokus på öppna data och den kommande nya myndigheten för digitalisering inger
också hopp. 

Frågorna kommer allt
högre upp på agendan
när vi är många som
fortsätter påtala nyttan
och behovet av detta.
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Tack vare fria data får Helsingborgs invånare mer inflytande.

Öppna data en självklarhet
för Helsingborg
Helsingborgs stads
grundprincip är att
data som kan vara fria
också ska vara det. Det
sporrar till innovation
och externa lösningar
på stadens utmaningar,
samtidigt som medborgarna får bättre insyn och mer inflytande.

Öppenhet är sedan länge ett viktigt
ledord för Helsingborgs stad. Det gäller
också i största möjliga mån de data som
staden tar fram.
Flygbilder, kartdata och annat material
som inte omfattas av sekretess finns för
alla att ta del av och alltid av samma kvalitet och på samma detaljnivå som staden
själv förfogar över.
– Vi slogs av att många, både internt
inom staden och invånare och företag, använde andra karttjänster med sämre data
än de vi själva hade tillgång till. Därför
försöker vi få ut våra egna data på olika
sätt. Den stora nyttan får vi inte förrän
så många som möjligt använder sig av
text johan bentzel
dem, säger Björn Lahti, programledare för
foto istockphoto
Smart@Helsingborg.
Som alla kommuner har Helsingborg
många utmaningar som är svåra att klara
av på egen hand. Öppna data är ett sätt
att locka andra att vilja hjälpa till med
lösningarna. Samtidigt är det viktigt att
beskriva vilka utmaningarna är. Först då
får staden verklig nytta av innovationerna.
Även om det kostar att ta fram och
hantera data, medan någon extern
part kanske tjänar pengar på
dem, är det ändå en vinst för staden att släppa dem fria. I slutändan ger det ju något tillbaka till
medborgarna, som också får
större möjligheter att påverka.
– Jag har sett fina exempel på
hur man använder våra data inom
Björn Lahti
projektering eller som underlag för visu-

Jag har sett fina exempel
på hur man använder våra
data inom projektering.
Björn Lahti

alisering, när det ska göras en utbyggnad
eller något annat samhällsbyggnadsprojekt. Vi har begränsade resurser att själva
tillhandahålla all den här informationen.
På det här sättet ger vi andra möjlighet att
göra jobbet åt oss. Det viktiga är vad som
är bäst för våra invånare. Vem som gör det
behöver inte spela så stor roll, säger Björn
Lahti.
Genom ett samarbete med mapillary.
com är nu 1,3 miljoner bilder av Helsingborgs gatumiljöer, som tidigare bara var
tillgängliga för två personer, öppna för
allmänheten.
Ursprungligen var de avsedda att visa
kvaliteteten på gator och vägar, men de
innehåller också annan information –
lyktstolpar, vägskyltar, vägräcken, träd
och hus – som kombinerad med andra
datakällor ger en mer komplett bild av
stadens tillgångar.
Informationen är dessutom till stor nytta för fordonsindustrin i utvecklingen av
självkörande bilar, uppger Björn Lahti.
– Det är bra om vi kan bidra till att de
kommer hit snabbare. Självkörande bilar
är ett sätt att klara av vissa av stadens
utmaningar. 

1,3 miljoner bilder av Helsingborg finns nu
öppna för allmänheten.

Stor framgång med
digitaliserad bygglovsprocess
Norrtälje kommun har
en i princip helt digital
bygglovshantering.
Kunderna kan också
påverka utvecklingen
genom att lämna synpunkter direkt i systemet. Det har burit
frukt på många sätt.

Digitala lösningar var ett naturligt
steg när Norrtälje kommun 2011 sjösatte
ett systematiskt utvecklingsarbete. Syftet
var att effektivisera bygglovshanteringen
till gagn för både kunder och medarbetare.Sedan dess har den genomsnittliga
handläggningstiden sjunkit från 34 till
17 arbetsdagar. Med bibehållen kvalitet
har också antalet beslut ökat från 1 000
till 2 500 per år. Effektiviseringarna har
dessutom medfört sänkt bygglovstaxa och
en återbetalning av 2,5 miljoner kronor till
dem som sökte bygglov under 2016.
En framgångsfaktor är att alla medarbetare deltar aktivt i utvecklingsarbetet.
text johan bentzel foto johan alm,
hans löfgren, visit roslagen
Efter varje beslut får kunderna svara på tre
enkla frågor om processen och kan också
lämna synpunkter i ett fritextfält. Svaren
kan handläggarna ta del av i realtid på
stora digitala skärmar.
– Eftersom vi kan jobba så strategiskt
med de synpunkter som vi får in blir
kunderna också allt nöjdare. I dag är det
vanligare med beröm än kritik, vilket
höjer självförtroendet, säger bygg- och
miljödirektör Sara Helmersson.
Bygglovshanteringen är numera helt
digital, oavsett om ansökan ursprungligen kommer in på papper eller via
kommunens e-tjänst, vilket sparar
mycket tid. Handläggarna arbetar
rakt in i systemet, som de kan nå
var de än befinner sig.
Kunden får regelbunden automatisk återkoppling om hur långt
ärendet har kommit och kan också
logga in i systemet för att lämna
Sara Helmersson
eventuella kompletteringar och hämta

beslutet när det väl kommer.
En viss analog hantering kvarstår i
samband med samråd, då det ännu inte
går att räkna med att alla sakägare har en
elektronisk myndighetsbrevlåda.
Däremot får de berörda inga tjocka
pappersbuntar hemskickade, om de inte
uttryckligen önskar detta, utan enbart ett
brev där de blir ombedda att ta del av samrådshandlingarna och lämna synpunkter
via kommunens e-tjänst. Där kan de också
se övriga synpunkter som har kommit in.
– Vi kände viss oro när vi genomförde
det här, men det gick otroligt bra. Våra
kunder är mer elektroniskt mogna än vad
vi trodde, säger Sara Helmersson.
En annan farhåga som kom på skam var
rädslan att möjligheten att lämna synpunkter i systemet skulle leda till många
irrelevanta personliga påhopp. I stället har
kunderna bidragit med många konstruktiva
förslag.
Nästa steg är att ytterligare hjälpa kunderna att redan från början lämna kompletta och korrekta bygglovsunderlag. I stället
för att rita på egna kartor där hemma ska
de i e-tjänsten kunna ta del av kommunens kartmaterial och med hjälp av små
tipsrutor, ungefär som när man planerar ett
kök i Ikeas digitala tjänst, markera rakt in
i systemet.
Därifrån är steget inte långt till automatiserade beslutsunderlag och beslut,
åtminstone i enklare ärenden, menar Sara
Helmersson.
– Då kan vi i stället lägga vår tid på att
möta kunderna öga mot öga eller chatta med
dem för att ge dem ännu bättre stöttning. 

Norrtälje kommun ligger före många andra.

Vi kände viss oro när
vi genomförde det här,
men det gick otroligt bra.
Våra kunder är mer
elektroniskt mogna än
vad vi trodde.
Sara Helmersson
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Enorm potential i öppna data

NOTISER
Texter: Johan Bentzel

 Bisnode, som står bakom varumärken och tjänster som InfoTorg, Soliditet,
Business Check och PAR, grundar en stor
del av sin datainsamling på offentliga
register och ser många möjligheter med
öppna data.
Så länge det finns data att koppla
samman med annan data går det att hitta
användningsområden, betonar Anders
Hidestrand, Data Manager.
– Det är kombinationen som är intressant, och ju mer standardiserade formaten
blir, desto lättare blir de att kombinera.
En låsning för utvecklingen är att mycket
information som skulle kunna vara öppen,
exempelvis om fastigheter och fordon,
är knuten till känsliga personuppgifter i
myndighetsregistren.
– Om man kan komma runt det där,
legalt eller tekniskt, skulle det vara mycket
intressant. Då kan man hantera objektet frikopplat från personen. I det finns
en enorm potential till att börja bygga
samhällsnytta och tjänster, säger Anders
Hidestrand.
Han exemplifierar med erbjudanden
riktade direkt till dem det verkligen berör,
vilket inte bara är mer effektivt för företaget, utan också bättre för kunden.
– Det är lättare att relatera till något om
man förstår varför man har fått det.

Anders Sandin.

Lantmäteriet vill
vara ett nav
 I början av 2018 redovisade
Lantmäteriet slutrapporten för regeringsuppdraget ”Digitalt först – för en
smartare samhällsbyggnadsprocess”
och föreslår bland annat en nationell
plattform för samordning av de många
olika aktörernas informationshanteringstjänster.
– Vi har identifierat de områden som vi
vill digitalisera. Nu går vi in i ett skarpare
läge. Därför har vi begärt nya regeringsuppdrag och önskar fortsätta inom ramen
för Digitalt Först. Allt i syfte att ge tyngd
åt processen framåt och för att samverka
med de tre övriga initiativen inom Digitalt
Först, säger Anders Sandin, divisionschef
för Geodata.
Lantmäteriet vill vara ett nav i arbetet
mot en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess och avser att i samverkan med
övriga aktörer, däribland landets 290
kommuner, bygga vidare på de erfarenheter och kompetenser som redan finns
ute i landet.
– Om vi kan återanvända kunskapen
är det fantastiskt bra. Det kan bli en
viktig hävstång för de kommuner som
inte har kommit så långt. Samhällsekonomiskt blir det också mer hållbart,
säger Anders Sandin.
Lantmäteriet har bara släppt en mindre del av de geodata som myndigheten
själv önskar släppa, men ser redan en
ökad användning. Med öppna fastighetsbeteckningar, fastighetsgränser
och adresser samt all den geografiska
informationen kan effekten bli enorm,
tror Anders Sandin.
– Användningsområdena skulle både
öka och bli sådana vi i dag inte ens kan
föreställa oss. Lyckas vi med detta får
det även en direkt effekt på andra samhällsprocesser och kan exempelvis leda
till en ökad innovation, stärkt arbete
inom miljöområdet och enhetlighet inom
blåljus-sektorn.

Universitetsstaden i Umeå ska bli en smart stadsdel.

Umeå bygger intelligent stadsdel
 Med hjälp av 40 miljoner kronor från
EU:s Horizon 2020-program ska Universitetsstaden i Umeå, som omfattar bostadsbebyggelse, sjukhus- och universitetsområde, bli en så kallad ”Smart Stad”.
Satsningen är en del av projektet ”Ruggedised”, som Umeå driver tillsammans med
Rotterdam och Glasgow. Alla data kommer
att vara öppna, både för forskningsändamål
och för att sprida och få in idéer.
– Vår stad växer och då vill vi göra
den så hållbar som möjligt. En stor del
handlar om energiförsörjning men även
om transporter. För att det ska bli smart
måste det hänga ihop med någon form
av intelligent kommunikationslösning,
säger projektledaren Carina Aschan.
Energiutbyte mellan olika verksamheter och smart styrning av energianvändning ska bidra till mer effektiva lösningar. Nattetid kan exempelvis energi från
universitetet komma sjukhuset till del.
Genom att med sensorer mäta hur folk
rör sig i en byggnad och ta reda på vad

som ligger bakom rörelsemönstret går det
också att skapa ett mer effektivt lokalanvändande. Exempelvis kan de behov som
styr förflyttningen – kaffemaskin, sköna
fåtöljer, snabbare wifi – samlas på en och
samma plats. Då kan övriga lokaler gå på
energimässig sparlåga.
– Man kan stänga av också, så att folk
inte kan röra sig på vissa ställen, men så
vill vi inte ha det. Vi vill hellre locka med
positiva incitament, säger Carina Aschan.

Universitetets campus.

 Öppna geodata ger många fördelar
för byggbranschen, menar Catharina
Elmsäter-Svärd, vd för Sveriges Byggindustrier.
Vid förtätning av städer är det exempelvis värdefullt med så mycket information som möjligt för att veta var och
hur man kan bygga samt kunna ta fram
tillförlitliga kalkyler. Det sparar både tid
och pengar.
Lättillgänglig information är också
viktig för att kunna vara med och forma
framtidens smarta städer.
– Frågan är mycket vidare än bara

Det brukar vara lyckosamt när
näringsliv, offentlig sektor och
akademi arbetar tillsammans.
öppna geodata. För att hänga med i digitaliseringen och de nyttor som den ger är
öppna data över huvud taget bra, säger
Catharina Elmsäter-Svärd.
Därför är hon positiv till det strategiska
innovationsprogrammet Smart Built
Environment, vars mål är att korta
byggtider och kostnader med en tredjedel
genom digitala lösningar.

Norrköping sporrade
till kreativitet
 I samband med projektet
”Vision industrilandskapet” 2012 använde Norrköpings kommun för första
gången programvaran Cityplanner för
att fånga in förslag hos invånare och
näringsliv. Gensvaret blev enormt.
– Först var vi rädda att vi skulle få
en massa obefogade påhopp, men
så blev det inte alls. I stället var det
många kreativa synpunkter som kom
in, säger Annika Hovberg, verksamhetschef geografisk information, som
berättar att Kärleksparken var en av
de många idéer som blev verklighet.
Metoden är i dag en etablerad del
av planarbetet och marknadsförs
bland annat genom riktade annonser
på Facebook. Medborgarnas vilja att
vara delaktiga har ökat, liksom stoltheten över staden.
Även vid vanliga samrådsmöten
sporrar 3D-visualisering och andra
digitala verktyg till mer givande
diskussioner.
– Det erbjuder en möjlighet att
få uttrycka sina idéer på ett mindre
formellt sätt, vilket vi märker att det
finns stort behov av, säger 3D-samordnaren Erik Telldén.

Vår stad växer och då
vill vi göra den så hållbar som möjligt.

Öppna geodata ger
många möjligheter

Carina Aschan.

”Det här kommer att gå ganska fort”

Catharina Elmsäter-Svärd. Foto: Rosie Alm
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– Det brukar vara lyckosamt när
näringsliv, offentlig sektor och akademi
arbetar tillsammans.
Den digitala kompetensen inom byggbranschen varierar kraftigt. Vissa har
jobbat länge mot en digital omställning,
andra har knappt börjat.
Sveriges Byggindustrier håller på att ta
fram en rapport om hur stora och medelstora företag jobbar med digitala lösningar
för att i nästa steg kunna hjälpa till med
affärsmodellerna.
– Det här kommer att gå ganska fort.
Vi har inget annat val än att hänga med.

Gävle släpper sina geodata fria
 Gävle kommun har beslutat att skapa
en plattform för öppna data och har avsatt
fyra miljoner kronor till intäktsbortfall i
nuvarande kartavtal och projektarbete.
Tommy Köhn, avdelningschef Lantmäteri & Geografisk Information, ser många
fördelar med att göra dessa data lättillgängliga även för andra än kommunens
egna verksamheter.
– Det gynnar inte minst utvecklingen inom den privata sektorn och som
till följd även vår egen verksamhet. En
annan fördel är att vi får ett utifrån och
in-perspektiv på det hela. Det gör att det
kommer att ställas högre krav på den
information som vi släpper. Hittills har
produktionen av kartor styrts av kommunens egna interna behov. Det är viktigt

Det är viktigt att vi
förhåller oss till öppna
datastrukturer, så att
andra verksamheter kan
ta del av vår information.
att vi förhåller oss till öppna datastrukturer, så att andra verksamheter kan ta del
av vår information.
Hittills har Gävle finansierat sina
geodata genom kommunbidrag, taxa i
plan- och bygglovsprocessen och avgifter
från de kommunala bolag som nyttjar
informationen. I öppna data-projektet
ingår att ta fram nya kartavtal, specifika-

tion av informationslager och system för
tillgängliggörande av
informationen.
Tommy Köhn.
Kommunen kommer att kunna erbjuda
paketering av information i
form av dataleveranser eller tjänster, om
någon önskar att få den satt i ett särskilt
sammanhang, men då mot en avgift. Den
tidigare nyttjanderättsavgiften på geodata
slopas.
I beslutet om öppna data anses all information vara öppen om det inte strider
mot sekretess eller den nya dataskyddsförordningen.
– Vi är glada att vi har fått resurser att
jobba med det, säger Tommy Köhn.

 Stockholms Handelskammare
har länge varit engagerad i frågan om
öppna geodata och ser med glädje på
att exempelvis Lantmäteriet har en
mycket mer positiv inställning i dag än
för några år sedan.
Fredrik Torehammar, näringspolitisk
expert, ser många möjligheter med
öppna geodata:
– Vi ser redan ett antal innovativa
tjänster som bygger på fria geodata
och det finns många fler som vi är
säkra på kan uppkomma i framtiden.
Egentligen är det två spår. Det ena är
helt nya potentiella tjänster. Det andra
är förenklingar av befintlig verksamhet,
exempelvis i plan- och byggprocesser,
där öppna data skulle göra det lättare
för nya aktörer att ta sig in på upphandlade marknader. Vår grundhållning är att
eftersom medborgare och företag redan
har betalat för dessa offentliga data en
gång, borde tillgången var så enkel och
fri som möjligt.

Vill du också jobba smart
inom planering och byggande?
Du som är företrädare för en kommun:
Jobba för att öppna upp kartdata och
andra planeringsunderlag, för alla att
ta del av. Det sporrar till innovation och
externa lösningar på kommunens utmaningar.

Möt andra kommuner som vill hitta
lösningarna och dela erfarenheter.
Välkommen till våra mötesplatser:
Position – för digitalt samhällsbyggande
2030 samt Smarta städer.

Engagera dig i nationella projekt för
övergång till digitala planeringsprocesser. Lantmäteriets "Digitalt först – för
en smartare samhällsbyggnadsprocess"
samt regeringens strategiska innovationsprogram ”Smart Built Environment”
är två exempel.

Håll dig uppdaterad genom medlemskap i Geoforum Sverige – vi är en
plattform för kommunikation och samtal
mellan aktörer inom området.

Geoforum
Är sedan 30 år tillbaka branschorganisationen för geodataområdet och
verkar för breddad användning av geodata och IT för ett effektivt och hållbart
samhälle.
Representerar drygt 200 medlemmar från offentlig sektor, näringsliv och
akademi, varav cirka 100 kommuner.
Nya medlemmar är alltid välkomna.
Är en mötesplats för kompetensutveckling, omvärldsbevakning och samarbeten genom konferenser, seminarier
och andra arrangemang.
Är branschens röst gentemot
politiker, myndigheter och media och
erbjuder en oberoende plattform för
faktabaserad och kvalitativ information.
Läs mer: geoforum.se

