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HÅLLBARA KARTAN 

Förord 

Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhälls-
byggnadssektorn kan bidra till Sveriges resa mot att bli ett globalt föregångsland som 
realiserar de nya möjligheter som digitaliseringen för med sig. Smart Built 
Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom 
ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, 
Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för 
Sveriges internationella konkurrenskraft och bidra till hållbara lösningar på globala 
samhällsutmaningar.  

Samhällsbyggnadssektorn är Sveriges enskilt största sektor som påverkar hela vår be-
byggda miljö, men den är fragmenterad med många aktörer och processer. Att 
förändra samhällsbyggandet med digitaliseringen som drivkraft kräver därför 
samverkan mellan många olika aktörer. Smart Built Environment tar ett samlat grepp 
över de möjligheter som digitaliseringen innebär och blir en katalysator för 
spridningen av nya möjligheter och affärsmodeller. 

Programmets mål är att till 2030 uppnå: 
• 40 % minskad miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv för nybyggnad och 

renovering 
• 33 % minskning av total tid från planering till färdigställande för nybyggnad och 

renovering 
• 33 % minskning av de totala byggkostnaderna 
• flera nya värdekedjor och affärsmodeller baserade på livscykelperspektiv, 

plattformar samt nya konstellationer av aktörer 
 
I programmet samverkar programparter från näringsliv, kommuner, myndigheter, 
bransch- och intresseorganisationer, institut och akademi. Tillsammans nyttiggör vi 
den kunskap som tas fram i programmet.  

Hållbara kartan är ett av projekten som har genomförts i programmet. Det har letts av 
Region Gotland och har genomförts i samverkan med RISE – Research Institute of 
Sweden.  

Region Gotlands övergripande hållbarhetsarbete styrs av Vårt Gotland 2040, där 
Hållbara kartan är en del i att kliva fram i den riktning som stakats ut från den 
regionala utvecklingsstrategin. Vid Region Gotland avslutades även under 2021 det 
mycket framgångsrika projektet DiSa – Digital samhällsbyggnad. I projektet har Region 
Gotland digitaliserat och kvalitetssäkrat sina geodata, vilket gett en strukturerad 
digital grund att arbeta vidare utifrån. Innovationsidén om Hållbara kartan är en 
naturlig utveckling, där Region Gotland testat vilken information en tjänst för hållbart 
byggande på Gotland ska innehålla och hur denna information bäst ska visualiseras.  

Visby, 1 augusti 2022 
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Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsprocessen står inför stora utmaningar, med tydliga mål att minska 
byggsektorns påverkan på miljön. Digitalisering ses som en viktig förändringsfaktor 
för att nå dessa mål där kommuner och regioner har både ansvar och möjligheter att 
möta denna utmaning och samtidigt driva omställningen till ett klimatneutralt 
samhälle. En digital samhällsbyggnad genererar dessutom en ny typ av geodata som 
tidigare inte alltid varit tillgänglig. Det skapar förutsättningar att skapa nya data, 
analyser och tjänster som kan komma andra till nytta för ett mer hållbart byggande.  
 
Projektet Digital Samhällsbyggnad, DiSa (2018-2021), la grunderna för en digital 
samhällsbyggnadsprocess som genererar data som kan komma till nytta för hela 
Region Gotland. Genom anpassningar av metoden Designsprinter har innovationsidén 
Hållbara kartan testat hur geodata som genereras från en digital 
samhällsbyggnadsprocess kan komma att skapa nytta för medborgare som önskar 
bygga mer hållbart. Syftet har varit att i dialog med användarna testa vilken 
information en hållbar karta över Gotland skulle innehålla och hur denna information 
bäst skulle visualiseras.  
 
Innovationsidén har via dialog definerat tre områden som särskilt viktiga för att hjälpa 
medborgare bygga mer hållbart:  
 
• Var är det mest hållbart att bygga och utveckla?  
• Var är de byggtekniskt hållbara valen som jag önskar möjliga?  
• Var lever jag mest hållbart? 

 
Det handlar om att bygga rätt på rätt ställe. Omvärldsanalysen visar att dagens tjänster 
idag inte når hela vägen för att möta de behov som medborgarna pekar ut. Det krävs 
ett omtag i hur dessa tjänster ska utformas för att kunna stötta till mer hållbara beslut. 
Samtidigt finns det idag en stor mängd med geodata som genereras som kan stötta ett 
mer hållbart byggande och som går att använda rakt in i tjänstbyggandet av 
exempelvis karttjänster. Innovationsidén har resulterat i en prototyp som testar och 
visualiserar hur en sådan typ av karttjänst skulle kunna se ut, med särskilt fokus på 
viktiga koncept, funktioner och arbetsflöden som kan bidra och stötta till ett mer 
hållbart byggande. 
 
Arbetet med Hållbara kartan har visat att det även finns en mängd verksamheter 
utanför samhällsbyggnadsprocessen inom Region Gotland som skulle gynnas av en 
sådan tjänst, kommunikation och HR för att nämna några, då kompetensförsörjning 
och bristen på arbetskraft på Gotland är en stor samhällsutmaning.  

Som nästa steg för innovationsidén för att gå från idé till färdig plattform kommer ett 
vidare arbete göras internt med fokus på att arbeta vidare med berörda processer och 
verksamheter, identifiera en lämplig projektledare och framtida förvaltare av en sådan 
här tjänst, leta samarbetspartners och olika finansieringsmöjligheter.  
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Summary 

The spatial planning process faces major challenges, with clear goals to reduce the 
building sector's impact on the environment. Digitalization is seen as an important 
factor to reach these goals, where municipalities and regions have both responsibilities 
and opportunities to meet this challenge and at the same time drive the transition to a 
climate-neutral society. A digital spatial planning process also generates a new type of 
geodata that previously was not always available. It creates a new foundation from 
which new data, analyses and services can be created, thus benefit others for more 
sustainable planning and construction. 

The project Digital Samhällsbyggnad, DiSa (2018-2021), laid the foundations for a 
digital spatial planning process that generates data that can be useful for the entire 
Region Gotland. Through adaptations of the Design sprint method, the innovation idea 
“Hållbara kartan (Sustainable Map)” has tested how geodata generated from a digital 
planning process can create benefits for citizens who wish to build more sustainably. 
The purpose has been to test, through dialogue with the users, what information a 
sustainable map of Gotland would contain and how this information would best be 
visualized. 

From the dialogue, the innovation idea has identified three areas as particularly 
important to help citizens build more sustainably: 

•  Where is it most sustainable to build and develop? 

•  Where are the constructional sustainable choices that I want possible? 

•  Where do I live most sustainably? 

It all sums up into making the right choices at the right place. A market research 
showed that today's available services do not reach all the way to where the needs are. 
A retake regarding how these services are to be designed is required to support 
sustainable choices. At the same time, there is a large amount of geodata that is 
generated today that can support more sustainable spatial planning and that can be 
used directly in the construction of web maps services. The innovation idea has 
resulted in a prototype that tests and visualises what such a type of map service could 
look like, with particular focus on important concepts, functions and workflows. 

The work with Hållbara Kartan has shown that there are a number of different 
functions outside the spatial planning process within Region Gotland that would 
benefit from such a service, communication and HR to name a few, as the supply of 
skills and the lack of labour on Gotland is a major societal challenge.  

As the next step for the innovation idea to go from idea to finished platform, further 
work will be done internally with a focus on working further with the relevant 
processes and functions, identifying a suitable project manager and future manager of 
a service like this, looking for collaboration partners and various funding 
opportunities. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Samhällsbyggnadsprocessen står inför stora utmaningar, med tydliga mål att minska 
byggsektorns påverkan på miljön. Trycket är stort på att effektivisera byggandet av 
nya bostäder och lokaler för en ständigt växande befolkning. Enligt SCB byggdes det 
under 2021 byggdes det ca 70 000 bostäder och ca 10 000 av dem var småhus (SCB, 
2022).  Samtidigt står samhällsbyggnadsprocessen för nästan 20 % av Sveriges 
koldioxidutsläpp, enligt siffror från Boverket (Boverket, 2021). För att lösa denna 
ekvation, och samtidigt gå mot en minskad klimatpåverkan, arbetar många kommuner 
och regioner intensivt med olika projekt för en omställning mot en mer hållbar och 
jämlik samhällsbyggnadsprocess.  

Huvudspåret för att snabbare nå målen är digitalisering, och många institut och 
myndigheter stöttar i processen. Kommuner och regioner har ansvar och möjligheter 
att möta vår tids största utmaning och driva omställningen till ett klimatneutralt 
samhälle. Men många kommuner saknar resurser och kompetens för att hänga med i 
den snabba takt som samhällsbyggandet utvecklas i. Samtidigt som digitaliseringen av 
samhällsbyggnadsprocessen måste öka, ökar även behovet av relevant information och 
transparenta processer, som ger offentlig sektor, företagare och privatpersoner 
möjlighet till bättre analyser för mer klimatsmarta, jämlika och rättssäkra beslut. 

En viktig och grundläggande bas för digitalisering inom samhällsbyggnad utgör 
utökade och kvalitetssäkrade geodata – alltså data som beskriver företeelser inklusive 
deras geografiska läge. Det kan exempelvis vara information om byggnader, 
vattentäkter, vägar, naturvärden eller kulturminnen. Användande av geodata, för att 
fatta smartare och grönare proaktiva beslut, är ett effektivt sätt att möjliggöra en 
omställning mot ett hållbart och jämlikt samhällsbyggande. Trots att geodata har en 
stor potential att bidra till kommuners och regioners klimatarbete har inte området 
utvecklats eller etablerats i samhällsbyggnadsprocessen i tillräckligt stor omfattning 
för att åstadkomma önskad positiv påverkan. 

Region Gotlands övergripande hållbarhetsarbete styrs av Vårt Gotland 2040, där 
Hållbara kartan är en del i att kliva fram i den riktning som stakats ut från den 
regionala utvecklingsstrategin. Vid Region Gotland avslutades dessutom under 2021 
digitaliseringsprojektet DiSa – Digital samhällsbyggnad (2018-2021) som satt 
förutsättningarna som Hållbara kartan tar avstamp i. Genom projektet har Region 
Gotland systematiskt arbetat med digitalisering och kvalitetssäkring av geodata, vilket 
lett fram till en strukturerad digital grund att arbeta vidare utifrån. Inom 
organisationen pågår flera andra framåtsyftande digitaliseringsprojekt och 
effektivitetsprogram för samhällsbyggnadsprocessen. Digitaliseringsresan fortsätter 
med att bygga vidare på tidigare arbete, genom att utveckla nya tjänster som 
underlättar för användarna i deras kontakt med Regionen. Under arbetet med 
hållbarhet i DiSa-projektet väcktes tanken på hur kommuner och regioner skulle 
kunna presentera data som underlättar hållbart samhällsbyggande.  

Innovationsidén ’Hållbara kartan’ finansieras till 50 % av det strategiska 
innovationsprogrammet Smart Built Environment, genom det statliga forskningsrådet 
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Formas, och till 50 % av Region Gotland. Den totala kostnaden för innovationsidén är 1 
miljon kronor. Den genomfördes under tiden 2021-12-01 och 2022-06-30. 

1.2 Syfte 
Syftet med innovationsidén ’Hållbara kartan’ är att i dialog med användarna testa 
vilken information en hållbar karta över Gotland skulle innehålla och hur denna 
information bäst skulle visualiseras. Tillgänglighet, jämlikhet och hållbarhet står i 
fokus. Tillgänglighet eftersom den Hållbara kartan ska förenkla för målgruppen att 
söka geodata, samt bidra till transparens. Jämlikhet eftersom en hållbarhetskarta ska 
ge målgruppen samma förutsättningar att ta del av, och vara en del av, utvecklingen av 
samhällsbyggnadsprocessen. Hållbarhet är i fokus eftersom kartans fundament ska 
bygga på främst ekologisk, men även social hållbarhet. 

 

1.3 Mål 
 

1.3.1 Effektmål 
Gotlands företagare, boende och besökare ska uppleva att Region Gotlands 
samhällsbyggnadsprocess är effektiv, transparent och tillgänglig. Den ska präglas av 
god service genom lättåtkomliga digitala tjänster, vilket skapar hög kundnöjdhet och 
hållbar utveckling på ön. Innovationsidén kommer genom ökad kunskap och att aktivt 
arbeta för likabehandling och icke-diskriminering bidra till en hållbar utveckling. 

Genom att visa var det är mest hållbart att bygga på ön kan Hållbara kartan i framtiden 
utgöra en konkret plattform för grönare samhällsutveckling på Gotland. Att visualisera 
geodata i en karta skulle även i förlängningen kunna möjliggöra analyser av 
informationen som kan komma både medborgare och Regionen till nytta. 

1.3.2 Projektmål 
Målet med innovationsidén är en prototyp av en digital hållbar karta, framtagen i 
samråd och dialog med regionalt näringsliv, medarbetare vid Region Gotland och 
privatpersoner. Innovationsidén ska ge konkreta förslag som har möjlighet att öka 
tillgången till relevant information, öka jämlikheten i samhällsbyggnadsprocessen och 
öka takten för att hållbarhetsmålen ska uppnås.   

Genom att tillgängliggöra information på ett pedagogiskt sätt kan fler personer få 
tillgång till det data som Region Gotland har, vilket ökar delaktigheten i 
samhällsplaneringen på ön. Detta är en viktig demokratisk aspekt av geodata, som 
också skapar inkludering och mer transparens i planerande och byggande av jämlika 
livsmiljöer på Gotland. 

 

1.4 Intressenter 
Den primära målgruppen för innovationsidén är aktörer som på olika sätt påverkas 
och är del av samhällsbyggnadsprocessen. Innovationsidén har fördjupat sig i 
medborgarens behov då det är den målgrupp idag som tycks ha lägst eller mest 
ojämlik kunskap om hållbart byggande. Även näringsliv och besökare på ön tillhör den 
primära målgruppen. Detta både som privatkunder till de olika verksamheter som 
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samhällsbyggnadsprocessen innebär, men också som medborgare som ska vara 
delaktiga i och påverka den framtida utvecklingen och planeringen på Gotland. 

Medarbetare och verksamma inom Region Gotland är en sekundär målgrupp. De 
digitala tjänster som skapas underlättar för verksamheten att ge användarna bättre 
service. Innovationsidén vill bidra till att medarbetarna upplever stor meningsfullhet 
på sin arbetsplats då de arbetar med att möta de behov som kunderna och användarna 
har. Innovationsidén hoppas kunna skapa en tjänst där det data som genereras i den 
digitala samhällsprocessen kommer till vidare nytta i planeringen och utvecklingen av 
Gotlands, samt kommer medborgarna till gagn.  

Även andra kommuner och regioner är intressenter till innovationsidén. De kommer 
att fritt ta del av resultaten från innovationsidén och i de fall arbetet med den 
framtagna prototypen fortsätter och kan skalas upp kommer de även att bjudas in för 
att vara del av utvecklingen. 

 

1.5 Organisation 
Organisation, projektgenomförande och rapportering följer Region Gotlands 
projektmodell och de krav som finansiärerna Smart Built Environment och Formas har 
(se bild 1). 

Region Gotlands samhällsbyggnadsdirektör är projektägare. Projektägaren är även 
ordförande i styrgruppen, där representanter för samtliga förvaltningar inom 
samhällsbyggnadsprocessen ingår. 

Projektledaren är GIS-ingenjör vid enheten för Geografisk information. Projektledaren 
uppdaterar styrgruppen om hur innovationsidén framskrider, om olika risker, 
utmaningar och möjligheter som styrgruppen kan behöva ta ställning till under 
projekttiden. Projektledaren driver innovationsidén och det operativa arbetet med 
Hållbara kartan, och har ansvar för rapporteringen till finansiärerna likväl som 
arbetsfördelning i projektgruppen.  

I projektgruppen ingår medarbetare från Region Gotland och samarbetspartnern RISE. 
Region Gotland står för ca 75 % av arbetet i innovationsidén och RISE står för 25 % av 
arbetsinsatsen. RISE har framförallt bistått med kunskap och arbete i omvärldsanalys, 
workshops och interaktionsdesign samt prototypbyggande i Unity. Region Gotland har 
projektlett samt bidragit med kunskap inom lokala förutsättningar med geodata och 
planering. 
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Bild 1. Organisationsschemat för innovationsidén. 
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2 Genomförande 
Innovationsidén har genomförts under en period på totalt 6 månader och har arbetat 
med anpassning av Designsprint som metod. Designsprinter är en metod som syftar till 
hjälpa till att definiera mål, validera idéer samt besluta kring utvecklingen av en 
produkts ”roadmap” innan man börjar utveckla. Metoden lägger fokus på att 
identifiera strategiska problem genom att arbeta interdisciplinärt, med snabbt 
prototypande samt testning och visualisering av användarvänligheten (Sprint, 2021). 
Innovationsidén har utifrån det delats upp i olika arbetspaket. Kopplat till varje 
arbetspaket har det funnits delmål som har fungerat som viktiga hållpunkter under 
arbetets gång och guidat innovationsidén vidare (se bild 2). 

Bild 2. Arbetsprocessen har inspirerats av metoden designsprint och gått igenom fyra stora steg; (1) 
kunskapsinhämtning, (2) Skissande och beslut av roadmap, (3) prototypande och (4) testning.  

   

2.1 Kartläggning av geodata 
Steg 1 i innovationsidén gällde kartläggning av befintliga geodata. Genom inventering 
och workshops har innovationsidén kartlagt vilka data som kan utgöra underlag i en 
hållbar karta, genom samverkan med projektledare, GIS-ingenjörer, andra 
professioner inom organisationen samt externa aktörer. Innovationsidén har tagit 
avstamp i geodata som genereras av en digital samhällsbyggnadsprocess men även 
tittat på annat data som ligger i databaserna. Inventeringen har sedan sammanställt 
dataseten och identifierat vilka geodata som kan fungera som underlag i en hållbar 
karta. Någon liknande fokuserad inventering har inte gjorts tidigare.  

Kartlagt data har sedan testats och diskuteras med svenska myndigheter, andra 
kommuner och studenter via en workshop under Kartdagarna den 5-7 april 2022. På 
workshopen deltog ett 20-tal personer som alla arbetar med eller studerar inom 
geodata-branschen.  

Arbetspaketet har genererat en kartläggning och sammanställning av vilka geodata 
som kan vara användbara i en hållbar karta samt vilka andra geodata som idag inte 
finns men kan vara viktiga för en hållbar karta. Slutsatserna finns att läsa under 
resultatdelen. 

• Kartläggning av 
geodata

• Omvärldsanalys
• Dialog

Samla kunskap

• Skissa lösningar
• Besluta om lösningar

Skissa och besluta 
"roadmap" • Skiss-prototyp

• Användartester
• Realistisk prototyp

Prototypa

• Användartester
• Kunskaps- och 

erfarenhetsspridning

Testa
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2.2 Omvärldsanalys 
Under innovationsidéns andra kunskapsinhämtande del genomfördes en 
omvärldsanalys där innovationsidén undersökt vilka andra aktörer som arbetat på 
liknande eller angränsande sätt med geodata för hållbarhet, och vilken typ av tjänst 
som har kommit ut av det arbetet.  

Arbetspaketet genererade en Excelfil med analyserade tjänster och plattformar samt 
en sammanställning och analys av resultatet i en Powerpoint-rapport. Slutsatserna 
finns att läsa under resultatdelen samt som bifogad fil.  

 

2.3 Dialog med användare 
Den tredje delen som syftade till kunskapsinhämtning fokuserade på potentiella 
användare och deras behov. Innovationsidén har samverkat med potentiella 
användare genom att kartlägga deras behov och önskemål av en hållbar karta. Fokus i 
dialogen har varit att komplettera kunskapen som inhämtats från omvärldsanalyser 
och kartläggning av geodata för att identifiera strategiska problem och behov. Viktigt i 
dialogen har varit att arbeta interdisciplinärt för att fånga upp olika perspektiv tidigt i 
arbetet, identifiera huvudmålgrupp samt säkerställa samverkan mellan olika frågor 
som är en viktig del av en hållbar utveckling.  

Olika digitala verktyg har använts och anpassats utifrån dialogens syfte:  

• För insamling av information från externa aktörer (medborgare, näringsliv, 
organisationer) har e-tjänster använts. Kommunikationen om möjlighet att 
delta i innovationsidén har kommunicerats via Region Gotlands sociala 
medier; Facebook och Instagram. 

• För insamling av information från interna aktörer (anställda inom Region 
Gotland) har e-tjänster samt workshops använts. Kommunikation om att delta 
i innovationsidén har används via Region Gotlands interna system samt 
personliga inbjudningar och rekommendationer från andra.  

Arbetspaketet resulterade i en kartläggning samt analys av behoven och önskemålen 
hos potentiella användare. Slutsatserna finns att läsa under resultatdelen. 

 

2.4 Prototypskissande 
Utifrån det underlag som omvärldsanalysen, dialogen med användarna och 
kartläggningen av geodata gav, har en teoretisk prototyp för en hållbar karta arbetats 
fram. Testmetoden, att prototypa, handlar om att enkelt göra ett förslag och visualisera 
detta så att alla förstår vad vi pratar om och för att senare enkelt kunna korrigera. 
Prototypen skissar ut hur en lösning för en hållbar karta skulle kunna se ut och vara 
uppbyggd. Skissen har arbetats fram med fokus på koncept, arbetsflöden och 
processer.  

Den teoretiska prototypen resulterade i en skiss i Powerpoint. Slutsatserna finns att 
läsa under resultatdelen. Den teoretiska prototypen finns med i sin helhet som bifogat 
fil.  
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2.5 Användartester 
Den framtagna teoretiska prototypen har testats på utvalda aktörer, både internt och 
externt. Testerna har fokuserat på hur prototypen motsvarar de behov som framkom i 
de tidigare dialogerna om kartan samt viktiga processer, koncept och arbetsflöden.  
Prototyperna har testats tillsammans med en guide från projektgruppen där dialog har 
förts under själva testet. Syftet med testet var: 

• Få feedback från kollegor och användare med olika perspektiv och 
kompetenser.  

• Få generell feedback på syftet med Hållbara kartan 
• Få specifik feedback på plattformens tänkta funktioner och arbetsflöden, samt 

hur intuitiv och förståelig den är.  
• Även inspel och idéer relaterade till layout och hur trevlig/attraktiv 

plattformen är välkomnades, även om det endast är en skiss som visas i testet. 

Arbetspaketet resulterade i en sammanställning och analys av diskussionerna som 
uppstod under testet. Slutsatserna finns att läsa under resultatdelen. 

 

2.6 Uppdatering till realistisk prototyp 
Den teoretiska prototypen uppdaterades efter analys av den input som inkommit vid 
användartesterna. Därefter sattes den teoretiska prototypen in i en testmiljö i Unity för 
att bygga en mer realistisk prototyp. Unity är en plattformsoberoende spelmotor 
utvecklad av Unity Technologies, som främst används för att utveckla videospel och 
simuleringar i 3D för datorer, konsoler och mobila enheter. Det används idag bland 
annat inom spel, arkitektur, bilar och film (Unity, 2021). Syftet var att testa idéerna i en 
plattform och hur plattformen kan möta upp de koncept, arbetsflöden, behov, data och 
krav på interaktivitet i ett helhetskoncept.  

Arbetspaketet resulterade i en realistisk prototyp i en testmiljö samt en kortare film på 
hur det skulle kunna se ut. Slutsatserna finns att läsa under resultatdelen. En film på 
prototypen ligger tillgänglig på region Gotlands hemsida. Prototypen ligger även 
tillgänglig på RISE:s plattform för digitala tvillingar. 

 

2.7 Kunskaps- och erfarenhetsspridning 
Projektgruppen har presenterat innovationsidén på flera olika tillställningar under 
innovationsidéns gång med syftet att testa, presentera och utvärdera innovationsidén. 
Projektgruppen har deltagit på följande konferenser:  

• Workshop på Kartdagarna 5-7 april 2022 – Testa och insamla kunskap (se bild 
3).  

• Seminarium på Almedalsveckan 6 juli 2022 – Presentera och testa prototypen 
(se bild 3).  
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• Presentation på konferensen Arbeta smart med planering och byggande 4 
oktober 2022 – Presentera och dela erfarenheter. 

Bild 3. Till vänster: Jessica och Andreas håller i en workshop på Kartdagarna. Till höger: Jessica gör sig redo 
inför presentationen på Almedalsveckan.   
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3 Resultat 
Genomförandet av innovationsidén har resulterat i en realistisk prototyp som ligger 
tillgänglig i en testmiljö. I prototypen testar innovationsidén hur kommuner och 
regioner kan vidarenyttja sina geodata som skapas av den digitala 
samhällsbyggnadsprocessen för att stötta ett mer hållbar byggande. Nedan 
presenteras resultaten i mer detalj för varje arbetspaket och vad det betytt för 
utvecklingen av innovationsidén. 

3.1 Kunskapsinhämtning 
 

3.1.1 Kartläggning av geodata 
Kartläggningen av geodatat delades in i tre delar med olika syften (se bild 4):  

Bild 4. De tre delar som kartläggningen av geodatat har bestått av.  

• Inventering av metadataportalen: Gå igenom och inventera befintligt 
geodata utifrån ett hållbarhetsperspektiv och därefter analysera dess 
betydelse för hållbart byggande.  

• Inventering av tillgängliga karttjänster: Analysera vilka karttjänster som 
idag ligger tillgängliga för medborgare och därmed vilka geodata det idag går 
att hämta information från som medborgare.  

• Inventering av saknad geodata: Kartlägga om det är några kritiska geodata 
som Region Gotland idag inte har i sina databaser men kan vara viktiga att 
inkludera i en hållbar karta.  

3.1.1.1 Inventering av metadataportelen och tillgängliga karttjänster 
Vid kartläggning av det geodata som Region Gotland innehar framkommer att en stor 
mängd användbar data finns på plats. Det är en följd av DiSa-projektet där regionen 
gjort ett stort arbete med sätta en digital grund för samhällsbyggnadsprocessen. Ett 
delmoment i DiSa var att ta fram en metadataportal där numera kvalitetssäkrad 
geodata finns dokumenterad (Region Gotland, 2021). Den insats som gjordes under 
DiSa har alltså haft stor betydelse för den ordning som finns i databaserna. Det skapar 
förutsättningar för att vidare använda datat eftersom det numera är lätt att hitta, lita 
på och identifiera ägare till.  

I metadataportalen ligger idag 347 olika geodata och tjänster. Metadataportalen 
användes som ett första underlag för inventeringen. Under inventeringen av befintligt 
geodata klassades geodatat huruvida datat ansågs direkt stödjande för ett hållbart 
byggande eller ej. I bilden nedan presenteras ett utdrag av vissa geodata som ansågs 

1. Inventering av 
metadataportalen

2. Inventering av 
karttjänster

3. Inventering av 
saknad data
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direkt stödjande för Hållbara kartan (se bild 5). En liknande inventering av geodatat 
har inte tidigare gjorts.  

Bild 5. Exempel på olika dataset som identifierades som direkt stödjande för ett hållbart byggande.  

Vidare gjordes en analys av tillgängliga karttjänster som berör hållbart byggande på 
olika sätt. I dessa tjänster återfinns majoriteten av det geodata som identifierats som 
viktigt för hållbart byggande (se tabell 1). 11 tjänster identifierades som särskilt 
viktiga för hållbart byggande och endast en gör försök att paketera flera olika dataset 
som rör hållbart byggande. Det är Gotlandskartan som samlar flera olika karttjänster 
och därmed också olika dataset i en karttjänst (se bild 6). Gotlandskartan är en 
produkt av DiSa. Det betyder att en privatperson idag kan studera mycket av det 
utpekade geodata som behövs i de karttjänster som finns tillgängliga på Region 
Gotlands hemsida. Det kräver dock en tämligen stor insats att gå igenom samtliga 
tjänster, sammanställa informationen och dra ut någon kunskap från dem för att nyttja 
den till slutsatser om ens hållbara byggande. 

Bild 6. Gotlandskartan ligger tillgänglig för medborgare och samlar många geodata på en karta.  
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Kartans namn Antal klick 
(senaste 
året 2021-
2022) 

Genomsnitt 
(klick/dag) 

Hållbarhetsaspekt 
för en hållbar karta 

Exempel på geodata 

Digital översiktsplan 4095 11,22 (bara 
funnits 
sedan 25 
jan) 

Bygga Markanvändning, 
Riksintressen, 
Utvecklingsriktning 

Digitala detaljplaner 10329 28,30 Bygga Detaljplaneinformation 

Naturvårdsprogram 362 0,99 Bygga Riksintressen Natur, 
Natura2000,  

Kulturvärdeskarta 2012 5,51 Bygga Kulturhistoriskt viktiga 
och skyddade platser 

Gotlandskartan 11351 31,10 Bygga/Leva Samlat många kartor i 
en med ex Förskolor 
och skolor, 
vattenskyddsområden, 
badplatser, 
detaljplaner, 
Översiktsplaner osv.  

Områden 
undantagna från 
bygglovsbefrielse 

5440 14,90 Bygga Försvarsmaktens 
områden, områden av 
särskilt värde 

Historiska kartor 1590 4,36 Bygga Historiska kartor 

Vattenskyddsområde 
och grundvatten 

1789 4,90 Bygga Grundvattentillgång, 
vattenskyddsområden 

Friluftsliv- och 
rekreationskartan 

287 0,79 Leva Surfing, badplatser, 
leder, kajak, 
fågelskådning etc.  

Teknikförvaltningens 
utemiljöer 

8943 24,50 Leva Grillplatser, lekplatser, 
badplatser etc.  

Grönplan 816 2,24 (bara 
funnits 
sedan 25 
jan) 

Bygga/Leva Ekosystemtjänster, 
grönområden, 
naturområden, 
spridningskorridorer 
etc.  

Tabell 1. Analyserade karttjänster som ligger tillgängligt för medborgare på Region Gotlands hemsida.  

3.1.1.1.1 Sekretessbelagda geodata 
Vissa geodata har exkluderats i denna kartläggning då den inte får delas på grund av 
säkerhetsskäl. Det gäller till exempel det kommunala VA-nätet, el-nätet och fibernätet. 
Innovationsidén har dock identifierat dessa geodata som mycket viktiga för att stödja 
ett hållbart byggande och bör byggas in i tjänsten på något sätt. Gotland har utöver 
vanliga sekretessbelagda geodata också ett speciellt säkerhetspolitiskt läge som kan 
komma att påverka vilka data som går att få tag i samt hur de visas. Detta är något som 
tjänsten behöver ta hänsyn till.  
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3.1.1.2 Identifiering av saknade geodata 
Det identifierade geodatat som ansågs ha betydande roll för ett hållbart byggande togs 
vidare till en workshop (se bild 7). Under workshopen deltog myndigheter 
(Lantmäteriet, Rymdstyrelsen, Skogsstyrelsen), kommuner och regioner (Region 
Skåne, Upplands-Bro, Strängnäs, Sigtuna, Halmstad, Nyköping, Stenungssund, 
Kristianstad), företag (OX2) och studenter (Göteborg universitet, Umeå Universitet, 
Folkuniversitetet i Gävle) för att diskutera hållbar information och geodata (se bild 7). 
Workshopen hölls under Kartdagarna 2022 (5-7 april). Ett 30-tal personer var 
anmälda varav 7 män och 13 kvinnor deltog under själva workshopen. 
Åldersfördelningen tämligen spridd.  

Bild 7. Till vänster: Deltagarna efter gruppdiskussion. Till höger: Andreas och Jessica går igenom de 
anteckningar som gjordes under workshopen.  

Fokus för workshopen var att identifiera vilka andra geodata som innovationsidén inte 
identifierat men ansågs kunna spela en viktig roll för en tjänst som Hållbara kartan. 
Under workshopen framkom att det finns flera olika typer av geodata som är 
intressanta att undersöka vidare (se bild 8): 

1 Nya data från analyser: Framförallt är det intressant att titta närmare på nya 
data som kan tas fram med hjälp av analyser från en digital 
samhällsbyggnadsprocess (ex. byggrätter, risker och sårbarhets data och data med 
längre tidshorisonter). Då grunddatat redan är skapat kan enkelt mervärden 
skapas utan större insats.  Här kan även satellitdata bidra med nya insikter och 
geodata genom analys.  
 

2 Data från medborgare: Det kan även finnas ett värde av att plocka in information 
från medborgare för att från det kunna göra analyser som exempelvis områden för 
vardagsliv. Sådant data kan dessutom bli till värdefulla data vid planeringen 
internt på Region Gotland.  
 

3 Öppna data/ Externa data: Det finns också en potential att undersöka öppna 
geodata från andra myndigheter eller organisationer (ex. Open Street Map, öppna 
API:er) för att bredda perspektiven och plocka in data som kommuner inte 
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förvaltar, eller har resurser till att förvalta, men som kan skapas stora värden ur 
och sätta upp processer för att effektivt skörda värdena ur dessa data.  
 

 
Bild 8. Deltagarna ombads att dokumentera sina diskussioner och i slutet sammanfatta det man kommit 
fram till i en större gemensam diskussion.  

 
3.1.1.3 Slutsatser från kartläggning av geodata 
En digital samhällsbyggnadsprocess genererar i sig värdefulla geodata att använda sig 
av i en sådan här tjänst men behöver kompletteras för att skapa en helhet. Det blir en 
avvägning mellan kostnad och värdeskapande i vilka data som behövs, vad de ”kostar“ 
att förvalta och vad effekten blir för användaren. För att kunna få fram vissa geodata 
krävs också att interna processer inom olika verksamheter fungerar hela vägen då 
beroendet av varandra förstärks när geodatat är beroende att det görs på ett korrekt 
sätt.  

3.1.2 Omvärldsanalys 
I omvärldsanalysen har innovationsidén undersökt ett 20-tal nationella och 
internationella karttjänster och informationsplattformar. De 20-talet tjänster och 
plattformar som analyserats har skapats av olika aktörer, allt från privat, kommunalt 
och andra organisationer. De har även haft olika skala, fokus, användare etc. Analysen 
visar hur dessa arbetat, på liknande eller angränsande sätt, med geodata för hållbarhet 
och resultatet redovisas i sin kompletta form i bilaga 1. Nedan presenteras en 
sammanfattning av analysen.  
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3.1.2.1 Informationsmängd 
Analysen visar att generellt har de plattformar med liten informationsmängd tydligare 
syfte och det är lättare att förstå vem kartan vänder sig till.  Det kan ses i exempelvis 
Barnens karta, solkartan i Höganäs (se bild 9) och Stockholm samt Rekospot. De är 
även mer användarvänliga med enklare grafiska gränssnitt och flera verkar använda 
interna tekniska plattformar. 

Bild 9. Solkartan i Höganäs är enkel i sin utformning och mycket användarvänlig genom att den kombienrar 
karta med anpassad grafik.  

I de mer omfattande plattformarna blir informationsmängden snabbt stor och 
intrycket är att organisationen bakom har lagt in all den information som kan vara 
nyttig för flera olika brukare. Det blir dock svårt att navigera och dra slutsatser av en 
så stor mängd information som kan kombineras på en mängd olika sätt. Det kan ses i 
exmpelvis Region Valencia Grön Infrastruktur (se bild 10) eller Grön Infrastruktur 
Södermanlands län.  

Bild 10. Region Valencias karttjänst för grön infrastruktur är komplex med mycket information. Det gör den 
dock svårnavigerad och svår att dra slutsatser från.  
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3.1.2.2 Läsbarhet och visualisering 
Även användarmässigt och grafiskt finns det mycket att önska av de större 
plattformarna. Informationen finns oftast där men är svår att förstå och använda. 
Försök finns att använda publiceringsverktyg som ESRI Storymaps men dessa är 
ganska fyrkantiga i sin form vilket leder till en bitvis svårnavigerad upplevelse. 
Fördelen med dessa plattformar är att man kan kombierna olika medier (ex. karta, text, 
bild, diagram) och på så vis bygga upp en pedagogisk historia runt ett tema.  Här lyckas 
till exempel Jönköping Grönstrukturplan 2019 bra där de fördelaktigt kombinerar en 
stor mängd underlag till mer lättförståelig information (se bild 11). Uppsala kommuns 
arbete i ArcGIS Urban är ett annat försök att kombinera en stor mängd information 
från egna databaser och presentera i 3D med olika sammanställningar av underlag, 
indikatorer, nyckeltal. Den visuella presentationen är fördelaktig för läsbarheten (se 
bild 12). Det blir dock lätt avancerat att röra sig i plattformen då den hanterar mycket 
information och kräver således mycket av läsaren för att få ut all den kunskap som 
finns samlad. 

Bild 11. Ovan: Jönköpings Grönstrukturplan 2019 kombinerar fördelaktigt en stor mängd data till mer 
lättförståelig information genom att bland text, grafer, bilder och kartor.  Bild 12. Nedan: Uppsalas 3D-
modell i ArcGIS Urban lyckas bra med att kombinera mycket information genom olika sammanställningar av 
underlag, indikatorer och nyckeltal.  
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Det finns möjlighet för samskapande verktyg i dessa plattformar som har fungerat bra i 
direkt interaktion med medborgare, t.ex. Köpenhamns samskapande för 
klimatanpassning. Denna variant har dock använts i samband med workshops och med 
förklaringar av personal och är därför en väldigt resurskrävande lösning (se bild 13). 

Bild 13. Större framgång ses i de större plattformarna om man kombinerar det med direkt interaktion med 
medborgarna. Det är dock en resurskrävande lösning.  

3.1.2.3 Förvaltning 
Flera av "enfråge-kartorna" bygger även på crowdsourcing så som Barnens karta, 
Rekospot (se bild 14) och Smarta Karta men det kräver att de fylls på för att vara 
relevanta. Flera av dessa tjänster saknar dessutom fungerande länkar etc. I tjänster där 
det finns en uttalad förvaltare säkerställs funktionen vilket är nödvändigt för att 
säkerställa att tjänsten används och hålls relevant för användaren.  

Bild 14. En-frågekartorna är lättförståeliga med tydligt syfte men har utmaningar i att säkerställa relevansen 
om man inte har en tydlig ägare av tjänsten som ansvarar för förvaltningen.   
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3.1.2.4 Slutsatser från omvärldsanalys 
En slutsats från analyserna av dessa plattformar är vikten av att vara tydlig med vad 
som ska visas och skala bort mycket "brus" som gör det svårt att förstå och använda 
informationen. Det går att använda t.ex. ESRI webkarta eller Storymaps men det kräver 
en hel del kombination av information för att verkligen visa vad som kan vara hållbart 
på en karta. Jönköpings Grönstrukturplan är ett exempel där vissa 
informationsmängder kombinerats till en helhet som förstås i relation till 
grundinformation på kartan. 

Ingen av de undersökta plattformarna når upp till en komplett plattform. De lyckas 
inom några områden men för att nå en "Hållbar karta" krävs: 

• förståelse av användarbehovet bakom kartan 
• ett tydligt syfte med kartan  
• bra läsförståelse av informationen 
• enkel användning av kartan (UX) 
• kommunikation om kartans existens till brukarna för att ge dem möjlighet att 

själv bearbeta informationsmängderna, ex. genom nedladdning och strömma 
till egen plattform. 

 

3.2 Dialog 
Under dialogen användes en e-tjänst för att samla in åsikter och erfarenheter från 
medborgare, näringsliv, organisationer och medarbetare på Region Gotland. Externa 
aktörer bjöds in att svara på frågorna i e-tjänsten via sociala medier. För den externa e-
tjänsten inkom 14 svar; 3 företag, 2 föreningar/organisationer och 9 privatpersoner.  

För en interna e-tjänsten inkom endast två svar från anställa inom Region Gotland. För 
att bredda de interna svaren hölls därför även diskussioner med ledningsgruppen för 
Teknikförvaltningen och Samhällsbyggandsförvaltingen, hållbarhetsstrateger från 
Regionstyrelseförvaltningen samt Planenheten på Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

3.2.1.1 Identifierade behov hos företag och organisationer 
I den externa dialogen med företag framhölls framförallt önskemål om mer 
information men särskilt viktigt ansågs (1) materialval, (2) utformning och (3) vilka 
olika energilösningar som är hållbara på platsen. Ett företag uttryckte sig såhär:  

”Viktigt att det är tydligt hur det är hållbart, med andra ord materialval med mera och 
att den hållbara komponenten inte är att man klimatkompenserar eller med andra ord 

green washing.” – Företag 1 

Ett företag betonade vikten av samverkan mellan bygglovsprocessen och tydliga ramar 
för att förenkla för de som vill bygga hållbart. Här läggs mycket ansvar på Region 
Gotland att underlätta tidigt i processen.  

”Det krångliga bygglovet, ni måste visa vägen initialt när bygglov ska sökas. Måste finnas 
en färdig ram att förhålla sig till.” – Företag 2 

Man lyfter även frågan om att kunna jämföra olika alternativ samt använda standarder 
och klassningar som en viktig del för ett hållbart byggande.  
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”God kunskap i svensk byggnorm, olika standarder och klassningar som silver/guld etc. 
En enkel jämförelse mellan den totala påverkan och kostnaden av olika energilösningar. 

En metod för att jämföra renovering med nybyggnation.” – Företag 3 

 

3.2.1.2 Identifierade behov hos medborgare 
Även i dialogen med privatpersoner efterfrågas information kring hållbara materialval, 
deras påverkan på miljön och utökad information om olika energilösningars 
förutsättningar på den aktuella byggplatsen. En privatperson uttryckte det såhär: 

”… Förmodligen olika materials inverkan på naturen.” – Privatperson 1 

En ökad inblick i vilka företag och entreprenörer som har särskild kompetens kring 
hållbart byggande efterfrågas även för att göra bra val i byggprocessen1. Stort fokus för 
privatpersonerna är den fysiska platsen som ska bebyggas. Bättre kunskap om 
anpassning av ens byggande till området, landskapet, marken, naturen och dess värden 
för hållbart byggande framhålls som en viktig aspekt. Förhållanden som tillgång till 
grundvatten eller kommunalt VA är en viktig fråga men även tillgång till infrastruktur 
som fibernätet, kollektivtrafik, tillgänglighet med bil och cykel och mobilitetshubbar så 
som fordonspool i området. 

”Jag äger en tomt som jag vill bygga på men tycker att det är knepigt att få fram 
information om ifall jag får ansluta mig till kommunalt VA. Och om jag inte får det vilka 

rimliga alternativ det finns...” – Privatperson 4 

För privatpersoner framhålls även vardagslivet som en viktig aspekt där närhet till 
skola, förskola, servicepunkter och pendlingsavstånd till arbetsplatser anses vara 
viktiga perspektiv vid hållbart byggande. 

”Hur nära det är till skola, affär och andra viktiga delar som jag kommer behöver 
transportera mig till ofta.” – Privatperson 5 

Det önskas även en tydlighet kring var Region Gotland vill och inte vill utveckla. En 
person uttryckte sig såhär:   

”… kan tänka mig att det behövs information som visar hur och var Regionen vill att 
bebyggelsen, infrastruktur och t.ex. service ska/inte ska utvecklas. Det påverkar bl.a. 

transporter och pendling och därmed klimatet.” – Privatperson 6 

Som hinder för ett hållbart byggande framkommer främst okunskap och ekonomi. 
Bristen på kunskap kring hållbarhetsperspektivet vid byggande skapar en barriär som 
gör det svårt att veta för privatpersoner var i processen de ska börja och hur de ska 
göra för att kunna bygga hållbart.  

”Dåligt informerad och utbildad inom klimatsmart byggande för att ta bra beslut inom 
området. Precis beställt ett hur via leverantör och ingen har informerat mig om eller 

pratat klimatsmart eller hållbart”. – Privatperson 7 

                                                                    
1 Detta är en fråga man som region och kommun inte kan lyfta och det identifierade 
behovet har därför inte tagits med i arbetet.  
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3.2.1.3 Identifierade behov hos Region Gotlands anställda 
I den interna dialogen med medarbetare från Region Gotland läggs mycket fokus på 
den information som finns tillgängligt och som lätt kan delas med våra medborgare för 
att skapa bättre förutsättningar för hållbart byggande.  Här lyfts också hur en sådan 
här tjänst behöver relatera till andra underlag och tjänster som Region Gotland har. 
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Under sådana diskussioner lyfts exempelvis frågan kring hur en Hållbar karta kan 
komplettera exempelvis översiktsplaner, regionala strategier och 3d-program (se bild 
15).   

Information som internt önskas finnas med i en hållbar karta fokuserar huvudsakligen 
på vad som gäller på specifika platser och hur förutsättningarna ser ut där någon 
önskar bygga. Det är frågor som kommuner och regioner är duktiga på och ofta har 
data på. Även internt ses byggtekniska förutsättningar som viktiga. Byggtekniska 
förutsättningar kräver mycket detaljerade data om platsen så som ned på enskilda träd 
och deras olika bidrag till miljön i form av ekosystemtjänster, jordmån och 
förutsättningar för VA. Här önskas data som i många fall finns tillgängligt men också en 
del data som kräver analys eller inventering. 

I diskussionerna lyfts också intresse om data från externa parter som kan komplettera 
den interna kunskapen och datat så som mäklarstatistik, polisstatistik och klimatdata. 
Internt berörs dessutom vardagslivets betydelse ett hållbart byggande, särskilt hållbar 
mobilitet, sociala mötesplatser, grönstruktur och närhet i vardagslivet anses vara 
viktiga aspekter att få med i tjänsten.  

Ordmolnen nedan ger en sammanfattad bild av de perspektiv som lyftes upp under 
diskussioner internt (se bild 16).  

Bild 16. De perspektiv som uppkom under diskussioner Internt på Region Gotland samlat i ett ordmoln. Här 
framträder vikten av platsens specifika förutsättningar, vikten av naturens produktion av ekosystemtjänster 
sociala aspekter på hållbart byggande och mycket mer.  

 

3.2.1.4 Slutsatser från dialog 
Dialogen med samtliga aktörer visade att intresset för konceptet en Hållbar karta är 
mycket stort. Från den externa dialogen med medborgare framträder tre frågor som 
särskilt viktiga för att underlätta ett hållbart byggande för privatpersoner och företag:  

• Var är det mest hållbart att utveckla och bygga nya bostäder?  
• Var är de byggtekniska hållbara valen som jag önskar tillåtna?  
• Var lever jag mest hållbart?  
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Bild 17. De interna och externa dialogerna sammanfaller ganska väl och många av de perspektiv som lyfts 
internt passar väl in på de tre frågorna som framkommer från den externa dialogen.  

 

Sätter man önskemålen om information som önskas finns med på en hållbar karta 
internt i relation till de tre frågor som framkommer från den externa dialogen 
framträder följande helhetsbild (se bild 17). De behov som externa aktörer lyfter 
matchar i stort även de perspektiv och data som man från Region Gotlands håll ser som 
viktiga för en sådan här tjänst. Under diskussioner internt framkommer att en det finns 
stor mängd data och information, men också nya perspektiv, är möjliga att inkludera 
för att underlätta hållbart byggande. Här lyfts befintliga data som man sitter på internt, 
data som finns externt men som kan vara intressant att koppla på och nya data som 
inte finns idag för att komplettera informationen och skapa en bättre helhetsbild. 
Internt finns en god samlad kunskap inom de områden som medborgare pekar ut. 
Däremot finns det idag ingen samlande plattform för frågan kring hållbart byggande. 
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3.2.2 Slutsatser från kunskapsinhämtning 
Innovationsidén har visat på att det finns ett stort intresse för en tjänst som kan samla 
samhällsbyggnadsprocessen, stödja i hållbara val och samtidigt guida 
bygglovsprocessen, både internt och externt. Geodata som genereras av en digital 
samhällsbyggnadsprocess har stor potential att användas vidare i samhällsbyggandet, 
hela vägen ut till medborgarna. Men för att det ska skapa värden behöver geodatat 
bearbetas och presenteras på nya sätt som passar användaren. Dessutom behövs en 
plattform som är flexibel i sin utformning som kan koppla ihop alla dessa aspekter på 
ett enkelt och interaktivt sätt. I dagsläget är inte de plattformar som analyserats 
flexibla nog för att möta de behov som framkommer ur dialogen.  

Genom att sätta in innovationsidén i en DIKW-modell (Ackoff, 1989) framträder den 
förändring som en sådan här tjänst behöver göra (se bild 18). DIKW-modellen 
representerar förhållandet mellan data, information, kunskap och vishet där varje steg 
representerar ett steg mot högre nivå. Varje nivå svarar på olika frågor om datat och 
lägger värde till det. Ju mer värde vi lägger till genom mening och kontext, desto mer 
kunskap och insikter kan vi få ut av det så att vi kan ta bättre och mer informerade 
beslut (Ackoff, 1989).  

 

 

Bild 18. DIKW-modellens block och slutsatserna från kunskapsinhämtningens nivåer i relation till varandra. 
Idag ligger vi inte så högt i triangeln men medborgarnas behov mycket högt. För att möta dessa behöver vi 
göra en förflyttning uppåt,  

Mycket av det geodata som skapas av en digital samhällsbyggnadsprocess ligger i 
strukturerade databaser som rena data. Vissa av dessa data hamnar senare i olika 
typer av karttjänster där datat kontextualiseras, kategoriseras och möjligtvis beräknas. 
Vissa av de kartjänster som studerats i omvärldsbevakningen visar på att det går att 
förflytta sig uppåt i modellen genom att möjliggöra jämförelser, titta på konsekvenser 
och se kopplingar (se exempelvis: Uppsala ArcGIS Urban). Behovet från medborgarna 
visar dock att en tjänst för hållbart byggande behöver nå hela vägen upp till vishet där 
man kan få samlad användning av kunskapen och på så vis även nå förutsättningar för 
ändrat beteende. Detta kräver en tjänst som utöver allt det andra även kan agera 
handlingsinriktade, visa på mätbara effekter och stötta smartare beslut. Hur detta ska 
göras behöver testas och utvärderas.   

Inventeringen 

Omvärldsbevakning 

Behovet hos användare för hållbara beslut 
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3.3 Prototyp 
 

3.3.1 Skiss-prototyp 
Utifrån det underlag som kunskapsinsamlingen gav, har en prototyp av en hållbar 
karta skissats fram. Den har arbetats fram stegvis och testats mot potentiella 
användare efter hand. Prototypen visualiserar hur en lösning för en hållbar karta 
skulle kunna se ut och vara uppbyggd. Inom projektgruppen hölls interna workshops, 
både på Region Gotland och RISE för att skissa fram prototypen.   

Tidigt i innovationsidén hölls en workshop inom RISE som syftade till att fånga upp 
och testa följande frågor:  

• Var är det mest klimatsmart att bygga?   
• Vad är hållbar information?  
• Hur kan vi visualisera klimatsmarta val?  
• Hur kan vi stötta Klimatsmarta/hållbara val?  

Bild 19. Den första skissen av den teoretiska prototypen togs fram under en workshop på RISE. Workshopen 
hölls digitalt i programvaran MURAL.  

Workshopen syftade till att ge viktiga grunder i arbetsflöden, funktioner och relationen 
mellan att bygga och leva hållbart där flera olika professioner och experter deltog (se 
bild 19). Workshopen gav innovationsidén följande frågor att vidareförädla: 
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• Hur får vi till att man tänker hållbart långsiktigt från början: 
o Att undvika olämpliga platser 
o Att välja lämpliga lösningar utifrån tomtens förutsättningar 
o Att välja lämpliga platser för ett hållbart liv 

• Hur kan vi bygga upp ”story-mapping” genom att lägga på lager och perspektiv 
för att förklara slutresultatet?  

Dessa insikter lämnades över till Region Gotland där regionen vidareförädlade 
lärdomarna från RISE till att passa lokala behov och arbetsflöden. På så vis fångar 
innovationsidén upp nationellt/internationellt intressanta perspektiv på hållbart 
byggande och arbetsflöden till att passa lokala behov, utmaningar och förutsättningar 
(se bild 20).  

Bild 20. Den teoretiska prototypen förfinades under en intern workshop på Region Gotland.  

Utifrån dessa workshops skissades ett förslag fram på en teoretisk prototyp (se bild 
21) som sedan testades på olika användare (medborgare och anställda på Region 
Gotland). Se bilaga 2 för att studera prototypen i sin helhet.  
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3.3.2 Realistisk prototyp i testmiljö 
Prototypen uppdaterades efter analys av den input som inkommit vid 
användartesterna. Den mer realistiska prototypen har vidare satts in i en testmiljö i 
Unity. Fokus har varit att testa koncepten, arbetsflöden och interaktivitet i en 
tillgänglig plattform (Se bild 22-27). En film över potentiellt arbetsflöde spelades in 
och ligger tillgänglig på Region Gotlands hemsida.  

Bild 22. Välkomstsidan till prototypen.  

Bild 23. En viktig aspekt för Hållbara kartan är att samla och paketera om informationen – ofta genom att 
kombinera geodata och text med länkningar till viktiga hemsidor.  
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Bild 24. Att leva hållbart är en viktig aspekt av att bygga hållbart. Det finns dessutom en hel del geodata och 
analyser som kan göras på området för att stötta med hållbara val för var man väljer att leva. Ovan visas ett 
exempel på restid, val av transportmedel och koldioxidutsläpp.  

Bild 25. Att undersöka och titta på olika hållbara tekniska lösningars möjligheter i relation till vad som gäller 
på platsen kan underlätta tidigt i byggprocessen och minska belastningen på olika verksamheter, ex bygglov. 
Det skapar också förutsättningar för att tidigare i sin byggprocess ha koll på vad som gäller och vilka 
hållbara val som är möjliga.  
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Bild 26. Genom att lägga till tid som en aspekt kan man undersöka platsen framåt i tiden, under dygnets alla 
timmar och möjliggöra för en långsiktig analys av platsen. Det kan gälla nya detaljplaner som är på gång, hur 
klimatförändringar kommer förändra en plats eller var nya förskolor tillkommer.  

Bild 27. Att visualisera klimatförändringar i relation till platsen man vill bo på kan vara ett effektivt sätt att 
själv jämföra olika platsers risker.  

3.3.3 Slutsatser från prototypandet 
Genom prototypandet har olika idéer tagits fram och testats på olika aktörer med 
målet att skapa en tjänst som kan stötta smartare beslut, i detta fall mer hållbara 
beslut, genom att visa på effekter och konsekvenser av olika val kopplat till en 
byggprocess. Genom snabba och flexibla verktyg har alla idéer kunnat testas på ett 
teoretiskt plan och sedan validerats genom att sättas in i en testmiljö. Det har 
genererat två typer av prototyper (1) en teoretisk skiss-prototyp med fokus på 
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koncept och arbetsflöden och (2) en realistisk prototyp med fokus på att omsätta 
koncept och arbetsflöden in i en verklig miljö.  

Innovationsidén och prototypandet i Unity visar på att det idag finns teknik som 
stöttar de behov som framkommit via dialoger och kan nyttja den geodata som 
genereras av en digital samhällsbyggandsprocess. Innovationsidén tyder dock på att 
det kräver en del resurser genom bearbetning av datat, koppla olika funktioner och 
förstå arbetsflöden. Det kräver en kombination av flera olika kunskaper och roller så 
som planerare, GIS-ingenjörer och UX-designers men även hållbarhetsexperter och 
kommunikatörer är viktiga roller i utformningen av en sådan här tjänst. 
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4 Diskussion och utvärdering 
Via DiSa gjordes en investering som handlade om att samla in, lagra och kommunicera 
data (Region Gotland, 2021). I innovationsidén Hållbara kartan har innovationsidén 
testat om det, med hjälp av intuitiv visualisering, går att skapa ett kraftfullt verktyg för 
inkluderande och hållbart byggande för alla med hjälp av geodata. Resultatet pekar på 
att det är möjligt, samtidigt som det är en resurskrävande insats till en början. Det har 
även visats att man både externt och internt ser stora värden med en sådan tjänst.  

Det framgår att potentialen med en digital samhällsbyggnadsprocess är stor och 
resultaten från innovationsidén visar på exempel där en digital process skapar 
förutsättningar som sträcker sig längre än processen i sig. Att tolka av resultaten 
kräver det dock en samlad insats från organisationen för att förena alla de processer 
som finns inom kommunen för att skapa en enhetlig samhällsbyggnadsprocess utåt. 
Region Gotland arbetar nu med att omorganisera sin samhällsbyggnadsprocess, och ett 
arbete görs i linjeverksamheten för att implementera och använda digitala verktyg 
som tagits fram i tidigare digitaliseringsprojekt inom organisationen. Slutsatsen från 
arbetet med Hållbara kartan är att ett fortsatt arbete behöver finansieras med externa 
medel för att vara möjlig att genomföra. Samtidigt är också ett fortsatt 
utvecklingsarbete av denna tjänst mycket lägligt i tiden, då Region Gotland är inne i ett 
löpande förändringsarbete inom just detta fält.  

Region Gotlands övergripande hållbarhetsarbete styrs av Vårt Gotland 2040 (Region 
Gotland 2021), där Hållbara kartan är en del i att kliva fram i den riktning som stakats 
ut från den regionala utvecklingsstrategin genom att stödja flera olika aspekter i 
strategin inom klimat, energi och miljö samt digitalisering. Detta genom att bland 
annat bidra till att stimulera delaktighet, kunskap och engagemang i omställningen, 
bidra till att anpassa samhället till ett förändrat klimat, utveckla attraktiva och väl 
gestaltade bostäder och boendemiljöer.  

4.1 Behovet av en Hållbar karta 
Resultaten av innovationsidén visar på att det finns ett stort intresse och stor potential 
att skapa mervärden med en tjänst för hållbart byggande. Idag upplevs 
samhällsbyggandsprocessen som svår att förstå hos våra medborgare. Här finns 
utmaningar i form av samverkan mellan olika förvaltningar, verksamheter och andra 
aktörer för att skapa en utifrån upplevd samlad samhällsbyggnadsprocess. Både 
internt och externt ser man värden med en tjänst som kan knyta ihop 
samhällsbyggnadsprocessen för att underlätta byggande, samla kunskapen och 
samtidigt underlätta att göra mer hållbara val och samtidigt minska trycket på olika 
verksamheter (ex Bygglov) men också skapa nya data för andra verksamheter att 
använda i sitt arbete (ex. plan)  

En viktig del i innovationsidén har varit att skapa bättre förutsättningar för jämlikhet. 
Fokuseringen på medborgaren har visat att för att uppnå de målen behöver geodata 
inte bara paketeras på ett visst sätt, utan presenteras på helt nya sätt och sättas in en 
kontext. En digital tjänst som tydligt binder samman alla delar i byggprocessen, 
förklarar informationen på flera olika sätt där VAR:et är centralt och guidar en genom 
olika val har potential att öka jämlikheten till geodata. Det ger målgruppen samma 
förutsättningar att ta del av, och vara en del av, utvecklingen av 
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samhällsbyggnadsprocessen. Behovet hos medborgaren och tjänstens utformning 
behöver dock matcha. 

4.2 Med fokus på VAR och HUR man bygger hållbart 
 Innovationsidén pekar tydligt på geodatats centrala roll i diskursen kring hållbart 
byggande. Hållbart byggande handlar om att både bygga hållbart men också om att bo 
på rätt ställe för att leva hållbart. Båda aspekterna har en platsbunden komponent. En 
digital samhällsbyggnadsprocess fångar till stora delar upp aspekten ”att bygga 
hållbart”. Här finns idag mycket underlag som tas fram inom kommunens/regionens 
verksamheter. Idag finns det däremot inga processer som fångar upp ”att leva hållbart” 
då Region Gotland inte har en samlad bild av medborgarnas vardagsliv. 
Innovationsidén visar på den stora potential som finns genom att kombinera dessa 
aspekter, då tillgängliggörandet av båda aspekterna öppnar upp och tillgängliggör 
kunskap som annars inte kommit till den andra parten. Det kräver dock att man förstår 
de behov och förutsättningar som finns på respektive sida. 

Bild 29. Innovationsidéns process har påverkats av två faktorer: Processen för att hitta var det är mest 
hållbart att bygga samt processen för att hitta var man lever mest hållbart och hur dessa relaterar till 
varandra.  

4.2.1 Stötta cirkulärt tänkande genom en hållbar 
karta? 

Innovationsidén har studerat VAR det är hållbart att bygga och HUR vi kan leva 
hållbart i relation till varandra. Det har styrt processen för den här innovationsidén 
mot hållbara nybyggen. En kanske ännu viktigare aspekt ur ett hållbarhetsperspektiv 
och en av de viktigaste slutsatserna är att det mest hållbara är att inte bygga nytt utan 
vidareutveckla befintliga byggnader. Ett viktigt perspektiv är därför i ett fortsatt arbete 
att även undersöka hur det går att arbeta in ett cirkulärt tänkande och återbruk i en 
sådan här tjänst. En fråga som under hela processens gång som dykt upp och är viktig 
att poängtera och arbeta vidare med är:  

Hur kan vi stötta återbruk och mer cirkulärt byggande med geodata som 
genereras på en kommun eller region?  

o Vilka informationsmängder är kopplade till återbruk vid byggande?  
o Finns dessa tillgängliga idag?  
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o Går de att ta fram på ett effektivt sätt?  

Det här är ett perspektiv som inte har hunnits studera tillräckligt i den här 
innovationsidén men som har stor potential att bidra till ett med hållbart byggande 
genom att göra det lätt att inte bara ta hållbara beslut utan också cirkulärt hållbara 
beslut. Idag färdigställs en mycket större andel nybyggen än vi ser ombyggnationer 
(Boverket, 2022). Potentialen att öka intresset för ombyggnation borde således vara 
stort och kunna ge stort genomslag.  

Här finns med stor sannolikhet en stor mängd geodata som behöver tas fram eftersom 
dagens samhällsbyggandsprocess till största del fokuserar på att bygga nytt och 
exploatera nya områden och därför inte genererar den typen av data i första hand. Här 
finns potential att undersöka hur förvaltningen av geodata görs och hur den kan stötta 
geodata för cirkulärt tänkande (ex. ändra status på attribut istället för att radera 
geodata som inte ”finns” längre), behov av nya typer av inventeringar (ex. var har vi 
platser för att handla byggvaror second hand) och analyser (ex. var finns det ödehus 
eller anda byggnader som går att omvandla till bostad i regionen).  

 

4.3 Viktiga funktioner för en Hållbar karta 
Innovationsidén har visat att det idag finns en tydlig koppling mellan befintliga 
geodata i databaser, olika tillgängliga tjänster idag och de behov som medborgarna 
pekar ut. Idag är dock tillgången till det enskilda geodata som produceras för att ta 
hållbara beslut i sitt bygge inte tillgänglig för målgruppen. Tillgängligheten har dock 
potential att förbättras genom att vidareförädla geodatat i en tjänst med tydligt syfte. 
Den vidareförädling som görs behöver förädlas än mer för att nå dit medborgarna 
önskar för att stötta i hållbart byggande. Innovationsidén har visat att följande delar 
behöver överläggas vid framtagande av en sådan tjänst:  

• Guidning: Under dialogen med medborgare framkommer i innovationsidén 
ett stort behov av guidning av en byggprocess från tidig planering, 
byggtekniska val till att leva på platsen för att nå hållbart byggande. 

• Samlad information: genom att samla information (från databaser, 
karttjänster och hemsidor), kombinera sätt att visa information och länka ihop 
annars spridd information skapas en enhetlig kommunikation utåt till 
medborgaren.  

• Bedömning av platsens förutsättningar: Genom att få en 
hållbarhetsbedömnning skapas en intuitiv situation där användaren kan 
utforska, jämföra och utvärdera olika alternativ utan någon större förkunskap 
om hållbart byggande. Det i sin tur skapar förutsättningar för mer medvetna, 
och förhoppningsvis, beslut hos fler.  

• Tid: Styrkan på en kommun/region är att man planerar framåt. Just 
framtidsdata kan spela en viktig roll för att underlätta långsiktig planering 
genom att skapa förutsättningar att kunna åldras på en plats, förstå hur 
klimatförändringar kan komma att påverka platsen eller vad 
kommunen/regionen planerar framåt. 

• Återbruk: Genom att arbeta in återbruk eller cirkulärt tänkande i en sådan 
här tjänst kan tjänsten bidra till att minska användningen av nyproducerade 
varor. Den här aspekten hann innovationsidén tyvärr inte undersöka.  
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Genom att tillgängliggöra informationen på att anpassat sätt tillsammans med 
värdefulla funktioner tyder resultaten från innovationsidén på att det ökar chanserna 
att Region Gotland på ett pedagogiskt sätt kan ge medborgarna tillgång till de geodata 
som Region Gotland har. Det ökar chanserna för delaktighet i planeringen. Detta är en 
viktig demokratisk aspekt av geodata, som också skapar inkludering och mer 
transparens i planerande och byggande av jämlika livsmiljöer på Gotland. 

 

4.4 Hållbarhetsaspekten i en Hållbar karta – 
möjligheterna med nudging 

Planering och byggande bygger på en avsikt att styra en komplex verklighet och 
framtid i önskad riktning, och då välja vilka aspekter som ska integreras i designen. 
Genom att lägga på en hållbarhetskomponent breddas perspektiven kring vilka värden 
som kan inkluderas i designen. Genom att möjliggöra för medborgare att väga in olika 
aspekter i sitt bygge ökar chanserna för att de tas med i planeringen och byggandet. 
Det skapar förutsättningar för att de underlag som genereras av regionen/kommunen 
tas med i planeringen även hos medborgarna, de kan gå från frågan ”var kan jag bygga” 
till att även fånga upp ”när kan jag bygga där ” och till ”vad/var kan jag bygga” och 
”tänk om jag byggde såhär/där istället så skulle det bli bättre för mig och miljön”.  

Innovationsidén visar på ett behov där tjänsten ska kunna stötta medborgaren i 
smartare beslut genom mätbara effekter och leda till mer handlingsinriktning. Det är 
först då vi kan prata om en plattform som bidrar till omställningen till mer hållbart 
byggande. Genom att lägga till perspektiv där det finns en liten del nudging finns 
förutsättningar att få medborgare att göra mer hållbara val i sitt bygge. Här närmar sig 
Hållbara kartan delvis en teknik som benämns som persuasive technology 
(övertygande teknologi). Det kan beskrivas som en teknik som är utformad för att 
förändra attityder eller beteenden hos användarna genom övertalning och social 
påverkan. Görs detta med transparens och tydlig kommunikation bör det kunna ses 
som ett värdefullt verktyg för användaren som önskar bygga mer hållbart. Genom 
smart uppbyggnad av tjänsten finns möjligheten att nudga in ett hållbart byggande 
genom att göra det lätt att göra rätt för medborgaren och på så vis vara del av 
klimatomställningen samtidigt som individens önskningar möts och regionens 
verksamheter kan avlastas.  

 

4.5 Koppling till Smart Built Environments effektmål 
 

Inom temaområdet innovationer och nya tillämpningar inom Smart Built Environment 
anses innovationsidén ha bidragit till:  

• Kunskapsutveckling genom att testa nya tjänster för medborgare som är en 
målgrupp som idag inte läggs så mycket fokus på men har stora 
kunskapsluckor i ämnet.  

• Kortare handläggningstider hos myndigheter genom att fånga upp 
bygglovsfrågor tidigare i processen och på så vis avlasta verksamheten så de 
kan fokusera på annat. 
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• Förändrad organisering av arbete, processer och kompetenser då tjänsten 
kräver en genomgående analys och kartläggning av dessa för att skapa en 
enhetlig kommunikation av samhällsbyggandsprocessen utåt. 

 
Exakta siffor för vilken effekt innovationsidén har för att nå programmets mål är svåra 
att ta fram eftersom det inte är testat. Det som går att säga från innovationsidén är att 
den skapar goda förutsättningar för minskad miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv 
för nybyggnad och renovering, minskning av total tid från planering till färdigställande 
för nybyggnad och renovering, minskning av de totala byggkostnaderna samt 
möjlighet för nya värdekedjor och affärsmodeller baserade på livscykelperspektiv, 
plattformar samt nya konstellationer av aktörer. Ett viktigt bidrag i detta från Hållbara 
kartan är fokuseringen på privatpersonens möjligheter till omställning till ett hållbart 
byggande. Det är ett viktigt bidrag eftersom de inte är eller har varit branschens 
viktigaste målgrupp i frågan, samtidigt byggdes det ca 10 000 småhus under 2021 
(SCB, 2022). Här finns det stor potential att bidra till en hållbar omställning samtidigt 
som demokratin stärks genom mer transparant information 
 
 

4.6 Fortsatt arbete 
Som nästa steg för innovationsidén för att gå från idé till färdig plattform kommer ett 
vidare arbete göras internt med fokus på att arbeta vidare med berörda processer och 
verksamheter, identifiera en lämplig projektledare och framtida förvaltare av en sådan 
här tjänst, leta samarbetsparter och finansieringsmöjligheter för att hitta resurser för 
ett större projekt.  

4.6.1 Projektgrupp och viktig kompetens 
En viktig aspekt i att säkerställa en relevant och långsiktigt hållbar tjänst är att 
identifiera rätt ”ägare” av en sådan här tjänst. Det kräver en gedigen analys av vem 
som skulle dra mest nytta av tjänsten och om de har resurser till att driva tjänsten. Om 
resurser inte finns behöver olika alternativa lösningar ses över. En sådan här tjänst är 
troligtvis bäst placerad på Samhällsbyggnadsförvaltningen då de till stor del driver 
både planerings och bygglovsfrågan men kräver i så fall nära samarbeta med Tekniska 
förvaltningen som sitter på många av de byggtekniska samt vardagslivsfrågorna och 
Regionstyrelseförvaltningen som sitter på strategi- och hållbarhetsfrågor. Alla dessa 
roller är grundläggande för en tjänst som Hållbara kartan. Viktigt blir att sätta ihop en 
arbetsgrupp som samlar alla delar av samhällsbyggnadsprocessen och hållbarhet i 
relation till det. Andra viktiga funktioner som behöver ingå i en arbetsgrupp inkluderar 
en kommunikatör och fortsatt dialog med medborgare. Även UX-designers och 
utvecklare är kompentenser som starkt bidrar till ett projekt som hållbara kartan.  

4.6.2 Samarbetsparter 
Det kräver såklart också ett nära samarbete med andra aktörer som i innovationsidén 
inte har hunnits inkluderas. Det gäller såklart myndigheter som Boverket och 
Lantmäteriet men även andra kommuner och regioner. Det skulle kunna innebära att 
man gemensamt med andra kommuner/regioner vidareutvecklar plattformen för att 
fånga upp en större bredd behov och viktiga funktioner eftersom de behov 
innovationsidén hittills har tittat på kan vara av lokal karaktär. Det skulle också 



 
 

42 
 
 

HÅLLBARA KARTAN 

innebära att vi kan fånga upp en större bredd kompentenser som mindre 
kommuner/regioner idag inte har.  

Det finns även möjlighet att titta på utbyte och samverkan mellan Region Gotland och 
akademin då det finns flera utbildningar på Gotland som kan bidra till hållbara kartan, 
kanske främst spelutvecklingsutbildningen.  

4.6.3 Plattformen 
Innovationsidén kommer fokusera på att bygga vidare på plattformen i Unity för att 
vidare utforska dess potential inom samhällsbyggnad och geodata. Detta kräver i sig 
att man söker nya medel för att bygga en plattform som fungerar, möjligtvis först 
internt för att senare köra den externt.  

På Region Gotlands hemsida kommer en film på plattformen ligga tillsammans med 
information om innovationsidén. Testbädden ligger också tillgänglig i RISE:s plattform 
för digitala tvillingar. 
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Rekospot, Länken död 

Region Valencia Grön Infrastruktur, 
https://visor.gva.es/visor/?capasids=Infraestructura_Verde%3b21,20,19,18,17,13,12,
11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,0&idioma=es 

Smarta Kartan, https://www.smartakartan.se/ 

Solkartan i Höganäs 
https://maps.hoganas.se/portal/apps/webappviewer/index.html?id=327405740046
4e8a91c7990c8f32c021Solkartan i Stockholm, 
https://solkartan.miljo.stockholm.se/stockholms-solkarta/ 

 

5.1.1 Källor som använts i omvärldsanalysen men 
inte refereras till i rapporten 

 

Hållbara kartan Södertälje, https://www.sodertalje.se/miljo-och-halsa/hallbara-
sodertalje/hallbara-kartan/ 

Kulturkalkylen, https://kulturkalkylen.se/ 

Planeringskatalogen Länsstyrelserna, https://ext-geodatakatalog-
forv.lansstyrelsen.se/PlaneringsKatalogen/ 

Rumsliga data för Balearerna , https://ideib.caib.es/visor/?locale=es 

  

https://visor.gva.es/visor/?capasids=Infraestructura_Verde%3b21,20,19,18,17,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,0&idioma=es
https://visor.gva.es/visor/?capasids=Infraestructura_Verde%3b21,20,19,18,17,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,0&idioma=es
https://www.smartakartan.se/
https://maps.hoganas.se/portal/apps/webappviewer/index.html?id=3274057400464e8a91c7990c8f32c021
https://maps.hoganas.se/portal/apps/webappviewer/index.html?id=3274057400464e8a91c7990c8f32c021
https://solkartan.miljo.stockholm.se/stockholms-solkarta/
https://www.sodertalje.se/miljo-och-halsa/hallbara-sodertalje/hallbara-kartan/
https://www.sodertalje.se/miljo-och-halsa/hallbara-sodertalje/hallbara-kartan/
https://kulturkalkylen.se/
https://ext-geodatakatalog-forv.lansstyrelsen.se/PlaneringsKatalogen/
https://ext-geodatakatalog-forv.lansstyrelsen.se/PlaneringsKatalogen/
https://ideib.caib.es/visor/?locale=es
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Bilaga 1 -
Omvärldsbevakning



Hållbara kartan 
Gotland
Omvärldsbevakning



I omvärldsbevakningen för en hållbar karta har cirka 20 
olika karttjänster och informationsplattformar gåtts 
igenom. I och med att det inte finns en definition av vad en 
hållbar karta är så har bevakningen skett brett. I projektet 
ingår att utforska VAD är en hållbar karta och vilken 
information den kan bära. De ingår också att undersöka 
vem är brukaren och behovsägaren.

Generellt så har de undersökta plattformarna antingen en 
(1) informationsmängd eller en stort antal 
informationsmängder. I de tjänster med liten 
informationsmängd är brukaren och syftet oftast tydligt. 
Det är dock tveksamt hur mycket dessa plattformar 
egentligen används. Se Barnens karta, solkartan Höganäs 
och Stockholm, Rekospot. De är lätt att förstå syftet och 
hitta den information som behövs, dvs 
användarvänligheten är bra. Dessa plattformar har 
enklare grafiska gränssnitt och flera verkar vara interna 
tekniska plattformar. Interna plattformar är tex 
Stockholms stad Kulturkalkylen och Solkartan där syftet 
är enkelt och presenteras grafiskt tydligt. Höganäs 
Solkarta kommer direkt från ESRI ArcGis i en webbkarta. 
Dessa GIS-plattformar kan vara grafiskt svåra att använda 
för en ovan användare men i och med att 
informationsmängden begränsad och bra förklarad i 
attributen så fungerar den. 

Flera av "enfråge-kartor" bygger på crowdsourcing
(barnens karta, rekospot, Smarta Kartan mfl) och att de 
fylls på för att vara relevanta. Även fast idén bakom 
kartorna är bra och presenteras tydligt så krävs en 
omfattande kommunikation för att de verkligen ska 
användas och fyllas på.

I de mer omfattande plattformarna så blir 
informationsmängden snabbt ganska stor och man får 
intrycket att organisationen bakom har lagt in all den 
information som kan vara nyttig för flera olika brukare. 
Det blir dock svårt att navigera och dra slutsatser av en så 
stor mängd information som kan kombineras på en mängd 
olika sätt. Om användaren är professionell så hade dessa 
tittskåp gärna kunnat kombineras med nedladdningsbar 
och/eller strömmad data för att kunna användas i egna 
program för att dra slutsatser. Se tex Region Valencia 
Grön Infrastruktur, Grön Infrastruktur Södermanlands 
län. 



Användarmässigt och grafiskt så finns det mycket att 
önska av de större plattformarna. Informationen kan 
finnas där men är svår att förstå och använda. Försök finns 
att använda publiceringsverktyg som ESRI Storymaps men 
dessa är ganska fyrkantiga i sin form vilket leder till en 
svårnavigerad upplevelse. Fördelen med dessa 
plattformar är att man kan kombierna text, bild, diagram 
etc och bygga upp en pedagogisk historia runt ett tema, 
tex Jönköping  Grönstrukturplan 2019 som fördelaktigt 
kombinerar en stor mängd underlag till mer lättförståelig 
information. Uppsala kommuns arbete i ESRI Urban är ett 
försök att kombinera en stor mängd information från egna 
databaser och presentera i 3D med olika 
sammanställningar av underlag, indikatorer, nyckeltal. 
Det blir lätt svårt att röra sig i plattformen då den 
hanterar mycket information. Den visuella presentationen 
är dock fördelaktig.

Det finns samskapande verktyg i denna plattform som har 
fungerat bra i direkt interaktion med medborgare, tex 
Köpenhamns samskapande för klimatanpassning. Denna 
har dock använts i bla workshops och med förklaringar av 
personal.

En slutsats från dessa plattformar är att man måste vara 
tydlig med vad som ska visas och skala bort mycket "brus" 
som gör det svårt att förstå och använda informationen. 
Det går att använda tex ESRI webkarta eller Storymaps
men det kräver en hel del kombination av information för 
att verkligen visa vad som kan vara hållbart på en karta. 
Jönköpings Grönstrukturplan är ett exempel där vissa 
informationsmängder kombinerats till en helhet som 
förstås i relation till grundinformation på kartan.

Ingen av de undersökta plattformarna når upp till en 
komplett plattform. De lyckas inom några områden men 
för att nå en "Hållbar karta" krävs:

• förståelse av användarbehovet bakom kartan
• ett tydligt syfte med kartan 
• bra läsförståelse av informationen
• enkel användning av kartan (Ux)
• Kommunikation om kartans existens till brukarna



Titel Barnens karta Uppsala Digital tvilling Jönköping  Grönstrukturplan 2019
Region Valencia 

Grön infrastruktur
Rumsliga data för 

Balearerna Rekospot
Grön infrastruktur 
Södermanlands län

Höganäs 
solkarta

Stockholms 
solkarta

Köpenhamn 
samskapande för 
klimatanpassning

Planeringskatalog
en Kulturkalkylen

Hållbara kartan 
Södertälje Smarta kartan

Adress

https://www.barnenskarta.se/
https://urban.arcgis.com/?id=105cf2f0dccc4b21be203db07e4c945d&
camera=310.855%2C53.513%2C1977464.783%2C8353694.368%2C

1409.734

https://jonkoping.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=798a2f16744045c7984bb
4c86eda446e

https://visor.gva.es/visor/?capasids=Infraestruct
ura_Verde%3b21,20,19,18,17,13,12,11,10,9,8,7,

6,5,4,3,2,0&idioma=es
https://ideib.caib.es/visor/?locale=es länken är dör

https://ext-
geoportal.lansstyrelsen.se/arcgis/apps/MapSeries/ind
ex.html?appid=4c4c339d14834b159cd2a2f1114aafff

https://maps.hoganas.se/portal/a
pps/webappviewer/index.html?id
=3274057400464e8a91c7990c8f

32c021

https://solkartan.miljo.stockholm
.se/stockholms-solkarta/

https://energivand.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.
html?appid=e51371cec6734925803d806ee7f0c4a2

https://ext-geodatakatalog-
forv.lansstyrelsen.se/PlaneringsKatalogen/

https://kulturkalkylen.se/
https://www.sodertalje.se/miljo-och-

halsa/hallbara-sodertalje/hallbara-kartan/
https://www.smartakartan.se/

Beskrivning
Kartan som samlar aktiviteter för ökad rörelse, 

utevistelse, vardagsmotion och därmed förbättrad 
folkhälsa. 

Digital tvilling över nya stadsdelar, med indikatorer  kopplade till 
bebyggelse Planförslag med mål och strategier för grönstruktur

Regional infomation om Grön Infrastruktur 
enligt Plan- och bygglagen

Kombination av viktig rumslig data  parkeringar som kan 
konvereras till solparker, miljö mm 

karta som visar var och hur 
en kan ta del av en 

kollaborativ konsumtion. 
Kartan samlar allt ifrån 

klädbytardagar till 
trädgårdsägare som ger 

bort frukt.

interaktiv visning av Södermanlands läns arbete med 
grön infrastruktur. Detta material är till för dig som vill 

dyka ner översiktligt i vad grön infrastruktur är och vad 
Länsstyrelsen gör för att samordna arbetet. Vi hoppas 
kunna inspirera många till att bidra i arbetet med att 

gynna den biologiska mångfalden i länet.
Visar potential för installation av 

solpaneler på tak på fastighet

För dig som fastighetsägare gör vi 
det nu enklare att installera 

solceller på ditt tak med hjälp av 
Stockholms solkarta.

Visar information och är ett forum för gemesnamma 
klimatanpassningsåtgärder

Planeringskatalogen är Länsstyrelsernas tjänst 
som förmedlar Länsstyrelsernas och andra 

statliga myndigheters planeringsunderlag på ett 
ställe. Planeringsunderlag kan både bestå av 

geodata, publikationer av olika slag samt 
webbsidor

Kulturkalkylen är ett enkelt 
analysverktyg för att översiktligt 

uppskatta underlaget för och värdet av 
kultur i stadsutvecklingen

Hållbara kartan hjälper dig hitta rätt. Kartan 
pekar till exempel ut återvinningsstationer, 

motionsspår, second-hand-butiker, cykelpumpar 
och hundrastgårdar.

Upptäck initiativ som gör det lätt att hyra, dela, byta, 
låna, ge och få

Organisation Privatperson kommun kommun Regional Regional
studenter från Södertörns 

högskola Regional Kommunal Kommunal kommunal Regional Kommunal Kommunal

offentligt partnerskap (IOP) mellan föreningen 
Kollaborativ Ekonomi Göteborg och Göteborgs Stad, 

förvaltningen konsument- och medborgarservice.

Plattform Mapbox, OpenStreetMap ESRI ArcGIS Urban ESRI Storymaps Kartografiska Institutet Valencia Informationsdep. Baleariska öarna Google ESRI Storymaps ESRI webbkarta Miljöförvaltningen kommun ESRI Storymaps Länsstyrelsen Kulturförvaltningen kommun Kommunal

Information på 
plattform crowdsourcing Från kommunens databas Från kommunens databas, illustrationer Från Regionens databas Från Regionens databas crowdsourcing Från Länsstyrelsen Från kommun Från kommun Från kommun Från statliga myndigheter Från kommun Från kommun crowdsourcing med kriterier

Hållbarhetsanalyser Nej Visauliserar klimatpåverkan i nybyggnation, BTA mm, 3D
Viktade värdeområden, viktiga och möjliga kopplingar, klimatanpassning (värme, skred, 

nederbörd)

klimatrisker, Grön Infrastruktur, 
landskapsvärden, lämplig aområden för 

vindkraft och solenergi, brandrisk, grundvatten 
mm

klimatrisker, byggbar mark, fiske, jordbruk, 
solenergikarta, skyddade träd, godkända vattenbrunnar, 

vindkraft, vattensystem, mm Hållbar konsumtion

beskriver landskapets kvaliteter, det vill säga både 
naturens egenvärde och det värde i form av bidrag till 

välfärden som naturen ger. Tex analyserat täthet, 
närhet. Hjälp vid olika typer av planeringsarbete, så 

som för mark- och vattenanvändning, 
samhällsplanering eller naturvårdsinsatser.

Analys av solernergipotential i m2 
på fastighetstak

Analys av solernergipotential i 
m2 på fastighetstak

Infrastruktur (gas, vatten, el etc), dagvatten, skugga, 
översvämning, 3D skyddade områden, planer mm

översiktligt uppskatta underlaget för 
och värdet av kultur i stadsutvecklingen.

Visar var det finns infastruktur för att leva mer 
hållbart. Inga analyser Nej

Interaktion Ja, går att förelså aktiviteter med geografisk koppling. 
Filtera på aktiviteter Tända/släcka informationsmängder Lager med metadata/attribut

Tända/släcka informationsmängder. Lager med 
metadata/attribut

Tända/släcka informationsmängder. Lager med 
metadata/attribut

Ja, går att förelså 
aktiviteter med geografisk 

koppling. Filtera på 
aktiviteter

Tända/släcka informationsmängder. Lager med 
metadata/attribut Lager med metadata/attribut

Klickbara fastigheter med 
information Visning av information Tända, släcka lager, ladda ned Ja, mata in uppgifter för analys Tända/släcka informationsmängder

Söka, tända/släcka information. Går att fylla på utifrån 
kriterier

Brukare medborgare medborgare, professionell medborgare, professionell medborgare, professionell medborgare, professionell medborgare medborgare, professionell medborgare fastighetsägare fastighetsägare professionell professionell medborgare medborgare

Skala nationell, lokal kommunal, lokal kommunal regional, kommunal regional, kommunal lokal regional, kommunal lokal lokal lokal nationell, regional kommunal, lokal kommunal, lokal kommunal, lokal

Sammanställning plattformar

https://www.barnenskarta.se/
https://urban.arcgis.com/?id=105cf2f0dccc4b21be203db07e4c945d&camera=310.855%2C53.513%2C1977464.783%2C8353694.368%2C1409.734
https://jonkoping.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=798a2f16744045c7984bb4c86eda446e
https://visor.gva.es/visor/?capasids=Infraestructura_Verde%3b21,20,19,18,17,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,0&idioma=es
https://ideib.caib.es/visor/?locale=es
https://maps.hoganas.se/portal/apps/webappviewer/index.html?id=3274057400464e8a91c7990c8f32c021
https://energivand.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=e51371cec6734925803d806ee7f0c4a2
https://ext-geodatakatalog-forv.lansstyrelsen.se/PlaneringsKatalogen/
https://kulturkalkylen.se/
https://www.sodertalje.se/miljo-och-halsa/hallbara-sodertalje/hallbara-kartan/
https://www.smartakartan.se/


3D-planering



Uppsala Södra Staden
Visualisering av klimatpåverkan i byggnation

• BTA
• CO2
• Användning

En form av digital tvilling som kopplar till kommunal data samt Boverket och visualiserar det 
i 3D för lättare förståelse och interaktion vid nybyggnadsförslag. Möjligt att visualisera olika 
scenarion och dess konsekvenser inom BTA, CO2 mm



Hej Andreas!

Kanske inte mitt i prick – så du får plocka från lite olika delar. 
Region Skåne gör ofta väldigt bra material, så får du ett par från MSB och Uppsala 
kommun.

Samrådsförslag av sin Regionala Transportinfrastrukturplan, Region Skåne

https://skane.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=3a589869b21141
23b1ba28bcf3897062

Statistik för Öresundsområdet av Region Skåne
https://storymaps.arcgis.com/stories/8fb035b1dde240c6b7e8890b2a4798f2

Mer från Region Skåne – Regionplan 2022-2040, granskningshandling
https://skane.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=b5ef3febe1d14fa
2a62857dd20f3ef73

SGI och MSB har identifierat riskområden här:
https://storymaps.arcgis.com/collections/e842517ce39045a4a7603dba84281208

Från Uppsala kommun har vi en bild från ett projekt, bifogad som jpeg.

Hoppas du kan blir lite inspirerad 😊
/Elisabeth

https://urban.arcgis.com/?id=105cf2f0dccc4b21be203db07e4c945d&camera=310.855%2C53.513%2C1977464.783%2C8353694.368%
2C1409.734

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fskane.maps.arcgis.com%2Fapps%2FMapSeries%2Findex.html%3Fappid%3D3a589869b2114123b1ba28bcf3897062&data=04%7C01%7Candreas.huss%40ri.se%7C18835a646dc84794df8708d9be2170c0%7C5a9809cf0bcb413a838a09ecc40cc9e8%7C0%7C0%7C637749874298967874%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ZDTdNHHXq2s7%2BK97sNqT51ekjXlyx9xh%2FXkHOY%2FMJrc%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fstorymaps.arcgis.com%2Fstories%2F8fb035b1dde240c6b7e8890b2a4798f2&data=04%7C01%7Candreas.huss%40ri.se%7C18835a646dc84794df8708d9be2170c0%7C5a9809cf0bcb413a838a09ecc40cc9e8%7C0%7C0%7C637749874298977866%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=HoywCG1be5J6UNgrZNU4CeLOiECfWaLYef5V6k8rSLE%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fskane.maps.arcgis.com%2Fapps%2FMapSeries%2Findex.html%3Fappid%3Db5ef3febe1d14fa2a62857dd20f3ef73&data=04%7C01%7Candreas.huss%40ri.se%7C18835a646dc84794df8708d9be2170c0%7C5a9809cf0bcb413a838a09ecc40cc9e8%7C0%7C0%7C637749874298987863%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=uEeJ9JtKbbXWVXjnyEzBvIx89682ZlgZDjiZ3PPfGLQ%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fstorymaps.arcgis.com%2Fcollections%2Fe842517ce39045a4a7603dba84281208&data=04%7C01%7Candreas.huss%40ri.se%7C18835a646dc84794df8708d9be2170c0%7C5a9809cf0bcb413a838a09ecc40cc9e8%7C0%7C0%7C637749874298997854%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=XP%2FdMmBDlh2CGGEiKD3i3P7fhJZdR6nF6O63QUZU%2BR0%3D&reserved=0
https://urban.arcgis.com/?id=105cf2f0dccc4b21be203db07e4c945d&camera=310.855%2C53.513%2C1977464.783%2C8353694.368%2C1409.734


Underlag färdig 
planering



Jönköping
Grönstrukturplan

• Miljö
• Gröna kopplingar

Paketerade och kommunicerade underlag för vidare planering. Använder sig av 
text, diagram och kartor för att förmedla många olika underlag som en mer 
lättförståelig enhet.



https://jonkoping.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=798a2f167
44045c7984bb4c86eda446e

https://jonkoping.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=798a2f16744045c7984bb4c86eda446e


Oropesa del mar
Grön Infrastruktur

• Miljö
• Kultur
• Energi (tex vindkraft)
• Klimatförändringar
• Grundvatten
• Mm

Många olika underlag som grafiskt kombinerats för att lättare förstås som ett 
gemensamt planunderlag



https://mapas.planifica.org/oropesa
(länken död)

https://mapas.planifica.org/oropesa


Baskien
Grön Infrastruktur och regional planering

• Miljö
• Kultur
• Mobilitet
• Mm

Stor mängd underlag som kombineras till ett 
mer enhetligt planeringsunderlag 



https://www.euskadi.eus/directrices-de-ordenacion-territorial-dot/web01-a2lurral/es/
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dots_nuevo/es_def/Mapa_DOT.pdf

https://www.euskadi.eus/directrices-de-ordenacion-territorial-dot/web01-a2lurral/es/
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dots_nuevo/es_def/Mapa_DOT.pdf


Underlag för 
planering



Valencia
Grön Infrastruktur

• Miljö
• Kultur
• Energi (tex vindkraft)
• Klimatförändringar
• Mm

Mycket stor mängd underlag och analyser som delvis kombineras till ett enhetligt underlag. 
Tillgång till flera underlag som kan stödja hållbar utveckling. Är ett tittskåp men blir svårnavigerat 
med så stor informationsmängd.



https://visor.gva.es/visor/?capasids=Infraestructura_Verde%3b21,20,19,18,17,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,0&idioma=es

https://visor.gva.es/visor/?capasids=Infraestructura_Verde%3b21,20,19,18,17,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,0&idioma=es


https://visor.gva.es/visor/?capasids=Infraestructura_Verde%3b21,20,19,18,17,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,0&idioma=es

https://visor.gva.es/visor/?capasids=Infraestructura_Verde%3b21,20,19,18,17,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,0&idioma=es


https://visor.gva.es/visor/?capasids=Infraestructura_Verde%3b21,20,19,18,17,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,0&idioma=es

https://visor.gva.es/visor/?capasids=Infraestructura_Verde%3b21,20,19,18,17,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,0&idioma=es


Södermanlands län
Grön infrastruktur

• Miljö
• Landskap

Plattform för att sammanställa länets arbete med grön infrastruktur. Kartunderlag samt
annan information som förklarar koncept och underlag. Svårläst och svårt att dra 
slutsatser när allt underlag presenteras tillsammans.



https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/arcgis/apps/MapSeries/index.html?appid=4c4c339d14834b159cd2a2f1114aafff

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/arcgis/apps/MapSeries/index.html?appid=4c4c339d14834b159cd2a2f1114aafff


https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/arcgis/apps/MapSeries/index.html?appid=4c4c339d14834b159cd2a2f1114aafff

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/arcgis/apps/MapSeries/index.html?appid=4c4c339d14834b159cd2a2f1114aafff


Planeringskatalogen 
Länsstyrelsen
• Planinformation
• Skydd
• Intressen
• Etc

Databas som sammanställer olika underlag, är inte menat för analys i plattformen



https://ext-geodatakatalog-forv.lansstyrelsen.se/PlaneringsKatalogen/

Planeringskatalogen Länsstyrelsen

https://ext-geodatakatalog-forv.lansstyrelsen.se/PlaneringsKatalogen/


Alingsås
Naturvärden

• Miljö

Analys i GIS där man kombinerar flera datalager för att göra en 
syntes av dessa och därmed underlätta förståelse och 
användande i vidare planering 



Alingsås naturvärden. Intern analys ”hot spots” i GIS för ekologiska naturvärden 



Upplands Väsby
Ekosystemtjänstutredningar

• Strategier och metoder
• Kartläggning

Fler separata utredningar som presenteras separat som underlag. Ingen 
sammanställning och presentation av sysntes



http://www.upplandsvasby.se/download/18.4a3462da15f4d86bb80
2570/1513245744550/Kartl%C3%A4ggning+av+ekosystemtj%C3
%A4nster.pdf

Ekosystemtjänster
Ingen karttjänst. Flera analyser i GIS som kan användas för hållbar planering
Strategier och metoder för kartering av ekosystemtjänster
24 februari 2016
Slutversion. Förstudie Ekologisk utvecklingsplan för Upplands Väsby

Kartläggning av ekosystemtjänster i Upplands Väsby kommun
Underlag till utvecklingsplan för ekosystemtjänster

http://www.vasbygymnasium.se/download/18.4a3462da15f4d86bb80257
2/1513245744808/Strategier%20och%20metoder%20f%C3%B6r%20kar
tering%20av%20ekosystemtj%C3%A4nster.pdf

http://www.upplandsvasby.se/download/18.4a3462da15f4d86bb802570/1513245744550/Kartl%C3%A4ggning+av+ekosystemtj%C3%A4nster.pdf
http://www.vasbygymnasium.se/download/18.4a3462da15f4d86bb802572/1513245744808/Strategier%20och%20metoder%20f%C3%B6r%20kartering%20av%20ekosystemtj%C3%A4nster.pdf


Balearerna
Grön Infrastruktur

• Miljö
• Kultur
• Energi (tex vindkraft)
• Klimatförändringar
• Grundvatten
• Mm

Mycket stor mängd underlag och analyser som delvis kombineras till ett enhetligt underlag. Tillgång till 
flera underlag som kan stödja hållbar utveckling. Är ett tittskåp men blir svårnavigerat med så stor 
informationsmängd.



https://ideib.caib.es/visor/?locale=es

https://ideib.caib.es/visor/?locale=es


https://ideib.caib.es/visor/?locale=es

https://ideib.caib.es/visor/?locale=es


SeaGis 2.0
Hållbar utveckling av havsmiljön i Kvarkenområdet

• Miljö
• Vatten

Underlag och analyser inom ett avgränsat område vilket gör att det blir lättare att 
använda och förstå 



https://seagis.cartesia.se/smart/profile/28705a12-8b6f-46f0-a3b7-5aaf1613347f/f7a41b8b-409a-478d-aef4-
cf3987f378e5/d8391aa2-3ff8-46cf-ac66-51ba4916eaef?language=sv

Vad är SeaGIS 2.0?
Hållbar utveckling av havsmiljön i 
Kvarkenområdet
Bottniska viken är en gemensam 
angelägenhet för Sverige och Finland. Att 
värna om miljön och främja hållbart 
användande av havets resurser är en 
utmaning för båda länderna.
Projektet SeaGIS 2.0 hittar 
gränsöverskridande lösningar för en 
samordnad havsförvaltning. Vi tar fram 
kartor, gör dataanalyser, utreder konflikter 
och skapar förutsättningar för hållbar 
utveckling. SeaGIS 2.0 ökar också 
myndigheters beredskap att hantera 
miljöhot och skapar möjligheter för 
maritima näringar att utvecklas i regionen.
Projektet pågår 2015-2018 och avgränsas 
till länen Västerbotten och Västernorrland i 
Sverige och landskapen Österbotten och 
Mellersta Österbotten i Finland.

https://seagis.cartesia.se/smart/profile/28705a12-8b6f-46f0-a3b7-5aaf1613347f/f7a41b8b-409a-478d-aef4-cf3987f378e5/d8391aa2-3ff8-46cf-ac66-51ba4916eaef?language=sv


Samverkan



Köpenhamn
Klimatanpassning i samverkan

• Klimatförändringar, främst vatten
• Ledningsnät
• Solstudier
• Mm

En digital samverkansplattform för att mellan kommun och medborgare utforma 
klimatanpassningsåtgärder. Stor mängd underlag från olika källor kombineras i en plattform för att 
i workshopformat utarbeta lösningar tillsammans. Förutsätter förklaring och guidning för att 
förstå materialet..



https://energivand.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=e51371cec6734925803d806ee7f0c4a2

Klimatanpassning

https://energivand.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=e51371cec6734925803d806ee7f0c4a2


https://energivand.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=e51371cec6734925803d806ee7f0c4a2

Klimatanpassning

https://energivand.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=e51371cec6734925803d806ee7f0c4a2


”en-fråga” för 
planering och 
byggande



Solkarta Höganäs
Solkartan

• Solenergi-potential

GIS-plattform som bygger på kommunal data och analys. Man har rensat i informationsmängden så 
att det man vill kommunicera blir tydligt i bild och text (olika m2 för solpotential på tak) . I och med 
att datan kommer direkt från kommunens GIS-system så blir det enkelt att skapa samt modifiera.  
Kringliggande information som toponymer och bakgrundsinformation gör det lätt att navigera.



https://maps.hoganas.se/portal/apps/webappviewer/index.html?id=3274057400464e8a91c7990c8f32c021

Solkartan

https://maps.hoganas.se/portal/apps/webappviewer/index.html?id=3274057400464e8a91c7990c8f32c021


Solkartan Sthlm
Solkarta

• Solenergi-potential

Egenutvecklad plattform som kombinerar kartanalys i GIS med enkla 
grafiska presentationer som gör att förståelsen blir enkel.



https://solkartan.miljo.stockholm.se/stockholms-solkarta/

Solkartan

https://solkartan.miljo.stockholm.se/stockholms-solkarta/


Kulturkalkylen Sthlm
Översiktligt uppskatta underlaget för och värdet av kultur i 

stadsutvecklingen

Egenutvecklad plattform utan grafiskt kartgränssnitt för att simulera och uppskatta 
kulturvärden. Enkelt syfte, användning och förståelse av resultat



https://kulturkalkylen.se/

https://kulturkalkylen.se/


Hållbar vardag



Hållbara kartan 
Södertälje
Hjälper dig hitta rätt
• Återvinningsstationer
• Motionsspår
• second-hand-butiker
• Cykelpumpar
• Hundrastgårdar
• Mm

Egenutvecklad kartplattform med dataset från kommunal databas. Inga analyser eller kombination av 
andra underlag eller planer.



https://www.sodertalje.se/miljo-och-halsa/hallbara-sodertalje/hallbara-kartan/

https://www.sodertalje.se/miljo-och-halsa/hallbara-sodertalje/hallbara-kartan/


RekoSpot
Karta som visar var och hur en kan ta del av en 

kollaborativ konsumtion

Plattform som bygger på crowdsourcing av information. Grafiskt lättförståelig 



Rekospot – tjänsten som sätter hållbara lösningar på kartan
Under sista veckan i april arbetade närmare 120 elever från olika program på Södertörns högskola inom kursen Medieteknik med ett projekt för att ta fram en ny tjänst. Resultatet är Rekospot – en 
hemsida med en karta som visar var och hur en kan ta del av en kollaborativ konsumtion. Kartan samlar allt ifrån klädbytardagar till trädgårdsägare som ger bort frukt.
– Vi ser att ord som miljövänlig, hållbar utveckling och återvinning är finare ord för byta, låna, hyra och ge. Rekospot är ett sätt att agera tillsammans när vi tar steget in i framtiden, berättar Andreas 
Wallbäck, en av projektledarna för Rekospot.
Syftet med Rekospot är att skapa ett mer hållbart samhälle och göra kollaborativ konsumtion enkelt. Detta kan uppnås genom ett minskat ägande av produkter och synliggörande av de befintliga 
plattformar som bidrar till delningsekonomin.
- Det har varit väldigt roligt att se studenternas engagemang och jobb med detta under veckan och nu har vi en grund som vi vill bygga vidare på, säger Anne Diedrichs, lärare på ämnet medieteknik på 
Södertörns högskola.
För ytterligare information: Andreas Wallbäck, en av två projektledare för Rekospot.Tel: 0707514820, andreas.wallback@live.se

Länken är död

mailto:andreas.wallback@live.se


Barnens karta
Samlar aktiviteter för ökad rörelse, utevistelse, 

vardagsmotion och därmed förbättrad folkhälsa. 

Plattform som bygger på crowdsourcing av information. Delvis komplicerad process 
att tillföra information till kartan som annars är grafiskt lättförståelig.



https://www.barnenskarta.se/

https://www.barnenskarta.se/


Smarta kartan
Upptäck initiativ som gör det lätt att hyra, dela, byta, låna, ge och få

• Yta
• Saker
• Mobilitet
• Mat
• Kunskap

Enkel och grafisk förståelig plattform som bygger på crowdsourcing av information 
utifrån olika kriterier, dvs det går inte att direkt lägga till information själv.



https://www.smartakartan.se/

https://www.smartakartan.se/


Bilaga 2 
- Teoretisk prototyp



Hjälp oss vidareutveckla vår prototyp för stöd i 
hållbart byggande!

Jag gillar det! 

Hur kommer jag bakåt?
Men var handlar 
jag allt hållbart?

Går det att bygga 
in social hållbarhet 

på något sätt?

Färgsättningen är 
problematisk för 
mig.. Ser inte 

skillnad.



Här vill jag bo och 
leva hållbart

Hur vill 
jag 

bygga?

Hur vill 
jag leva?



Här vill jag bo och 
leva hållbart

Hur vill 
jag 

bygga?

Hur vill 
jag leva?



Hur vill jag 
bygga?

Hur vill jag 
att 

karaktären 
ska se ut på 

tomten?

Hur vill jag 
att huset 
ska se ut?

Vilken 
vatten/avlopps
-lösning vill jag 

ha?

Hur vill 
jag värma 

upp 
huset?



Hur vill jag 
bygga?

Hur vill jag 
att huset 
ska se ut?

Vilken 
vatten/avlopps
-lösning vill jag 

ha?

Hur vill 
jag värma 

upp 
huset?

Hur vill jag 
att 

karaktären 
ska se ut på 

tomten?



Hur vill jag värma 
upp mitt hus?

Klicka för att läsa mer 
om miljöpåverkan och 
kostnader och markera 

vilka du föredrar. 

Värmepump

Fjärrvärme

Värmepanna

Solpanel



Värmepump

Klicka för att läsa mer 
om miljöpåverkan och 
kostnader och markera 

vilka du föredrar. 

Bergvärme

Luft-
vattenvärm

epump

Luft-
luftvärmep

ump

Jordvärme



Värmepumpar

Klicka för att läsa mer 
om miljöpåverkan och 
kostnader och markera 

vilka du föredrar. 

Bergvärme

Luft-
vattenvärm

epump

Luft-
luftvärmep

ump

Installation av 
bergvärme kräver en 
ansökan till Region 
Gotland. Tillstånd är 
platsberoende. Läs 

mer här! 

Jordvärme



Värmepumpar

Klicka för att läsa mer 
om miljöpåverkan och 
kostnader och markera 

vilka du föredrar. 

Luft-
vattenvärm

epump

Luft-
luftvärmep

ump

Installation av 
bergvärme kräver en 
ansökan till Region 
Gotland. Tillstånd är 
platsberoende. Läs 

mer här! 

Jordvärme

Bergvärme



Bergvärme
/jordvärme

NOTERA: Inom vattenskyddsområden är 
bergvärme inte tillåtet och du kommer 
nekas tillstånd. Jordvärme kan godtas i 
vissa fall.  
Se karta

BergvärmeBergvärme

LÄS MER OCH ANSÖK: 
Information om 
anmälningsplikt och länk 
till mer information på 
Regionens hemsida.



Bergvärme
/jordvärme

NOTERA: Inom vattenskyddsområden är 
bergvärme inte tillåtet och du kommer 
nekas tillstånd. Jordvärme kan godtas i 
vissa fall.  
Se karta

BergvärmeBergvärme

LÄS MER OCH ANSÖK: 
Information om 
anmälningsplikt och länk 
till mer information på 
Regionens hemsida.



Inom 
vattenskyddsområde
n är det inte tillåtet 

med bergvärme, 
jordvärme kan dock 
tillåtas i vissa fall. 
Detta kräver en 

utredning.

Lämna kartan
Klicka för att zooma in i 
kartan



Lämna kartan

Inom 
vattenskyddsområde
n är det inte tillåtet 

med bergvärme, 
jordvärme kan dock 
tillåtas i vissa fall. 
Detta kräver en 

utredning.



Lämna kartan



Bergvärme
/jordvärme

NOTERA: Inom vattenskyddsområden är 
bergvärme inte tillåtet och du kommer 
nekas tillstånd. Jordvärme kan godtas i 
vissa fall.  
Se karta

BergvärmeBergvärme

LÄS MER OCH ANSÖK: 
Information om 
anmälningsplikt och länk 
till mer information på 
Regionens hemsida.





Bergvärme
/jordvärme

NOTERA: Inom vattenskyddsområden är 
bergvärme inte tillåtet och du kommer 
nekas tillstånd. Jordvärme kan godtas i 
vissa fall.
Se karta

BergvärmeBergvärme

LÄS MER OCH ANSÖK: 
Information om 
anmälningsplikt och länk 
till mer information på 
Regionens hemsida.



Värmepump

Klicka för att läsa mer 
om miljöpåverkan och 
kostnader och markera 

vilka du föredrar. 

Bergvärme

Luft-
vattenvärme

pump

Jordvärme

Luft-
luftvärme

pump

Ställ in 
hur viktig 

det är



Värmepump

Klicka för att läsa mer 
om miljöpåverkan och 
kostnader och markera 

vilka du föredrar. 

Bergvärme

Luft-
vattenvärme

pump

Jordvärme

Luft-
luftvärme

pump

Väldigt 
önskvärt



Hur vill jag värma 
upp mitt hus?

Klicka för att läsa mer 
om miljöpåverkan och 
kostnader och markera 

vilka du föredrar. 

Värme-
pump

Fjärrvärme

Solpanel

Väldigt 
önskvärt

Ett måste

Fjärrvärme

Värmepanna



Hur vill jag värma 
upp mitt hus?

Klicka för att läsa mer 
om miljöpåverkan och 
kostnader och markera 

vilka du föredrar. 

Värme-
pump

Fjärrvärme

Luftvär
mväxlar

e

Solpanel

Väldigt 
önskvärt

Ett måste

Värmepanna



Hur vill jag 
bygga?

Vilken 
vatten/avlopps

-lösning vill 
jag ha?

Hur vill jag 
värma upp 

huset?

Hur vill jag 
att 

karaktären 
ska se ut 

på tomten?

Hur vill jag 
att huset 
ska se ut?



Vilken 
vatten/avlopps-
lösning vill jag 

ha?

Klicka för att läsa mer 
om miljöpåverkan och 
kostnader och markera 

vilka du föredrar. 

Enskilt VA

Kommunalt 
VA



Vilken 
vatten/avlopps-
lösning vill jag 

ha?

Klicka för att läsa mer 
om miljöpåverkan och 
kostnader och markera 

vilka du föredrar. 

Enskilt VA

Kommunalt 
VA

NOTERA: Kommunalt VA finns inte överallt 
på Gotland.
Se karta LÄS MER: Information 

om VA finns i Region 
Gotlands VA-plan. Se 
länk för mer 
information.



Vilken 
vatten/avlopps-
lösning vill jag 

ha?

Klicka för att läsa mer 
om miljöpåverkan och 
kostnader och markera 

vilka du föredrar. 

Enskilt VA

Kommunalt 
VA



Vilken 
vatten/avlopps-
lösning vill jag 

ha?

Klicka för att läsa mer 
om miljöpåverkan och 
kostnader och markera 

vilka du föredrar. 

Enskilt VA

Kommunalt 
VA

Viktigt

Möjligen



Vilken 
vatten/avlopps-
lösning vill jag 

ha?

Klicka för att läsa mer 
om miljöpåverkan och 
kostnader och markera 

vilka du föredrar. 

Enskilt VA

Kommunalt 
VA



Bergvärme
/jordvärme

Bergvärme

LÄS MER OCH ANSÖK: 
Information om 
anmälningsplikt och länk 
till mer information på 
Regionens hemsida.

NOTERA: Inom vattenskyddsområden det 
ökad skyddsnivå för enskilt avlopp. 
Grundvattentillgången skiljer sig beroende 
på var på Gotland du är. 
Se karta

Enskilt 
vatten/
avlopp





LÄS MER OCH ANSÖK: 
Information om 
anmälningsplikt och länk 
till mer information på 
Regionens hemsida.

NOTERA: Inom vattenskyddsområden det 
ökad skyddsnivå för enskilt avlopp. 
Grundvattentillgången skiljer sig beroende 
på var på Gotland du är. 
Se karta

Bergvärme
/jordvärme

Bergvärme

Enskilt 
vatten/
avlopp



Lämna kartan Klicka för att zooma in i 
kartan



Inom 
vattenskyddsområden 
det ökad skyddsnivå 
för enskilt avlopp. 
Grundvattentillgången 
skiljer sig beroende på 
var på Gotland du är. 

Lämna kartan Klicka för att zooma in i 
kartan



Lämna kartan

Grundvattentillgången 
på den valda platsen 
är mycket låg. 



Lämna kartan



LÄS MER OCH ANSÖK: 
Information om 
anmälningsplikt och länk 
till mer information på 
Regionens hemsida.

NOTERA: Inom vattenskyddsområden det 
ökad skyddsnivå för enskilt avlopp. 
Grundvattentillgången skiljer sig beroende 
på var på Gotland du är. 
Se karta

Bergvärme
/jordvärme

Bergvärme

Enskilt 
vatten/
avlopp



Vilken 
vatten/avlopps-
lösning vill jag 

ha?

Klicka för att läsa mer 
om miljöpåverkan och 
kostnader och markera 

vilka du föredrar. 

Enskilt VA

Kommunalt 
VA

Viktigt

Möjligen



Vilken 
vatten/avlopps-
lösning vill jag 

ha?

Klicka för att läsa mer 
om miljöpåverkan och 
kostnader och markera 

vilka du föredrar. 

Enskilt VA

Kommunalt 
VA

Viktigt

Möjligen



Hur vill jag 
bygga?

Vilken 
vatten/avlopp
s-lösning vill 

jag ha?

Hur vill jag 
värma upp 

huset?

Hur vill jag 
att 

karaktären 
ska se ut 

på tomten?



Här vill jag bo och 
leva

Hur vill 
jag 

bygga?

Hur vill 
jag leva?



Hur vill jag leva?

Såhär 
önskar 
jag resa 
hållbart!

Här har 
jag mitt 

vardagsliv!

Den här 
servicen 

vill jag ha 
nära!



Hur vill jag leva?

Såhär 
önskar 
jag resa 
hållbart!

Den här 
servicen 

vill jag ha 
nära!

Här har 
jag mitt 

vardagsliv!



Viktiga platser i 
mitt vardagsliv!

Här är jag i 
min vardag



Sätt ut punkter i kartan som 
representerar viktiga platser i ditt 

vardagsliv 

(till exempel ditt arbete, platser för 
fritidsintressen, barnens skola osv)

Klar



Klar



Klar



Hur vill jag leva?

Såhär 
önskar 
jag resa 
hållbart!

Viktiga 
platser i 

mitt 
vardagsliv!

Den här 
servicen 

vill jag ha 
nära!



Hur vill jag leva?

Såhär 
önskar 
jag resa 
hållbart!

Viktiga 
platser i 

mitt 
vardagsliv!

Den här 
servicen 

vill jag ha 
nära!



Den här servicen 
vill jag ha nära till!

Skolor/
förskolor

Mataffär

Kollektiv
trafik

Sjukvård



Den servicen vill 
jag ha nära till!

Skolor/
förskolor

Kollektiv
trafik

Sjukvård

Mataffär



Den servicen vill 
jag ha nära till!

Skolor/
förskolor

Mataffär

Kollektiv
trafik

Sjukvård

Viktigt

Viktigt

Inte viktigt

Inte viktigt



Hur vill jag leva?

Såhär 
önskar 
jag resa 
hållbart!

Viktiga 
platser i 

mitt 
vardagsliv!

Den här 
servicen 

vill jag ha 
nära!



Här vill jag bo och 
leva

Hur vill 
jag 

bygga?

Hur vill 
jag leva?

Se resultat



Sätt ut en punkt på kartan där du är 
intresserad av att bo och se hur de 
hållbara förutsättningarna för de 
preferenser du angett ändras. 

Här vill jag 
bo och leva

Viktiga 
platser i 

mitt 
vardagsliv

!

Hur vill 
jag 

bygga?

Såhär 
önskar jag 

resa 
hållbart!

Den här 
servicen 

vill jag ha 
nära!

Hur vill 
jag 

bygga?
Hur vill jag 
värma upp 
mitt hus?

Vilken 
vatten/avlopps

-lösning vill 
jag ha?

Hur vill jag 
att 

karaktären 
ska se ut på 

tomten?



Röda områden visar 
områden där det idag 

inte är tillåtet att 
bygga bostäder. Gula 

områden kan vara 
möjliga att bygga på 
men kräver vidare 

utredningar.

Här visas hur de preferenser du 
tidigare ställt in 
överensstämmer med den punkt 
du gjorde i kartan. 
Där du inte ställde in några 
preferenser visas ingen 
färgindikation.

Här vill jag 
bo och leva

Viktiga 
platser i 

mitt 
vardagsliv

!

Hur vill 
jag 

bygga?

Såhär 
önskar jag 

resa 
hållbart!

Den här 
servicen 

vill jag ha 
nära!

Hur vill 
jag 

bygga?
Hur vill jag 
värma upp 
mitt hus?

Vilken 
vatten/avlopps

-lösning vill 
jag ha?

Hur vill jag 
att 

karaktären 
ska se ut på 

tomten?



Du kan nu välja att se hur dina 
inställda preferenser och 
förutsättningar ser ut i en karta. 
Välj om du vill se på kategori 
Leva eller Bygga.

Se dina hållbara 
förutsättningar i en 
karta

Leva 

Bygga 

Hitta tillgängliga 
tomter eller 
byggrätter. 

Här vill jag 
bo och leva

Viktiga 
platser i 

mitt 
vardagsliv

!

Hur vill 
jag 

bygga?

Såhär 
önskar jag 

resa 
hållbart!

Den här 
servicen 

vill jag ha 
nära!

Hur vill 
jag 

bygga?
Hur vill jag 
värma upp 
mitt hus?

Vilken 
vatten/avlopps

-lösning vill 
jag ha?

Hur vill jag 
att 

karaktären 
ska se ut på 

tomten?

Förklarande 
text om vad 
det innebär 
på platsen



Se dina hållbara 
förutsättningar i en 
karta

Leva 

Bygga 

Hitta tillgängliga 
tomter eller 
byggrätter. 

Här vill jag 
bo och leva

Viktiga 
platser i 

mitt 
vardagsliv

!

Hur vill 
jag 

bygga?

Såhär 
önskar jag 

resa 
hållbart!

Den här 
servicen 

vill jag ha 
nära!

Hur vill 
jag 

bygga?
Hur vill jag 
värma upp 
mitt hus?

Vilken 
vatten/avlopps

-lösning vill 
jag ha?

Hur vill jag 
att 

karaktären 
ska se ut på 

tomten?

Förklarande 
text om vad 
det innebär 
på platsen



För att se hur dina 
förutsättningar för vatten och 
avlopp ser ut enligt dina val 
klicka på Vatten/avlopp

Vatten/avlopp

Energi 

Hitta tillgängliga 
tomter eller 
byggrätter. 

Tillbaka

Här vill jag 
bo och leva

Viktiga 
platser i 

mitt 
vardagsliv

!

Hur vill 
jag 

bygga?

Såhär 
önskar jag 

resa 
hållbart!

Den här 
servicen 

vill jag ha 
nära!

Hur vill 
jag 

bygga?
Hur vill jag 
värma upp 
mitt hus?

Vilken 
vatten/avlopps

-lösning vill 
jag ha?

Hur vill jag 
att 

karaktären 
ska se ut på 

tomten?

Förklarande 
text om vad 
det innebär 
på platsen



För att se hur dina 
förutsättningar för vatten och 
avlopp ser ut tillsammans med 
dina val gällande energi, klicka i 
även Energi.

Vatten/avlopp

Energi 

Hitta tillgängliga 
tomter eller 
byggrätter. 

Tillbaka

Här vill jag 
bo och leva

Viktiga 
platser i 

mitt 
vardagsliv

!

Hur vill 
jag 

bygga?

Såhär 
önskar jag 

resa 
hållbart!

Den här 
servicen 

vill jag ha 
nära!

Hur vill 
jag 

bygga?
Hur vill jag 
värma upp 
mitt hus?

Vilken 
vatten/avlopps

-lösning vill 
jag ha?

Hur vill jag 
att 

karaktären 
ska se ut på 

tomten?

Förklarande 
text om vad 
det innebär 
på platsen



Förklarande 
text om vad 
det innebär 
på platsen

Vatten/avlopp

Energi 

Hitta tillgängliga 
tomter eller 
byggrätter. 

Tillbaka

Här vill jag 
bo och leva

Viktiga 
platser i 

mitt 
vardagsliv

!

Hur vill 
jag 

bygga?

Såhär 
önskar jag 

resa 
hållbart!

Den här 
servicen 

vill jag ha 
nära!

Hur vill 
jag 

bygga?
Hur vill jag 
värma upp 
mitt hus?

Vilken 
vatten/avlopps

-lösning vill 
jag ha?

Hur vill jag 
att 

karaktären 
ska se ut på 

tomten?



Förklarande 
text om vad 
det innebär 
på platsen

Se dina hållbara 
förutsättningar i en karta

Leva 

Bygga 

Hitta tillgängliga 
tomter eller 
byggrätter. 

Här vill jag 
bo och leva

Viktiga 
platser i 

mitt 
vardagsliv

!

Hur vill 
jag 

bygga?

Såhär 
önskar jag 

resa 
hållbart!

Den här 
servicen 

vill jag ha 
nära!

Hur vill 
jag 

bygga?
Hur vill jag 
värma upp 
mitt hus?

Vilken 
vatten/avlopps

-lösning vill 
jag ha?

Hur vill jag 
att 

karaktären 
ska se ut på 

tomten?



Eftersom just du tycker att 
service så som mataffär och 
sjukvård är viktigt trycker du på 
service och får kartan färgkodad 
efter förutsättningarna för det.

Förklarande 
text om vad 
det innebär 
på platsen

Service 

Vardagsliv 

Hitta tillgängliga 
tomter eller 
byggrätter. 

Tillbaka

Här vill jag 
bo och leva

Viktiga 
platser i 

mitt 
vardagsliv

!

Hur vill 
jag 

bygga?

Såhär 
önskar jag 

resa 
hållbart!

Den här 
servicen 

vill jag ha 
nära!

Hur vill 
jag 

bygga?
Hur vill jag 
värma upp 
mitt hus?

Vilken 
vatten/avlopps

-lösning vill 
jag ha?

Hur vill jag 
att 

karaktären 
ska se ut på 

tomten?



Om du vill se hur dina 
preferenser för ditt vardagsliv 
överensstämmer med 
förutsättningarna för service 
klickar du i detta här och kan se 
en samlad analys

Förklarande 
text om vad 

det på 
platsen

Service 

Vardagsliv 

Hitta tillgängliga 
tomter eller 
byggrätter. 

Tillbaka

Här vill jag 
bo och leva

Viktiga 
platser i 

mitt 
vardagsliv

!

Hur vill 
jag 

bygga?

Såhär 
önskar jag 

resa 
hållbart!

Den här 
servicen 

vill jag ha 
nära!

Hur vill 
jag 

bygga?
Hur vill jag 
värma upp 
mitt hus?

Vilken 
vatten/avlopps

-lösning vill 
jag ha?

Hur vill jag 
att 

karaktären 
ska se ut på 

tomten?



Nu kan du dra punkten till ett 
område med bra förutsättningar 
för service och vardagsliv och se 
hur det påverkar dina andra 
preferenser.

Service 

Vardagsliv 

Hitta tillgängliga 
tomter eller 
byggrätter. 

Tillbaka

Här vill jag 
bo och leva

Viktiga 
platser i 

mitt 
vardagsliv

!

Hur vill 
jag 

bygga?

Såhär 
önskar jag 

resa 
hållbart!

Den här 
servicen 

vill jag ha 
nära!

Hur vill 
jag 

bygga?
Hur vill jag 
värma upp 
mitt hus?

Vilken 
vatten/avlopps

-lösning vill 
jag ha?

Hur vill jag 
att 

karaktären 
ska se ut på 

tomten?

Förklarande 
text om vad 
det innebär 
på platsen



Service 

Vardagsliv 

Hitta tillgängliga 
tomter eller 
byggrätter. 

Tillbaka

Här vill jag 
bo och leva

Viktiga 
platser i 

mitt 
vardagsliv

!

Hur vill 
jag 

bygga?

Såhär 
önskar jag 

resa 
hållbart!

Den här 
servicen 

vill jag ha 
nära!

Hur vill jag 
värma upp 
mitt hus?

Hur vill 
jag 

bygga?

Vilken 
vatten/avlopps

-lösning vill 
jag ha?

Hur vill jag 
att 

karaktären 
ska se ut på 

tomten?

Förklarande 
text om vad 
det innebär 
på platsen



Service 

Vardagsliv 

Hitta tillgängliga 
tomter eller 
byggrätter. 

Tillbaka

Här vill jag 
bo och leva

Viktiga 
platser i 

mitt 
vardagsliv

!

Hur vill 
jag 

bygga?

Såhär 
önskar jag 

resa 
hållbart!

Den här 
servicen 

vill jag ha 
nära!

Hur vill 
jag 

bygga?
Hur vill jag 
värma upp 
mitt hus?

Vilken 
vatten/avlopps

-lösning vill 
jag ha?

Hur vill jag 
att 

karaktären 
ska se ut på 

tomten?

Förklarande 
text om vad 
det innebär 
på platsen



Nu kan du välja att se 
tillgängliga tomter, hus eller 
byggrätter i det område du är 
intresserad av baserat på dina 
hållbara val

Förklarande 
text om vad 
det innebär 
på platsen

Se dina hållbara 
förutsättningar i en karta

Leva 

Bygga 

Hitta tillgängliga 
tomter eller 
byggrätter. 

Här vill jag 
bo och leva

Viktiga 
platser i 

mitt 
vardagsliv

!

Hur vill 
jag 

bygga?

Såhär 
önskar jag 

resa 
hållbart!

Den här 
servicen 

vill jag ha 
nära!

Hur vill 
jag 

bygga?
Hur vill jag 
värma upp 
mitt hus?

Vilken 
vatten/avlopp-
lösning vill jag 

ha?

Hur vill jag 
att 

karaktären 
ska se ut på 

tomten?



Byggrätt

Här visas de 
obebyggda tomter, 
hus och annat som 
möter dina hållbara 

val. Klicka på en 
punkt för att läsa 

mer!  



Skapa tydligare guidning och 
enhetlighet från kommunen

Att visa information

Osammanhållen
process utifrån med 
många olika tjänster 
och platser

Att skapa grund för medvetna 
(hållbara) val

Från… Till… 

Skapa en massa 
värdefull data internt

Våga testa den för att skapa 
nya värden externt





Jag gillar 
det! 

Jag fattar 
inte vad som 
händer om 

man klickar 
där…

Tänk om 
man kunde 
göra såhär 

också! 



1. Anteckna i den utskrivna 
prototypen framför dig

2. Lämna din kommentar i 
Mentimenter

3. Prata med mig!

Dela din åsikt/idé med oss!

Tack för att du 
hjälper oss komma 

framåt! 



Jessica Svännel
jessica.svannel@gotland.se

Tack för att du deltog



1. Öppna webbläsaren i din telefon
2. Skriv in www.menti.com
3. Skriv in koden: 5130 9357
4. Lämna din kommentar

Lämna din tanke via Mentimeter

http://www.menti.com/
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