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Förord

FÖRORD

Denna rapport redovisar en kostnads-nyttoanalys som utförts som ett examensarbete
på linjen för Samhällsbyggnadsteknik, Tekniska Högskolan i Luleå. Kostnads-
nyttoanalysen är en del i ett större GIS-projekt som drivs på Planfunktionen,
samhällsbyggnadsenheten, Länsstyrelsen i Norrbottens län. Denna del av projektet
initierades våren 1995 av Ann-Mari Svensson, bitr. länsarkitekt, och Stefan
Stenlund, LM GIS, Lantmäteriet, Luleå. Analysen skall användas som
beslutsunderlag i det fortsatta arbetet med GIS-projektet. Arbetet har utförts
under hösten 1995.

Jag vill framföra ett tack till följande personer som med sin kunskap om plan-
hanteringens mysterium bidragit till arbetets genomförande:

Åke Ökvist och May Ruth vid lantmäteriets fastighetsregistermyndighet
Karl-Johan Åhlund och övrig personal vid Piteå kommuns byggservicekontor
Barbro Broström vid länsstyrelsens samhällsbyggnadsenhet
Margareta Erstam vid Piteå lantmäteridistrikt

För stöd och uppmuntran vill jag tacka Stefan Stenlund och övrig personal vid LM
GIS.

Tack också till Thomas Söderlund, Kalle Linderson och Roland Lundqvist för korrek-
turläsning och kritiska synpunkter på rapporten.

Sist men inte minst vill jag rikta ett stort tack till handledare Ann-Mari Svensson och
examinator Anders Östman för stöd och värdefulla synpunkter under utrednings-
arbetet.

Luleå 7 december 1995

Anna Lundqvist
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SAMMANFATTNING

Denna rapport redovisar en kostnads-nyttoanalys för införande av geografiska
informationssystem i hanteringen av detaljplaner och områdesbestämmelser.
Kostnads-nyttoanalysen är en del i GIS-projektet Planinformation som drivs på
länsstyrelsen i Norrbottens län. Projektet drivs som ett pilotprojekt i samarbete
med Piteå kommun och lantmäteriet i Norrbotten.

Huvudsyftet med kostnads-nyttoanalysen var att undersöka om det är lönsamt att in-
föra GIS i hanteringen av detaljplaner och områdesbestämmelser. Analysen skulle
också föreslå ett handlingsalternativ och fungera som beslutsunderlag för det
fortsatta arbetet. Andra viktiga mål var att ge ökad medvetenhet om effekterna av
ett GIS-införande samt ge ökad motivation för GIS-projektet.

Analysen avgränsades till att enbart omfatta detaljplaneprocessen fr. o. m. att en plan
antas av kommunfullmäktige. Dessutom behandlades endast effekter inom
länsstyrelsen, lantmäteriet och kommunen.

Först gjordes en beskrivning av nuläget och den föreslagna förändringen med hjälp av
informationsanalys. Sedan identifierades de förändringar som förslaget innebär
jämfört med nuläget. De icke mätbara förändringarna beskrevs i ord medan
värdena för de mätbara förändringarna användes i de följande kostnads-
nyttokalkylerna. Totalt genomfördes sex kalkyler. De olika kalkylerna gjordes dels
med avseende på vilken av de tre organisationerna som antogs ansvara för
ajourföring av GIS-databasen och dels med avseende på hur många av länets 14
kommuner som antogs delta i projektet. Antalet deltagande kommuner delades in i
två alternativ. Dels att endast Piteå kommun deltar, dels att samtliga kommuner i
länet deltar. Noggrannheten i kalkylernas resultat analyserades sedan i en
känslighetsanalys.

De uppgifter som har använts i utredningsarbetet är till stor del baserade på intervjuer
med berörda personer inom länsstyrelsen, lantmäteriet och Piteå kommun.
Förutom detta har även tidigare arbeten inom området legat till grund för
analysen.

Resultatet av kostnads-nyttoanalysen visade att projektet har en återbetalningstid på
mindre än tio år i endast två av de sex kalkylerna. Dessa två kalkyler förutsatte att
alla kommuner deltar i projektet och att ajourföringen ligger centralt, d. v. s. hos
länsstyrelsen eller lantmäteriet. Nytto-kostnadskvoten för kalkylerna blev i båda
fallen 1,59 och återbetalningstiden strax under sex år. Ingen av de återstående fyra
kalkylerna uppvisade en nytto-kostnadskvot större än 1,0 eller en återbetalningstid
på mindre än tio år.

De icke mätbara effekterna av ett GIS-införande blev övervägande positiva. Framför
allt bedöms systemet, enligt analysen, innebära förbättrad kvalitet i form av lägre
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felfrekvens, bättre tillgänglighet, högre lägesnoggrannhet och jämnare kvalitet.
Exempel på andra icke mätbara effekter är snabbare och bättre service, bättre
samnyttjande av data och minskad mängd rutinarbete.

Resultatet visade att det är meningsfullt att driva GIS-projektet vidare. Lönsamheten
blir större ju fler kommuner som deltar och om ajourföringen ligger centralt.
Ajourföringen bör dock skötas av länsstyrelsen och inte lantmäteriet på grund av
andra skäl än de rent ekonomiska. Motiven till denna placering av
ajourföringsansvaret tar bland annat hänsyn till kopplingen till utfärdande av laga-
kraft-bevis och rapporteringsskyldigheten till Boverket. Känslighetsanalysen
visade att vissa i analysen ingående parametrar är osäkra. Kostnads-nyttoanalysen
kan dock användas som ett trovärdigt, överslagsmässigt resultat i
beslutsunderlaget.

På grundval av den genomförda analysen och dess resultat föreslås att:

• Projektet bör drivas vidare med länsstyrelsen som ansvarig för ajourföringen av
GIS-databasen.

• Alla kommuner bör uppmanas att gå med projektet.
• Möjliga effektiviseringar inom organisationerna bör undersökas ytterligare.
• Projektkostnaderna bör fördelas mer rättvist på de ingående organisationerna.
• Föreskrifter för den praktiska hanteringen bör upprättas.



Abstract

GIS in town planning - Cost-benefit analysis

ABSTRACT

This report presents a cost-benefit analysis for the implementation of geographic
information systems to handle town plan information and area regulations. The
cost-benefit analysis is a part of the GIS-project "Planinformation" managed by
the County Administration of Norrbotten.

The main purpose of the analysis was to examine weather an implementation of GIS
in the above named area is commercially viable. The analysis would also suggest
an actionplan and serve as base for decisionmaking for the continuation of the
project. Other important goals were to give increased awareness of the effects of
an GIS-implementation and further more increase the motivation for the project.

The analysis was limited to include only the process of town planning after the plan
has been accepted by the local government board. The analysis was also limited to
take into account only the effects within the three organisations beeing studied,
the County Administration, the National Land Survey and the local authority in
the municipality.

First the current state and the proposed changes were described using information
analysis. Thereafter the proposed changes were identified and quantified. The
intangible changes were only verbally described while the values of the tangibles
were used in the cost-benefit analysis. In total six calculations were performed.
The differences between the separate calculations were partly due to which one of
the three participating organisations would be responsable for the maintenance of
the GIS-database and partly how many municipalities in the county that will
participate in the project. Considering the number of participating municipalities
two different calculations were made. The first assumption was that only the
municipality of Piteå would participate. The second assumption was that all the
municipalities in the county would participate. The accuracy of the calculations
were finally analysed in a sensitivity analysis.

The information used in the cost-benefit analysis were basically based on interviews
with a number of persons at the affected authorities. Previous experiences within
the area were also used.

The result of the cost-benefit analysis showed that the project had a pay-off time less
then ten years in only two of the six calculations. These two calculations assumed
that every municipality in the county would participate in the project and that the
maintenance of the database would be handled by a central authority, i. e. the
County Administration or the National Land Survey. The benefit-cost ratio of
these calculations were 1,59 and the pay-off time around six years. The rest of the
calculations all showed benefit-cost ratios of less than one. The pay-off time for
the project were in all these cases longer than ten years.
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The intangible effects by a GIS-implementation were mostly positive. It is believed
that the project will lead to improved quality, in forms of decreased failiure rate,
better availability, improved geometric accuracy and more homogeneous quality.
Other intangible effects were for example faster and better service, co-ordinated
use of data and less routine work.

The result showed that it is meaningful to continue the project. The profit will be
larger as more municipalities are participating and if the database maintenance is
handled by a central authority. The maintenance should be handled by the County
Administration for non economical reasons. The obligation to issue legal validity
certificate and to report to the National Building Administration (Boverket) were
here being considered. The sensitivity analysis showed that some uncertain
parameters resulted in large variations in the results. The cost-benefit analysis can
however be used as a reliable, rough estimated result in decision making.

On basis of this investigation the following proposals are made:

• The project should be continued with the County Administration as head of the up
to date keeping.

• Every municipality should be incouraged to participate in the project.
• Possibilities to increase the efficiency within the organisations should be further

investigated.
• The project costs should be distributed among the participants in a fair way.
• Instructions for the practical work should be formulated.
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1 INLEDNING

1.1 Bakgrund

I dagsläget ligger ett statligt arkivansvar vad gäller detaljplaner och områdesbestäm-
melser hos både lantmäteriet och länsstyrelsen.  Även kommunerna måste arkivera
dessa handlingar, enligt arkivlagen. I Piteå kommun arkiverar dessutom kommunens
arkitekt, i detta fall NAB, planerna och detta gäller över hela Norrbottens län. Det
betyder att detaljplaner och områdesbestämmelser med tillhörande handlingar för när-
varande arkiveras på minst tre ställen. På flera ställen förs också någon form av över-
siktskarta med gällande planer. En bestämmelsekarta med regleringar förs av lantmä-
teriet medan länsstyrelsen och kommunerna, var för sig, för en tämligen enkel över-
siktskarta.

De stora informationsvolymerna och dubbelarbetet i dagens hantering har medfört ett
behov av datorstöd i planhanteringen. Tidigt gjordes försök till att utforma ett sådant
datorstöd.

Vintern 1984-85 genomfördes ett projekt i samarbete mellan lantmäteriverket och de
skånska länsstyrelserna (Skåneförsöket, 1985). Där fastslog man att det fanns behov
av, och att tiden var mogen för, användarvänliga system för ADB-lagrad planerings-
information. I slutet av 1987 gav regeringen i uppdrag åt dåvarande planverket att
utreda grundläggande krav på datorstödda geografiska informationssystem inom
fysisk planering. Arbetet resulterade i en rapport (Boverket, 1990) där man föreslog
ett "signalsystem på karta" för att visa vilka planer och bestämmelser som gäller inom
ett område.

Inget av de ovan nämnda försöken, eller något annat känt försök, har lett till ett sys-
tem som är i drift.

Detta är bakgrunden till att GIS-projektet "Planinformation" startade på Länsstyrelsen
i Norrbottens län, Samhällsbyggnadsenhetens planfunktion, av bitr. länsarkitekt Ann-
Mari Svensson. Hon ansåg att det borde finnas stora möjligheter att effektivisera den
idag onödigt krångliga hanteringen. Lantmäteriet och länsstyrelsen kan dessutom, en-
ligt Riksarkivet, komma överens om att endast en av dem skall ha arkivansvaret, vil-
ket är en förutsättning för att man ska slippa göra samma arbete på båda ställena.

Syftet med projektet Planinformation är att åstadkomma ett lätthanterligt, överskåd-
ligt och enhetligt geografiskt informationssystem för att hantera detaljplaner och om-
rådesbestämmelser. Systemet ska anpassas efter såväl lantmäteriets som kommunernas
och länsstyrelsernas behov. Systemet skall underlätta för de berörda myndigheterna
att lämna upplysningar till allmänheten, exploatörer och andra intressenter.
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Projektet Planinformation har avgränsats till att omfatta ett område i centrala Piteå.
Tanken är dock att projektet ska resultera i en färdig applikation som är klar att an-
vändas i det dagliga arbetet i hela länet.

Projektledare för projektet är Ann-Mari Svensson på länsstyrelsens planfunktion. I ar-
betsgruppen ingår dessutom Barbro Broström, länsstyrelsens planfunktion. Margareta
Erstam, Piteå lantmäteridistrikt, är adjungerad som sakkunnig. I referensgruppen ingår
representanter för Piteå och Luleå kommuner, lantmäteriet, Boverket, Riksarkivet och
Landsarkivet i Härnösand samt länsstyrelsens GIT-projektansvarige resp. ADB-an-
svarige.

Som en del i projektet Planinformation ingår den kostnads-nyttoanalys som presente-
ras i denna rapport.

1.2 Syfte

Huvudsyftet med kostnads-nyttoanalysen är att beskriva fördelar och nackdelar med
att införa geografiska informationssystem i hanteringen av detaljplaner och områdes-
bestämmelser. Kostnads-nyttoanalysen skall också fungera som  beslutsunderlag vid
beslut om strategi för införandet, d. v. s. förorda ett alternativ för projektets utform-
ning.

Efter en första översiktlig bedömning antas GIS-tillämpningen Planinformation bli
lönsam i det totala informationssystemet eftersom den ersätter åtminstone delar av det
arbete som idag bedrivs parallellt på länsstyrelsen, lantmäteriet och kommunerna. Ett
annat skäl till varför tillämpningen antas bli lönsam är att den för samman information,
som tas fram av andra skäl, d. v. s. primärkartor och detaljplaner.

Resultatet av kostnads-nyttoanalysen förväntas bli en verifiering av antagandet om
tillämpningens lönsamhet samt ett förslag på vilket av de föreslagna handlingsalterna-
tiven som är mest fördelaktigt. Om de föreslagna åtgärderna medför behov av inves-
teringar eller dylikt så skall detta klarläggas.

Andra viktiga mål med kostnads-nyttoanalysen är att bygga upp en medvetenhet om
effekterna av införandet av den nya tekniken samt att skapa motivation för projektet.
Analysen skall vidare utröna eventuella behov av ytterligare studier och planering.



Kapitel 1    Inledning      3

GIS i planhantering - Kostnads-nyttoanalys

1.3 Avgränsning

Kostnads-nyttoanalysen har inte samma geografiska avgränsning som projektet Plan-
information, d. v. s. området i centrala Piteå. Analysen täcker för enkelhets skull hela
Piteå kommun. Analysen har dessutom begränsats till att bara studera detaljplanepro-
cessen fr. o. m. den tidpunkt då ett planförslag antas av kommunfullmäktige. Detta
anses vara tillräckligt då effekterna av GIS-systemet ej är märkbara i någon större
utsträckning före denna tidpunkt.

1.4 Andra kostnads-nyttoanalyser

Utredningar av effekter av GIS-implementeringar som genomförts tidigare är t. ex. de
samnordiska utredningarna (Nordisk KVANTIF, 1987 och Nordisk KVANTIF II,
1990). Här utreddes kostnader och nyttor för storskaliga databaser främst för kom-
munala tillämpningar respektive nationella och mer småskaliga databaser.

Slutsatserna som drogs i den första utredningen är i korthet att det inte är tekniken i
sig utan ändamålsenlig, målrelaterad användning av den som skapar nyttor. För att det
nya systemet skall fungera och vara lönsamt krävs det att organisationerna som ska
använda tekniken i sitt arbete intresserar sig för att optimera det kapital de är satta att
förvalta samt att man gör systematiskt uppbyggda databaser som är generella för olika
tillämpningar och går lätt att bygga ut. Man påpekar vidare att valet av diskonterings-
ränta har stor betydelse för kalkylernas utfall och bör bestämmas med hänsyn till risk-
nivån.

Slutsatsen av den andra utredningen blev att potentialen för ekonomisk vinst vid ett
GIS-införande är stor förutsatt att organisationerna klarar av att se till användarnas
bästa och behov vid produktionen samt att man väljer en riktig införandestrategi.
Båda utredningarna pekar på det faktum att GIS-projekt ofta medför stora risker, men
att de, om de lyckas, ofta resulterar i större vinster än förväntat.

I Florida har man också genomfört en studie (Weihe Guan, 1994) av effekterna av ett
GIS-införande i en organisation. Resultatet blev att av de fem ingående enheterna var
det bara två enheter där den kumulativa nyttan inte översteg de totala kostnaderna in-
om en treårs-period. Totalt så fick man i princip igen sina insatser under det första
året.

En annan utredning analyserar införandet av GIS på Korsnäs AB, division Skog
(Schell, 1992). Här analyserades och utvärderades införandet i efterhand. Studien vi-
sar att det är mycket svårt för en enskild organisation att följa alla de råd och anvis-
ningar som finns, för att erhålla största möjliga nytta av GIS-systemet. Dessa svårig-
heter leder ofta till icke optimala införandestrategier. Dessutom visade det sig vara
mycket svårt att i förväg bedöma systemets nytta. Schell konstaterar att detta arbete
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kunde ha förenklats genom bättre förankring av projektet, i hela organisationen, innan
projektstart.

Statskontoret har givit ut en skrift där man ger råd för hur kalkylering av ADB-inves-
teringar på myndigheter skall gå till (Statkontoret, 1991). Denna handledning har varit
till stor hjälp vid kostnads-nyttokalkyleringen i denna rapport.

1.5 Rapportdisposition

Rapporten är upplagd på följande sätt:

Kapitel 1 Ger en bakgrund till den valda problemställningen.

Kapitel 2 Ger en introduktion till geografiska informationssystem.

Kapitel 3 Ger en introduktion till informationsanalysens mysterium.

Kapitel 4 Detaljplaneprocessen beskrivs med hjälp av informationsanalys.

Kapitel 5 Huvudförslaget beskrivs med hjälp av informationsanalys.

Kapitel 6 De två alternativa förslagen beskrivs.

Kapitel 7 Handlingsalternativen och kalkylens förutsättningar specifi-
ceras.

Kapitel 8  Effekterna av förändringsförslagen kvantifieras och värderas.

Kapitel 9 Kostnads-nyttokalkyl baserad på kapitel 8.

Kapitel 10 Resultaten sammanfattas och analyseras.

Kapitel 11 Slutsatser av kostnads-nyttoanalysen dras. Dessutom 
presenteras ett antal förslag för den fortsatta verksamheten.
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2 GEOGRAFISKA INFORMATIONSSYSTEM

2.1 Allmänt

Ett geografisk informationssystem, ett GIS, är ett datasystem som används för att be-
handla lägesrelaterade data (Bernhardsen, 1992). Lägesrelaterade data är information
om företeelser, exempelvis en väg, som har ett bestämt geografiskt läge. Till företeel-
sen kopplas sedan beskrivande data, s. k. attributdata, t. ex. vägens bredd eller be-
läggning. Informationen, d. v. s. både lägesrelaterade data och  beskrivande data, kan
sedan bearbetas och presenteras grafiskt. En formell definition av geografiska infor-
mationssystem kan lyda som följer:

Ett geografiskt informationssystem är ett datorbaserat system som på ett
integrerat sätt kan lagra, bearbeta, analysera och presentera lägesrela-
terade geometriska och beskrivande data.

Ett GIS skall exempelvis kunna svara på lägesrelaterade frågor av typen:

• Vad som finns på en viss plats, given av t. ex. ett ortnamn, en adress eller med
koordinater.

• Var man kan finna en plats där vissa villkor är uppfyllda, t. ex. ett hygge med
en area större än två hektar.

• Vad i den geografiska modellen som har förändrats under ett visst tidsintervall.

• Vilka lägesbestämda mönster som finns, t. ex. huruvida leukemi är en bety-
dande dödsorsak bland befolkning som bor nära kraftledningar.

• Vad som händer om man förändrar den geografiska modellen, t. ex. hur om-
givningen påverkas om man bygger en väg.

Ett GIS har många olika användningsområden. Det kan t. ex. utgöra grunden i ett be-
slutstödssystem. Det tillåter också goda möjligheter till analyser och kartproduktion
samt kan användas för två- och tredimensionell modellering.

2.2 Användning av GIS i tillämpningen Planinformation

I detta projekt använder man sig av ARC/INFO, ett GIS framtaget och utvecklat av
Environmental Systems Research Institute Inc., ESRI, i Redlands, Californien USA.
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ARC/INFO består, som namnet antyder, av två delar. ARC som hanterar objektens
geometri och topologi och INFO som hanterar objektens attribut.

Lagringen av den geografiska informationen om detaljplanerna är tänkt att ske i
ARC/INFO-modulen ArcStorm, Arc Storage Manager. Detta innebär bl. a. en möjlig-
het att använda sig av systemets inbyggda historik, d. v. s. man kan återskapa en si-
tuationsbild från ett visst datum eller ta fram och titta på planer som egentligen är ut-
släckta. GIS-tillämpningen "Planinformation" beskrivs närmare i kapitel 4.
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3 INFORMATIONSANALYS

Ett informationssystem kan definieras som ett system som förmedlar information
mellan människor (Goldkuhl et. al., 1982). I detta fall utgörs informationssystemet av
hanteringen av detaljplaner och områdesbestämmelser, från och med att de antas av
kommunfullmäktige.

Informationsanalys är ett sätt att analysera och beskriva vad ett informationssystem
skall innehålla och utföra. Detta sker genom att de mängder och processer som ingår
beskrivs liksom relationerna mellan dem.

Metoden som används i denna analys är delar av den s. k. ISAC-modellen. ISAC-mo-
dellen är en av de traditionella metoderna inom systemutveckling (Goldkuhl et. al.,
1982). ISAC är en förkortning av Information Systems Work and Analysis of
Changes, vilket betyder ungefär Systemering och förändringsanalys.

Metoden har utvecklats vid Stockholms Universitet under 70-talet. Denna metod läg-
ger stor vikt vid analysdelen och skiljer denna del från utformningsarbetet. I denna
utredning används informationsanalysen endast för att klarlägga processer och infor-
mationsmängder som skall ingå i kostnads-nyttoanalysen varför en mer ingående be-
skrivning av metoden och teorierna bakom denna ej tas med.

För att beskriva ett informationssystem använder man sig av grafer. Man har här olika
symboler för mängder, processer respektive flöden. De grafer som används i denna
rapport är en kombination av ISAC-modellens olika typer av grafer.

Mängd

Process

Flöde nedåt i grafen

Flöde i pilens riktning

Figur 3.1  Symbolförklaring
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Informationsanalysen börjar med att förutsättningarna för och resultaten från syste-
met, d. v. s. indata och utdata anges, se figur 3.2. Sedan kopplas dessa samman med
hjälp av processer och eventuella mellanprodukter, se figur 3.3.

INDATA

UTDATA

Figur 3.2  Informationsanalys, steg 1

INDATA

UTDATA

Figur 3.3  Informationsanalys, steg 2
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Indata till en verksamhet eller process skall komma in ovanifrån i grafen, medan utda-
ta skall gå ut nertill i grafen. Allt flöde i grafen antas gå uppifrån och ner. Om ett flöde
går åt något annat håll markeras detta med en pil.

Först utformas en översiktlig graf. I från denna graf kan man "zooma" sig in till en-
skilda processer för att göra en mer detaljerad beskrivning av dessa. Den mest över-
gripande grafen kallas graf noll. I denna graf numreras de olika delprocesserna och en
ny graf med motsvarande nummer görs för var och en av dessa delprocesser.

Graferna namnges så att den graf som beskriver en viss process får samma nummer
som processen har i den närmast överliggande grafen. Alla grafer som beskriver nulä-
get har en grafbeteckning som börjar med ett N. På motsvarande sätt har alla grafer
som beskriver förslaget en grafbeteckning som börjar med ett F. Bokstaven P används
för de grafer som på ett plancentrerat sätt beskriver hanteringen. Grafen NP0 beskri-
ver således nuläget i en översiktsgraf, sett ur planens synvinkel, medan grafen F11 be-
skriver process 1 i graf 1 för förslaget.
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4 NULÄGESBESKRIVNING

4.1 Allmänt

Den nuvarande detaljplaneprocessen har kartlagts med hjälp av ett antal intervjuer
(bilaga 1) med berörda personer på länsstyrelsens planfunktion, lantmäteriets fastig-
hetsregistermyndighet och Piteå kommuns byggservicekontor. Detta resulterade i föl-
jande nulägesbeskrivning. Resultatet har beskrivits dels i text och dels i ett antal gra-
fer. Båda beskrivningarna redovisas i detta kapitel.

Plan, 
handl.

Yttrand
besvär

Avslag

Laga- 
kraft

Arkivex

Uppdat 
arkiv

Uppdat 
arkiv

Uppdat 
arkiv

Uppdat 
register

 

Överprövning och prövning 
 av besvär hos Länsstyrelsen

Kommunen beställer  
arkivex av planförfattaren

Registrering och  
arkivering hos lantmäteriet

Arkivering hos 
 kommunenArkivering hos  

länsstyrelsen

INDATA

UTDATA

Figur 4.1  Graf NP0, översiktlig planorienterad graf över nuläget.
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Bakgr. 
karta

Bakgr. 
karta

Plan, 
handl

Yttrandb
esvär

Best. 
karta

Regist. 
karta

Arkiv. 
planer

Arkivex Uppdat 
arkiv

Över 
-sikt

Fakta- 
blad

Laga- 
kraft

Över- 
sikt

Uppdat 
arkiv

Uppdat 
best.k.

Regist- 
rering 

Uppdat 
arkiv

LStKn LM

INDATA

UTDATA

1 23

Figur 4.2  Graf N0, nuläget i den mest översiktliga grafen. Grafen visar hur    
detaljplaneprocessen ser ut idag med de tre aktörerna.

Kommunen är ansvarig för framställandet och antagandet av detaljplaner och områ-
desbestämmelser. Länsstyrelsen tar emot besvär, överprövar eventuellt planen och
utfärdar därefter laga-kraft-bevis. Länsstyrelsen har dessutom en rapporteringsskyl-
dighet till Boverket. Lantmäteriet för en bestämmelsekarta där detaljplaner och områ-
desbestämmelser ingår samt ansvarar för att registrera detaljplanerna i fastighetsda-
tasystemet.

För närvarande arkiveras plankartor och planhandlingar hos alla tre aktörerna. Alla tre
för dessutom någon form av översiktskarta med gällande planer. På lantmäteriet för
man den mest detaljerade översikten, bestämmelsekartan, som även innehåller andra
bestämmelser än detaljplaner och områdesbestämmelser. Länsstyrelsen och kommu-
nerna för, var för sig, en tämligen enkel översiktskarta med handritade konturer för
detaljplaner och områdesbestämmelser. Hos länsstyrelsen behålls konturerna även av
utsläckta icke gällande detaljplaner, medan dessa raderas hos kommunen.
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Organisation För projektet relevanta ansvarsområden
i detaljplaneprocessen

Länsstyrelsen Första besvärsinstans
Utfärdande av laga-kraft-bevis
Rapportering till boverket
Arkivering

Lantmäteriet Ajourhållning av bestämmelsekarta
Registrering i fastighetsdatasystemet
Arkivering

Kommunen Framställande av planer
Antagande av planer
Arkivering

Tabell 4.1  Organisationernas ansvarsområden

Kommunen

Länsstyrelsen

Lantmäteriet

Detalj- 
plan

Laga 
-kraft

Arkivex

Laga 
-kraft

Arkivex
3

3

2

2

1

Figur 4.3 De tre organisationerna i detaljplaneprocessen.
Pilarna visar flöden mellan organisationerna och siffrorna
anger flödenas tidsordning.
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4.2 Länsstyrelsens planfunktion

4.2.1 För projektet relevanta uppgifter i detaljplaneprocessen

Länsstyrelsen verkar för att bevara riksintressen och tillvarata mellankommunala in-
tressen. Den fungerar som första besvärsinstans och utfärdar laga-kraft-bevis. Läns-
styrelsen har vidare ansvaret för att ett planarkiv hålls över antagna planer och områ-
desbestämmelser samt att rapportering sker till Boverket via ett s.k. faktablad, se bila-
ga 2, med information om planens viktigaste markanvändning, planområdets yta, laga-
kraft-datum m. m.

4.2.2 Arbetsgång

Idag sker arkiveringen och registreringen av detaljplaner och områdesbestämmelser i
länsstyrelsens arkiv på följande sätt:

När kommunens beslut att antaga detaljplanen har vunnit laga kraft, d. v. s. inga be-
svär har kommit in under besvärstiden eller kommunens beslut efter besvär godkänts i
högre instans, skickar länsstyrelsen ett laga-kraft-bevis till kommunen. Snarast däref-
ter skall ett exemplar av planen, planbeskrivningen, genomförandebeskrivningen och
fastighetsförteckningen sändas till länsstyrelsen. På länsstyrelsen numreras planen och
de arkivbeständiga handlingarna arkiveras. Plankartan arkiveras i ett särskilt kartskåp
och övriga planhandlingar i ett mappskåp i länsstyrelsens planarkiv. På en översikts-
karta (papperskopia) markeras plangränsen med färgpenna och planens beteckning
anges. Papperskartorna som används kommer från kommunerna och kan vara av
högst varierande kvalitet. Genom att använda olika kulörer på plangränserna kan pla-
nerna skiljas åt trots att plangränserna skär över varandra. Inom vissa områden, där
många planer ersatt varandra under åren, blir översiktskartan svår att tyda. Om den
blir mycket otydlig börjar man på en ny kopia. För varje kommun finns också en pärm
där planernas beteckning och laga-kraft-datum förs in i löpande ordning. Dessutom
förs planerna in kvarters- eller områdesvis. Det finns en löpnummerserie för varje
kommun. En viss plan kan således sökas både geografisk, via översiktskarta eller
kvarters- /områdesnamn, och icke geografiskt,  via planbeteckningen eller laga-kraft-
datum.
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Plan, 
handl.

Yttrand 
besvär

Bakgr. 
karta Arkivex

Diarief. 
handl.

Uppdat 
arkivm.

Avslag Fakta- 
blad

Uppdat 
översikt

Uppdat 
Arkiv

Laga- 
kraft

Diarieföring

Tillägg i arkivmapp

Överprövning och  
prövning av besvär

Avslutande av plan

INDATA

UTDATA

11

Figur 4.4  Graf N1, länsstyrelsen

Det kommer in ca 100-150 planer varje år till länsstyrelsen. År 1994 inkom 106
stycken och år 1991 140 stycken. Tidsåtgången för den del av arbetet som berör re-
gistrering, arkivering och hantering av handlingar är ca fyra timmar per plan, till detta
kommer diarieföring och handläggningstid. Inga datorprogram används i denna del av
arbetet med planerna och inga dokument framställs. Datasäkerheten i det nuvarande
arkivet är i det närmaste obefintlig, vem som helst kan gå och hämta vad de vill ha och
det är tveksamt om brandskyddet är tillräckligt.
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Bakgr. 
karta

Uppdat 
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Arkiv- 
mapp

Arkivex 
plan

Laga- 
kraft

Uppdat 
pärm

Mapp m 
aktnr

över- 
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Fakta- 
blad 

Rensad 
akt

Stämpl 
akt

Uppdat 
översikt

Stämpl 
karta

Uppdat 
arkiv

Genomgång av planhandlingar

Registrering

Inritning översikt Rensning av akt

Stämpling och bindning

Rapportering

INDATA

UTDATA

Figur 4.5 Graf N11, länsstyrelsen, avslutande av plan.

4.2.3 Huvudsakliga användare av länsstyrelsens detaljplane-infor-
mation

Användare av planinformationen är huvudsakligen de personer som arbetar med plan-
hanteringen inom länsstyrelsen, d. v. s. länsarkitekt, handläggare, assistenter och
kartritare. Övriga användare av länsstyrelsens planinformation är andra enheter på
länsstyrelsen men även privatpersoner, statliga verk, affärsdrivande verk, exploatörer
m. fl.

4.2.4 Befintliga resurser tillgängliga för planinformation

Maskinvara
• UNIX-baserad arbetsstation, med tillräcklig kapacitet för GIS-projektet
• Ett antal PC, med tillräcklig kapacitet för GIS-projektet
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• Nätverk för överföring inom Länsstyrelsen

Programvara
• FAM, FlexibelArkivModul, ett digitalt arkivsystem
• ARC/INFO, geografiskt informationssystem, på arbetsstation
• ArcView 2.1, geografiskt informationssystem, på PC
• Informix 5, databasmotor
• Diabas III, diarieföringssystem

Utbildning
Viss utbildning inom ArcView är genomförd på länsstyrelsen, men denna behöver
aktualiseras och kompletteras. I kalkylerna kan man bortse från den befintliga utbild-
ningen.

Personal
En halv tjänst är tillgänglig för hantering av planinformation.

4.2.5 Synpunkter på dagens hantering av planer

Länsstyrelsens kartritare anser att dagens hantering är "funktionell men något gam-
malmodig och tidsödande".

4.3 Lantmäteriet

4.3.1 För projektet relevanta uppgifter i detaljplaneprocessen

Lantmäteriet har ansvar för att registrera detaljplaner i fastighetsregistret och ajour-
hålla en bestämmelsekarta med gällande planer och områdesbestämmelser. Lantmäte-
riet skall placera in planerna geografiskt på bestämmelsekartan efter det att kommu-
nerna har fastställt planerna. Ansvaret och skyldigheterna är fastställda av riksdag och
regering och återfinns i Fastighetsregisterkungörelserna.

4.3.2 Arbetsgång

Efter att planen vunnit laga kraft och ett arkivex av plankarta och handlingar erhållits
från kommunen för lantmäteriet över plangränserna på registerkartan, som då kallas
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bestämmelsekarta. På samma sätt som hos kommunen anges enbart de gällande pla-
nerna på bestämmelsekartan. Aktualiteten i lantmäteriets bestämmelsekarta är beroen-
de av att kommunerna levererar in sina planer och att bestämmelsekartan ajourhålls
kontinuerligt. Lantmäteriet skickar en kopia på bestämmelsekartan till kommunen en
gång per år. Samtidigt som bestämmelsekartan ajourförs anger lantmäteriet sin be-
teckning på planerna.

Detaljplaner och områdesbestämmelser registreras i fastighetsdatasystemets fastig-
hets- och planregister. I planregistret anges vilka kartblad som täcker planen, men
inga koordinater anges.

Fastighetsdatasystemet

Fastighetsdatasystemet (FDS) består av fastighetsregister, inskrivningsregister och
vissa fastighetstaxeringsuppgifter. Ett av fastighetsregistrets delregister är planre-
gistret. I detta redovisas planer och andra bestämmelser som reglerar marken an-
vändning.

Fastighetsregisterkungörelsen (SFS 1974:1059) reglerar vilka beslut som skall in-
föras i planregistret. Detta avser bl. a. kommunens beslut om planer enligt plan-
och bygglagen samt äldre lagstiftning.

Största användningen av fastighetsdatasystemet i dag är att användaren via teminal
kopplar upp sig mot CFDs stordator och på så sätt söker information. Det finns
ett antal förprogrammerade program som gör vissa speciella utsökningar t. ex. sö-
ker ut information om en fastighet med hjälp av fastighetsbeteckning eller infor-
mation om en plan med hjälp av aktnummer. Andra sökmöjligheter är via plan-
namn och datum.

Ett alternativ till terminaluppkoppling är prenumeration på lokal lagring av infor-
mationen. I lokal miljö, t. ex. på en kommun kan sedan informationen kopplas till
en karta.

Programvaran som används vid registreringen av planer tillhör fastighetsdatasystemet
och är gemensam för hela landet. Från detta system kan man ta fram information på
skärm eller skriva ut på skrivare men man kan för närvarande inte göra uttag på dis-
kett i något lättanvänt format.

På lantmäteriet tar man emot 100-150 planer per år och i genomsnitt tar hanteringen
ungefär en dag per plan inkl kontroller.
Lantmäteriet framställer inga dokument i samband med hanteringen av planerna.
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Figur 4.6  Graf N2, lantmäteriet

4.3.3 Huvudsakliga användare av lantmäteriets detaljplaneinforma-
tion

De huvudsakliga användarna av lantmäteriets planinformation är alla användare av
fastighetsdatasystemet, d. v. s. banker, privatpersoner, exploatörer, försvaret och stat-
liga och affärsdrivande verk. Informationen används också av andra enheter inom
lantmäteriet.

4.3.4 Befintliga resurser tillgängliga för planinformation

Maskinvara
• Terminaler, direktuppkopplade mot CFD, Centralnämnden för fastighetsdata, och

fastighetsdatasystemet
• Digitaliseringsbord
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• Ett antal PC, med tillräcklig kapacitet för GIS-tillämpningen
• UNIX-baserad arbetsstation, med tillräcklig kapacitet för GIS-tillämpningen.

Programvara
• Fastighetsdatasystemet
• ARC/INFO, geografiskt informationssystem, på arbetsstation
• ArcView 2.1, geografiskt informationssystem, på PC
• Databasmotor, med tillräcklig kapacitet för GIS-tillämpningen

Utbildning
Grundläggande utbildning i ArcView är genomförd, men kompletteringar behövs för
denna specifika applikation.

Personal
Ca en heltidstjänst finns tillgänglig för att hantera planinformationen.

4.3.5 Synpunkter på dagens hantering av planer

Lantmäteriet anser att dagens hantering är bra och känner inget behov av förändringar
och "med tanke på kopplingen mellan planer, fastigheter och övriga bestämmelser
känns det nuvarande systemet som en naturlig lösning".

4.4 Piteå kommun

4.4.1 För projektet relevanta uppgifter i detaljplaneprocessen

Kommunstyrelsen har ansvaret för att framställa och antaga detaljplaner och områ-
desbestämmelser. Dessutom arkiverar de dessa handlingar. Uppgifterna sköts av
kommunens planhandläggare.

4.4.2 Arbetsgång

När planen är antagen skickas den tillsammans med antagandebeslutet till länsstyrel-
sen. Beslutet skickas även till de som besvärat sig under utställningstiden. De har tre
veckor efter anslagsdatum på sig att besvära sig över antagandebeslutet. Anslags-
daturm är det datum när antagandebeslutet anslås hos kommunen. Besvär anföres hos
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länsstyrelsen. Om inga besvär inkommit inom tre veckor efter anslagsdatum och läns-
styrelsen beslutar att inte överpröva kommunens beslut vinner planen laga kraft och
länsstyrelsen skickar laga-kraft-beviset till kommunen.

Kommunerna gör liksom länsstyrelsen en översiktskarta som visar aktuella planer.
Som regel redovisar översiktskartan inte utsläckta planer utan bara de gällande. Det
kan förekomma flera löpnummerserier i en och samma kommun för t. ex. olika tätor-
ter eller som en effekt av tidigare kommunsammanslagningar. Kommunen arbetar ef-
ter arkivlagen och enligt kommunens arkiveringsplan från 1991 bevaras plankartor,
både på papper och på film liksom beskrivningar och bestämmelser.

Laga- 
kraft

Bakgr. 
karta

Uppdat 
best.k.

Uppdat 
planakt

Uppdat 
översikt

Arkivex Uppdat 
Arkiv

Uppdatb
est.k.

Inritning på översiktskarta, 
notering i planakten

Beställning av arkivex  
från planförfattare

INDATA

UTDATA

Figur 4.7  Graf N1, Piteå kommun

Programvaror som används i samband med planhanteringen är Word och ARC/INFO.

Oftast anlitas konsult för att upprätta planerna. Där det finns digital grundkarta att an-
vända som bakgrund görs planerna i AutoCAD.

Kommunen använder, enligt uppgift, inte bestämmelsekartan från lantmäteriet i det
dagliga arbetet. Bestämmelsekartan används endast när man vill titta på vilka fastighe-
ter det gällande skiktet berör. Kommunen har visserligen användning av de funktioner
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som bestämmelsekartan ger, men tycker att den är för svårläst och att det är för tids-
krävande att använda den. Istället används den enkla översikten på väggen och vid
behov plankartorna.

4.4.3 Huvudsakliga användare av kommunens detaljplaneinforma-
tion

De huvudsakliga användarna av kommunens planinformation är kommunens plan-
handläggare, exploatörerna och plankonsulterna. Andra som har behov av informatio-
nen är kommunens övriga förvaltningar, fastighetsägare, privatpersoner, organisatio-
ner, naturskyddsföreningar, mäklare och banker.

4.4.4 Befintliga resurser tillgängliga för planinformation

Maskinvara
• UNIX-baserad arbetsstation, med tillräcklig kapacitet för GIS-tillämpningen
• Ett antal PC, med tillräcklig kapacitet för GIS-tillämpningen

Programvara
• ARC/INFO, geografiskt informationssystem, på arbetsstation
• ArcView 2.1, geografiskt informationssystem, på PC
• Databasmotor, med tillräcklig kapacitet för GIS-tillämpningen

Utbildning
Grundläggande utbildning i ArcView är genomförd, men kompletteringar behövs för
denna specifika applikation.

Personal
För närvarande har man en halv tjänst tillgänglig för planinformation.

4.4.5 Synpunkter på dagens hantering av planer

Kommunen anser att dagens system är ganska bra och att "den enkla översikten på
väggen är mycket snabb för personer med lokalkännedom".
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4.5 Övriga kommuner

Uppgifterna om övriga kommuner är hämtade ur en enkät som skickats ut till länets
14 kommuner (Svensson, 1995). Syftet med enkäten var att ta reda på vilka förut-
sättningar som gäller, i olika kommuner, för införandet av GIS-tillämpningen. Nio
kommuner besvarade enkäten.

4.5.1 Primärkarta

I dagsläget har alla kommuner tillgång till digitala primärkartor. Informationen är inte
ytbildad eller på annat sätt GIS-anpassad, men kan med fördel användas som bak-
grundsinformation.

Den som vill ha tillgång till en primärkarta måste begära att få ett utdrag i form av en
fil. De format som i dagsläget utnyttjas vid filöverföring är DXF och KF85.

4.5.2 Övrig teknikmognad

De flesta kommuner har etablerat interna nätverk för datakommunikation. I princip
alla har även tillgång till externt nätverk, exempelvis KomNet eller motsvarande. Nå-
gon form av relationsdatabashanterare nyttjas i alla kommuner och fyra av de nio
kommuner som svarat har tillgång till ArcView. Två kommuner har dessutom
ARC/INFO. De kommuner som inte har svarat på enkäten antas inte ha tillgång till
varken ARC/INFO eller ArcView.

Ett norrbottniskt nätverk, Infobahn-StationArctica, med elektroniska tjänster för t. ex.
överföring av data är under succesiv uppbyggnad. Se bilaga 3. Det kommer att inne-
bära att användarna hyr bandbredder i ledningar som tillhör Telia, Banverket m. fl.
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5 BESKRIVNING AV HUVUDFÖRSLAG

5.1 Arbetsgång

Kommunen levererar den digitala GIS-anpassade planen till länsstyrelsen omedelbart
efter antagandet. Därefter lägger länsstyrelsen, i samband med att planen vinner laga
kraft, in gränserna för planen i den geografiska databasen, för in beskrivande informa-
tion om planen i detaljplanetabellen samt arkiverar den digitala plankartan och hand-
lingarna i FAM. Länsstyrelsen meddelar lantmäteriet att planen vunnit laga kraft och
lantmäteriet registrerar detaljplanerna i fastighets- och planregistret, på samma sätt
som tidigare.

Nedanstående grafer visar hur hanteringen av detaljplaner och områdesbestämmelser
kommer att fungera enligt huvudförslaget. Det som är streckat i graferna visar någon-
ting som har förändrats jämfört med nuläget, jämför med graferna i kapitel 4.
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Figur 5.2  Graf FP0, förslaget ur planens synvinkel, den mest översiktliga grafen
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Figur 5.3  Graf FP1, förslaget ur planens synvinkel, graf 1
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Figur 5.7  Graf F3, kommunen

5.2 Planapplikationens uppbyggnad och funktion

I dagsläget framställs, som tidigare nämnts, någon typ av översiktskartor för gällande
planer på tre ställen, dock med varierande kvalitet. Dessutom arkiveras plankartor och
handlingar på minst tre ställen. Huvudsyftet för projektet Planinformation är att redu-
cera detta trippelarbete genom att samordna framställning av översiktskarta och arki-
vering. Nedan följer en förenklad beskrivning av den datorbaserade planapplikationens
uppbyggnad och funktion. För en mer detaljerad beskrivning, se systembeskrivningen
för projektet (Svensson, 1995).

Tanken med projektet är att med hjälp av ArcView skapa en applikation där man kan
titta på en översiktskarta, med primärkartan som bakgrund, och få information om
gällande planer i det aktuella området. Sökningar skall kunna göras geografiskt på
karta eller genom den s. k. detaljplanetabellen. Det ska också vara möjligt att få fram
plankarta och planhandlingar för en viss plan direkt från ArcView. Uppdatering av
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både geografiska och  beskrivande data kommer att ske varje gång en ny plan vinner
laga kraft.

Systemet skall medge arkivering av digitalt framställda planhandlingar även sedan pla-
nen eller delar av planen slutat gälla. Sökningen i det digitala arkivet efter dessa ut-
släckta planer skall kunna ske geografiskt.

ARC/INFO

ArcView  på PC

INFORMIX DIABAS III

Arbetsstation

FAM

Figur 5.1  GIS-tillämpningen Planinformations uppbyggnad

5.2.1 Geografisk planinformation

Lagring av geografiska data sker i lagringsmodulen ArcStorm i ARC/INFO.

ArcStorm har en inbyggd funktion som innebär att tidpunkten när olika datamängder
läggs in sparas. Man kan återskapa historien t. ex. se hur det såg ut vid en viss tid-
punkt, d. v. s. få fram alla data som var aktuella vid denna tidpunkt. För att denna
funktion skall fungera måste datamängderna läggas in i systemet i kronologisk ord-
ning.

I GIS-tillämpningen Planinformation kommer plangränserna att läggas in i ett sk
gränslager i ARC/INFO med laga-kraft-datum som tidsangivelse. Gränslagret innehål-
ler alla plangränser, både aktuella och utsläckta. Lagrets funktion är följande:

Man lagrar alla plangränser, var för sig, i ett lager. Detta lager byggs på så länge som
det finns gamla planer att lägga in. Plangränserna behöver alltså inte läggas in i lagret i
kronologisk ordning utan man kan lägga in nya och gamla planer om vartannat. Som
tidsangivelse anges manuellt laga-kraft-datum. När alla plangränser är inlagda i syste-
met kan man överföra hela gränslagret till ArcStorm och där läggs plangränserna in i
kronologisk ordning efter laga-kraft-datumet.
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Finessen med gränslagret är att man kan lägga in gamla plangränser i den mån man
hinner och samtidigt sköta ajourföringen, d. v. s. lägga in nya plangränser. Detta gör
att  man slipper börja med den allra första planen och sen fortsätta med alla senare
tillkomna planer i tidsordning för att tillslut få fram den information som gäller idag.
Under tiden som gränslagret byggs upp kommer man att ha tillgång till den aktuella
informationen.

För varje plan som tillkommer och förs in i gränslagret skall ett ARC/INFO-skikt med
"gällande planer" automatiskt uppdateras så att det blir aktuellt. Detta skikt är det
som vanligen används i ArcView. I skiktet med gällande planer finns endast de delar
av planerna som är gällande, de utsläckta delarna finns alltså inte med.

Vid behov kan ett ARC/INFO-skikt med ursprungliga planer skapas. Skiktet skapas
med automatik direkt från ArcView. Detta skikt hanterar överlappande ytor och man
kan få fram delar av en plan eller hela planer som är utsläckta. Man kan t. ex. peka på
ett område och få veta vilka planer som finns i det området, både de som gäller och de
som är utsläckta.

Inmatning av nya, digitala, plangränser sker genom direkt överföring från befintligt
format till ARC/INFO-format,  medan äldre plangränser måste digitaliseras in.

Planförslag lagras som temporära skikt (shape-filer) i GIS-databasen. Detta görs di-
rekt från ArcView. Dessa filer lagras i ett temporärt lager, åtkomligt på samma sätt
som resten av informationen i GIS-databasen.

5.2.2 Beskrivande planinformation

Lagring av attributdata, d. v. s. beskrivande data, sker i den s. k. detaljplanetabellen
som ligger i en relationsdatabas (Informix).

5.2.3 Bakgrundsinformation

Aktuell primärkarta används som bakgrundskarta. Primärkartan ligger hos respektive
kommun i deras lokala koordinatsystem och så länge man bara arbetar med kommu-
nala planer är det lämpligt att man använder sig av det koordinatsystem som kommu-
nerna normalt använder. I ett senare skede när man är mer intresserad av att koppla
samman planinformationen med annan information kan det bli aktuellt att transfor-
mera all data till rikets koordinatsystem, som är ett mer generellt koordinatsystem.

5.2.4 Arkivering av plankarta och handlingar

Allt arkivmaterial skall arkiveras digitalt och datasignaturer ska användas i de fall där
underskrifter behövs. Långtidsbevarande av plankartor och planhandlingar kan ske i
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FAM, det digitala arkivsystem som länsstyrelsen använder. FAM är en förkortning av
Flexibel Arkiv Modul och systemet fungerar ungefär som en platt uppbyggd databas
med mycket snabba sökvägar.

FAM, Flexibel arkivmodul
Flexibel Arkivmodul, FAM, är en generell dokumenthanterare, framtagen och
utvecklad av Arctic Software AB i Luleå.

FAM fungerar som en mycket platt uppbyggd databas för digital arkivering av
digitala och inscannade dokument av olika slag. I FAM ses all information som
dokument. Ett dokument kan bestå av en eller flera filer. Till varje dokument
är en unik dokumenthanterare knuten. Denna identitet är ett nummer som
kopplas till dokumentet när det lagras i FAM.

FAM är dataoberoende med kommunikationsprotokollet TCP/IP
(Transmission Control Protocol / Internet Protocol). Systemet fungerar enligt
client/server-modell.

Inläggning av gamla plankartor, som scannade dokument, i GIS-databasen får kom-
munen själv bekosta om det blir aktuellt. Det ingår med andra ord inte i kalkylen.

5.2.5 Extern överföring

Överföring av data sker via "Infobahn- Station Arctica" (Hagvall et. al., 1995 och
bilaga 3), som förutsätts vara fullt utbyggt.

5.3 Krav

• För att kunna genomföra ovanstående förslag krävs tillgång till vissa maskinvaror
och programvaror. En del av detta finns redan till förfogande eller är upptaget
som poster i budgeten och räknas således som befintliga.

• På det ställe där ajourföringen och arkiveringen ska skötas behövs en UNIX-base-
rad arbetsstation med ARC/INFO, en databasmotor (t. ex. Informix), ett digitalt
arkiv (t. ex. FAM) och en PC med ArcView.

• På övriga ställen, där man i princip bara ska kunna titta på datamängden, behövs
en PC med ArcView.

• Digital primärkarta i ARC/INFO-kompatibelt format förutsätts finnas tillgänglig i
alla kommuner.
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• Alla planförfattare ritar digitala, GIS-anpassade planer. Med GIS-anpassad menas
i detta sammanhang att plangränserna måste vara slutna ytor. Planerna måste följa
en länsgemensam standard när det gäller format och andra egenskaper.

• "Infobahn-StationArctica" (Hagvall et. al., 1995 och bilaga 3), ett norrbottniskt
nätverk med elektroniska tjänster, förutsätts vara fullt utbyggt.

5.4 Motivering till val av huvudförslag

Orsaken till att man i detta projekt inte valt att följa den annars vanliga principen om
ajourföring vid källan är att kommunerna i detta fall har mycket olika förutsättningar
för att klara av hanteringen. För en fungerande hantering krävs tillgång till utrustning
och kompetent personal samt ekonomiska resurser. Dessa krav uppfylls kanske i en
del kommuner men med säkerhet inte i alla. Även om utvecklingen i stort går mot
ajourföring vid källan så föreslås här att ajourhållningen i dagsläget ska skötas på re-
gional nivå.

Ett motiv för att länsstyrelsen och inte lantmäteriet ska sköta ajourföringen av GIS-
databasen är att länsstyrelsen genom utfärdandet av laga-kraft-bevisen har en direkt
överblick över vilka planer som blir gällande och också får en press på sig att ajour-
hålla databasen kontinuerligt. Om lantmäteriet i stället ska stå för ajourföringen kom-
mer den att vara beroende av att kommunerna i direkt anslutning till planens laga-
kraft-trädande sänder handlingarna till lantmäteriet. Kommunen har en laglig skyldig-
het att sända planhandlingarna till lantmäteriet, men eftersom detta inte har någon an-
nan direkt koppling till planhanteringen riskerar det att släpa efter.

Representanter för Riksarkivet och Landsarkivet i Härnösand tycker att det är rimligt
att länsstyrelsen har ett ajourhållnings- och arkivansvar för planapplikationen.  För att
arkivet skall vara godkänt enligt RA-FS, riksarkivets författningssamling,  finns vissa
krav som måste bli tillgodosedda. Arbetet skall vara konsekvent utfört,  systemet
måste vara heltäckande över hela länet och arkiveringen måste skötas på ett riktigt
sätt. Länsstyrelsen har ett arkivansvar gentemot Riksarkivet och dessutom rapporte-
ringsskyldighet till Boverket, vilket anses borga för att dessa krav blir tillgodosedda. I
samband med en eventuell prövning av ansvarsförhållandena måste dock Riksarkivet
naturligtvis ta hänsyn till utvecklingen av andra närliggande system framför allt fastig-
hetsdatasystemet.
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5.5 Synpunkter på planapplikationen

5.5.1 Länsstyrelsens synpunkter på planapplikationen

Förväntningar

Länsstyrelsen förväntar sig att systemet ska medföra ett bättre samnyttjande av infor-
mationen, bättre och mer homogena översiktskartor, rationellare arkivering och för-
hoppningsvis  ett mer tillförlitligt system än dagens.

Länsstyrelsen tror också att sökningar av planinformation skall kunna göras enklare
och dessutom på fler sätt än idag. Sökningarna förutsätts gå snabbare, vilket bidrar till
snabbare service till intressenter. En snabbare service sänker också kostnaderna efter-
som tid ju som bekant är pengar.

På länsstyrelsen tror man att utvecklingen mer och mer kommer att gå mot att större
delar av planhanteringen sköts av kommunerna, s. k. hantering vid källan. Detta kan
leda till mindre mängd arbete och personalminskningar på länsstyrelsen men man ser
ändå mycket positivt på projektet och tycker att det är spännande.

Nackdelar kan vara att det tar mycket tid och pengar att bygga upp systemet, att sys-
temet leder till mer stillasittande och monotont arbete och större känslighet för drifts-
störningar, t. ex. strömavbrott.

På länsstyrelsen förväntas det nya systemet ge samma utdata som det gamla.

Behov och krav

• Systemet skall ha svenska ledtexter, vara mycket lättanvänt och utan krångliga
kommandon.

• Alla berörda parter ska ha tillgång till systemet.

• Användningen av ett historiskt arkiv är inte så stort men dock ej försumbart. Man
måste kunna ta fram gamla planer och information om dem. Planinformation som
ingår i ett GIS bör arkiveras så att det förblir sökbart geografiskt.

Andra alternativ och förslag

Ansvaret för planapplikationen föreslås ligga hos länsstyrelsen så länge utfärdandet av
laga-kraft-bevis ligger där.
I dag ser man inga alternativ till det föreslagna projektet.
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5.5.2 Lantmäteriets synpunkter på planapplikationen

Förväntningar

Lantmäteriet har inga direkta förväntningar på projektet och tror inte att det kommer
att innebära några drastisk förändringar. Eventuellt skulle man vid registreringen av
planerna kunna ta upp gamla planer och fastigheter på skärmen istället för att, som
idag, gå till arkivet och hämta de sökta planerna eller fastigheterna .

Behov och krav

• Lantmäteriet kräver en hög kvalitet och detaljeringsgrad på det gällande skiktet,
annars kommer systemet inte att kunna användas vid framställningen av bestäm-
melsekartan. Man ska kunna jämföra plangränsernas läge med fastighetsgränserna,
för upprättandet av bestämmelsekartan, och det är viktigt att grundmaterialet är av
hög kvalitet. Detta krav måste vara uppfyllt för att registreringen av nya planer i
fastighetsdatasystemet skall uppfylla de kvalitetskrav som finns.

• Lantmäteriets krav på ett framtida gemensamt system för hantering av planer är
att alla inblandade använder samma system eller att det är enkelt att överföra in-
formationen så att alla kan ta del av den.

• Lantmäteriet anser sig ha ett mycket litet behov av ett historiskt lager, varför
denna funktion anses onödig.

Andra alternativ och förslag

Ett alternativ till detta projekt är, enligt lantmäteriet, att "utvidga fastighetsdatasyste-
met så att det blir mer detaljerat och kopplingsbart än vad det är idag".

Lantmäteriet föreslår att projektet drivs vidare med samma inriktning och att lantmä-
teriet även fortsättningsvis har ansvaret för ajourhållning av bestämmelsekartan, med
de gällande planerna p. g. a. planernas koppling till andra bestämmelser och gränser
som förs av lantmäteriet.
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5.5.3 Piteå kommuns synpunkter på planapplikationen

Förväntningar

Kommunen har svårt att uppskatta vad systemet kommer att innebära, men en konkret
förändring är att man skulle "slippa att handmåla flera omgångar av planen".

I ett lånsiktigt perspektiv tror kommunen att projektet ska löna sig. För övrigt så går
utvecklingen i samhället totalt mot mer gemensamt utnyttjande av resurser, en inrikt-
ning som detta projekt också har.

Behov och krav

• Plankartan, d. v. s. ritningen, måste vara kopplad till översiktskartan. Inom kom-
munen anser man sig inte ha någon nytta av ens det gällande skiktet om inte plan-
kartan är kopplad till detta. Det intressanta för kommunen är nästan alltid plankar-
tan och om man inte kan få upp den direkt i GIS-systemet kommer man att fort-
sätta att använda sin egen översiktskarta och sedan ta fram plankartan via den.

• Det skulle vara mycket bra om man kunde få med färgerna på plankartan i GIS-
systemet.

• Ett annat krav som kommunen ställer på systemet är att man ska kunna rita in
gränsen för ett planförslag så fort något är på gång inom området.

• Ytterligare krav är att systemet är användarvänligt och snabbt, några få tryck-
ningar för att få upp översikten och ytterligare ett klick för att få fram plankartan.
Ingenting får ta så lång tid som 10 minuter.

• Angående kvalitet så anser kommunen att översiktens kvalitet inte är så viktig ef-
tersom den mest används som ett sätt att söka information. Kvaliteten på plankar-
tornas geometri  måste däremot vara mycket hög.

• Behovet av ett historiskt lager är bedöms vara mycket litet så man ser för egen del
inget värde i denna del av projektet. Oftast är man bara intresserad av hur de gäl-
lande planerna ser ut.

Andra alternativ och förslag

Kommunen anser att principen om ajourhållning vid källan bör följas i GIS-projektet,
men inser att det kan bli problem i småkommunerna om man inte klarar av ajourhåll-
ningen där.
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Om man bara skulle se till det kortsiktiga resultatet så anser kommunen att det
"faktiskt är ett alternativ att lägga ner projektet" men eftersom man tror att det kan
löna sig långsiktigt anser kommunen att projeket ska fortsätta som planerat.
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6 BESKRIVNING AV ALTERNATIVA FÖRSLAG

6.1 Förslag 2 - lantmäteriet sköter ajourföringen

6.1.1 Arbetsgång

Arbetsgången är även i detta förslag likadan som i huvudförslaget, med en enda skill-
nad. I detta förslag skickar kommunen den digitala GIS-anpassade planen till lantmä-
teriet som lägger in planen och handlingarna i GIS-databasen samt fyller i detaljplane-
tabellen.

6.1.2 Planapplikationens uppbyggnad och funktion

Planapplikationens uppbyggnad och funktion är likadan i alla förslagen. För en mer
detaljerad beskrivning av uppbyggnad och funktion se kapitel 5.

6.1.3 Krav

De krav som måste uppfyllas för att det ska vara möjligt att genomföra detta förslag
är samma krav som de som gäller för huvudförslaget.

6.2 Förslag 3 - kommunen sköter ajourföringen

6.2.1 Arbetsgång

Arbetsgången är likadan som i huvudförslaget med den skillnaden att kommunen inte
skickar den digitala, GIS-anpassade planen och medföljande handlingar till länsstyrel-
sen. Istället  lägger kommunen själv in informationen, dvs plangränser, plankarta och
planhandlingar i GIS-databasen och fyller i detaljplanetabellen. GIS-databasen blir åt-
komlig för länsstyrelsen och lantmäteriet.
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6.2.2 Planapplikationens uppbyggnad och funktion

Planapplikationens uppbyggnad och funktion är likadan i alla förslagen. För en mer
detaljerad beskrivning av uppbyggnad och funktion se kapitel 5.

6.2.3 Krav

De krav som måste uppfyllas för att det ska vara möjligt att genomföra detta förslag
är samma krav som de som gäller för huvudförslaget.
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7 KALKYLFÖRUTSÄTTNINGAR

7.1 Specificering av kalkylalternativ

7.1.1 Nollalternativ

Varje förändringsalternativ jämförs med ett nollalternativ. Nollalternativet är en be-
dömning av hur verksamheten skulle utvecklas om inte något av förändringsalternati-
ven genomförs och det baseras på prognoser om framtida förhållanden inom och utom
organisationen. Nollalternativet utgörs i detta fall av nuläget modifierat med sådana
åtgärder som måste vidtas för att upprätthålla nuvarande verksamhet i avsedd om-
fattning:

• Man kommer att få digitala, GIS-anpassade planer som man inte kan ta hand om.
Det innebär dubbelarbete eftersom man måste ha kvar de analoga kartorna.

• Översikterna kommer att bli ännu mer svårlästa och arkiven kommer att bli ännu
större än i dagsläget.

• Samma arbete kommer att fortsätta att utföras på tre ställen, dvs kommun, läns-
styrelse och lantmäteri.

7.1.2 Förändringsalternativ

Alternativ 1 motsvarar huvudförslaget så som det beskrivs i kapitel 4. Alternativet är
ett upplägg helt i enlighet med systembeskrivningen (Svensson, 1995) med det tilläg-
get att ajourhållning och inläggning i GIS-databasen sker på Länsstyrelsen.

Alternativ 2 motsvarar förslag 2, dvs är egentligen lika som alternativ 1 förutom att
ajourhållning och inläggning i GIS-databasen sker på lanmäteriet.

Alternativ 3 motsvarar förslag 3, dvs är egentligen lika som alternativ 1 förutom att
ajourhållning och inläggning i GIS-databasen sker på kommunen/kommunerna.

7.1.3 Motivering till val av kalkylalternativ

Anledningen till att de tre ovanstående kalkylalternativen valts och inte något alterna-
tiv där arkiveringsfunktionen inte ingår är att en av de grundprinciper som applikatio-
nen bygger på är att man ska slippa trippelarbetet vid manuell arkivering. Dessutom
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förväntas de största nyttorna inom just detta område, vilket är ytterligare en anledning
att arkiveringsfunktionen finns med. När systemet väl är i drift är kostnaden för den
inbyggda arkiveringen obefintlig och det skulle förmodligen bli dyrare att rensa bort
gamla datamängder från applikationen än att låta dem arkiveras där.

7.2 Avgränsning av kalkylens verksamhetsområde

Ett förslags lönsamhet kan variera starkt beroende på hur man avgränsar det verk-
samhetsområde som kalkylen skall omfatta. I föreliggande kalkyl har man använt sig
av följande avgränsningar:

• Kalkylen berör detaljplaneprocessen från den tidpunkt då antagandebeslut kommer
från kommunfullmäktige.

• Kalkylen behandlar effekter för de myndigheter som deltar i detaljplaneprocessens
slutskede, d. v. s. länsstyrelsen, lantmäteriet och kommunen. Endast den verksam-
het inom respektive myndighet som direkt berör detaljplaneprocessen tas med i
kalkylen. Detta innebär att till planhanteringen relaterade verksamheter, t. ex.
bygglovförfarande inte tas med i kalkylen.

• I vissa fall kan speciella effekter utanför kalkylens verksamhetsområde beskrivas
verbalt som icke mätbara effekter.

7.3 Övriga kalkylförutsättningar

• Kalkylen är en s. k. differentialkalkyl, vilket innebär att man enbart tar med till-
kommande kostnader och kostnadsbesparingar för de olika alternativen jämfört
med nollalternativet. Detta kan jämföras med en totalkalkyl, där man tar med alla
kostnader och nyttor.

• Eftersom kalkylen görs då projektets förberedande arbete pågått en tid, har vissa
kostnader redan lagts ner på projektet. Dessa redan nedlagda kostnader redovisas
separat som s. k. "sunk costs" och tas inte med i kalkylen. Kalkylen skall endast
visa vad projektet framöver leder till, inte hur mycket pengar som redan har lagts
ner (Statskontoret, 1991).

• Beräkningarna görs med uppskattningen att det framställs 120 planer per år i
Norrbotten. Av dessa 120 planer antas 10 %, dvs tolv stycken ligga inom Piteå
kommun och 60 %, dvs 72 stycken ligga inom Luleå, Kiruna eller Bodens kom-
muner.
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• Amorteringar, extra räntekostnader och avgifter, som kommer med den finansie-
ringsform som väljs för projektet, ingår ej i kostnads-nyttokalkylen.

• Alla summor anges i svenska kronor i fasta priser, dvs de priser som gäller vid re-
ferenstidpunkten (1995/1996). Se kapitel 8.3.

• Inga effekter av inflation eller kostnad av kapital har tagits med i beräkningarna.
På grund av prissänkningstrender inom teknikområdet för maskinvaror och pro-
gramvaror så kan det verkliga kostnaderna bli än mindre än vad som presenteras i
denna kalkyl.

• Kostnaderna för arbetstid som har använts är beräknade efter 1995-års löneläge.
Kostnaden för en arbetstimme internt inom myndigheten uppskattas till 300 kro-
nor baserat på timtaxa, enligt länsstyrelsens ekonom Sten Sundén plus uppskattad
kostnad för lokaler etc Kostnaden för konsulttjänster eller tjänster från annan
myndighet uppskattas till 650 kronor per timme.

• Om kostnaden för maskinvara eller programvara redan är upptagen i budgeten el-
ler om mjukvaran ligger i ett nätverk som flytande licens räknas de som befintliga
och tas ej med i kalkylerna.

• Följande krav antas också vara uppfyllda:

• Infobahn-StationArctica (Hagvall et. al., 1995) antages vara fullt utbyggt, vil-
ket innebär att marginalkostnaderna för kommunikation antas vara lika med
noll.

• Primärkartan finns digital för alla kommuner.

• Alla planförfattare ritar digitala och GIS-anpassade planer efter gemensam
standard.

• När kommunerna går in i projektet så övergår de till ett arbetssätt som innebär
att planerna finns i ARC/INFO-kompatibelt format.

• Kommunerna antas gå med i projektet i följande utsträckning:
Piteå kommun antas gå med i projektet inom det första året. Luleå, Boden och
Kiruna inom det påföljande året och de övriga tio kommunerna inom de tre när-
mast följande åren, dvs inom fem år efter referenstidpunkten.
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8 KVANTIFIERING OCH VÄRDERING AV EFFEKTER

8.1 Metod

Den föreliggande kostnads-nyttokalkylen baseras, som tidigare nämnts, på differenti-
alkalkyl, vilket innebär att endast de eventuella förändringar som alternativen 1-3 in-
nebär jämfört med nollalternativet analyseras, istället för att titta på hela situationen
för varje alternativ.

När effekterna av de olika alternativen identifierats kvantifierades de. Sedan värdera-
des de mätbara effekterna, som ska användas i kalkylen och en bedömning genomför-
des av de icke mätbara effekterna.

Kvantifieringen och värderingen bygger till största delen på intervjuer med berörda
myndigheter. Inga tidsstudier i egentlig mening har genomförts utan siffrorna är upp-
skattningar som bygger på de intervjuades kunskap och ärlighet. Eftersom osäkerhe-
ten ändå är så pass hög blir mer noggranna värden meningslösa. I vissa fall där det
inte har gått att få fram några siffror har uppskattningar gjorda av författaren använts.
Vissa poster visar s. k. sunk costs, d. v. s. kostnader som redan lagts ner på projektet.
Dessa poster skall alltså inte ska tas med i kostnads-nyttokalkylen och markeras i ned-
anstående tabeller med en *.

8.2 Resultat

8.2.1 Projektkostnader

Nedanstående uppskattningar är gjorda av konsulterna på LM GIS, Lantmäteriet,
Luleå. Projektkostnaderna sammanfattas i tabell 8.1.

Applikationsutveckling

• Kostnader för applikationsutveckling uppskattas till 300 000 - 500 000 kronor.

Projektarbete

• Kostnaden för kostnads-nyttoanalysen är 50 000 kronor.
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• Kostnaden för den tekniska kravspecifikationen uppskattas till 65 000 kr.
• Det redan nedlagda, inom projektet interna arbetet är 400 timmar och fortsatt ar-

bete uppskattas till 340 timmar.
• De kostnader som redan lagts ner på konsulttjänster, resor, utbildning etc är 250

000 kronor.

Databasuppbyggnad

Vid uppbyggnaden av databasen krävs dels tolkning och digitalisering av plangrän-
serna och dels inmatning av tabellinformation i detaljplanetabellen. Tolkningen kom-
mer, oberoende av detta projekt, att utföras  av lantmäteriet för uppbyggnad av digital
bestämmelsekarta. Marginalkostnaden för tolkningen sätts lika med noll. Antalet
gamla planer som ska digitaliseras är 775 stycken i Piteå kommun, 2080 stycken i
Luleå, Kiruna och Boden totalt, och 1990 stycken för de övriga kommunerna totalt.
För hela länet blir det alltså 4845 stycken planer som skall läggas in i databasen. Digi-
taliseringen av plangränserna är svåruppskattad eftersom detta arbete inte påbörjats
ännu. En preliminär överslagsmässig uppskattning gjord av Helena Forsberg, Kiruna
Kartcentral, ger en tidsåtgång på ungefär en halv timme per plan. Eftersom digitalise-
ringen måste göras på ett något annorlunda sätt för detta projekt än vid uppbyggna-
den av digital bestämmelsekarta och eftersom kostnaden är svåruppskattad tas hela
kostnaden för digitalisering med i kalkylen.

Utrustning

För de som endast ska titta på informationen krävs utrustning av nivå 1:
• ArcView styckepris ca 15 000 kronor, billigare vid större upplaga
• PC 486 eller Pentium,  med 16MB internminne, 15 000-25 000 kronor

För de som ska sköta ajourhållningen och inläggningen i GIS-databasen krävs utrust-
ning av nivå 2:
• ArcView styckepris ca 15 000 kronor, billigare vid större upplaga
• PC, minst 486 med 16MB internminne eller Pentium,15 000-25 000 kronor
• Arbetsstation UNIX, 150 000 kronor, inkl. behövlig mängd skivminne
• ARC/INFO med ArcStorm, 225000 kronor
• Databasmotor, t. ex. Informix (marginalkostnader)
• Dokumenthanterare, t. ex. FAM (marginalkostnader)

Förutom ovanstående utrustningar tillkommer utrustning för utskriftsmöjligheter, t.
ex. färgskrivare eller plotter, 5 000 - 500 000 kronor. Dessa tas inte med i kalkylen.

Utbildning
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Kostnaderna för utbildning skall i kalkylerna ökas med kostnaderna för arbetsbortfall,
d. v. s. 300 kronor per timme.
För de som endast ska titta på informationen krävs utbildning av nivå 1:
• ArcView, grunder en dag á 2 400 kronor per dag och person
• Planinformationsupplägg en dag á 2 400 kronor per dag och person

För de som ska sköta ajourhållningen och inläggningen i GIS-databasen krävs utbild-
ning av nivå 2:
• ArcView, grunder en dag á 2 400 kronor per dag och person
• Planinformationsupplägg en dag á 2 400 kronor per dag och person
• Inläggning i GISdatabas, dokumenthanterare och databasmotor, tre dagar á 2 400

kronor per dag och person

Underhåll

Underhåll av system inkl. maskinvaror, programvaror och uppgraderingar uppskattas
till 10 % av utvecklingskostnaden, d. v. s. applikationskostnaden.

Inläggning i GIS-databasen

Det kontinuerliga arbetet som behövs för inläggning i databasen uppskattas till i ge-
nomsnitt två och en halv timme per plan. Detta inkluderar inläggning av digitala
plangränser, inmatning av detaljplanetabellinfo och inläggning av ritningar och doku-
ment i dokumentarkiv.

Kostnader Nyttor Värdering Summa
Systembeskrivn, övr. projekt-
arbete - redan nedlagt

400 h 300 kr/h -120 000 kr
*

Konsultarbete, demo, utbild-
ning - redan nedlagt

250 000 kr -250 000 kr
*

Kostnads-nyttoanalys 500 h 100 kr/h -50 000 kr
Utformning av teknisk krav-
specifikation

100 h 650 kr/h -65 000 kr

Övr. projektarbete 340 h 300 kr/h - 102 000 kr
Applikationsutveckling 600 h 650 kr/h -390 000 kr
Tolkning av befintliga plan-
gränser

Y planer,
1 h/plan

300 kr/h  kr

Digitalisering av befintliga
plangränser

Y planer,
0,5 h/plan

650 kr/h kr

Inläggning av detaljplane-
information

Y planer,
0,5 h/plan

300 kr/h kr

Underhåll av systemet 10 % av appli-
kations-kost-
naden

-39 000 kr
/år

Inläggning i GIS-databas Y planer/år,
2,5 h/plan

300 kr/h kr/år
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Tabell 8.1  Projektkostnader
De ovanstående kostnaderna är projektkostnader, som inte direkt faller på någon av
parterna. Dessa kostnader kommer att delas på de ingående parterna. Om endast Piteå
kommun deltar kommer Piteå kommun, lantmäteriet och länsstyrelsen att betala en
tredjedel var. Om istället alla kommuner deltar kommer lantmäteriet och länsstyrelsen
fortfarande att betala en tredjedel var, medan den sista tredjedelen delas på kommu-
nerna efter antal planer per år. Av den sista tredjedelen skall alltså Piteå kommun
betala 10 % (se kalkylförutsättningar), Luleå, Kiruna och Bodens kommuner tillsam-
mans 60 % och de övriga kommunerna resten.

8.2.2 Länsstyrelsen

På länsstyrelsen bedömmer man den arbetstid som idag läggs ner på manuell arkive-
ring till två timmar per plan. Till detta kommer inritningen av planen på översikten och
ifyllande av faktablad, vilket uppskattas ta i genomsnitt 45 minuter per plan för var-
dera funktion.

Med det nya systemet kommer utdrag för rapportering till Boverket att göras två
gånger per år och varje uttag beräknas ta ungefär en halv timme i anspråk.

Inmatningen av information i detaljplanetabellen uppskattas till 15 minuter per plan då
ifyllandet sker efter det s. k. faktabladet som redan finns för varje plan. Dessa kostna-
der kommer att hamna under projektkostnader.

Effekterna för länsstyrelsen sammanfattas i tabell 8.2 nedan.

Kostnader Nyttor Värdering Summa
Rapportering till Boverket
(uttag ur GISdatabas)

2 ggr/år,
0,5 h/gång

300 kr/h -300 kr/år

Andel av projektkostnad
(beror av antal deltagande
kommuner)

1/3 av projekt-
kostnaden.

kr

Utebliven manuell arkivering X planer/år, 2
h/plan

300 kr/h  kr/år

Uteblivna översikter X planer/år,
0,75 h/plan

300 kr/h  kr/år

Uteblivna faktablad X planer/år,
0,75 h/plan

300 kr/h  kr/år

Utbildning nivå 1 2 dagar, 2 pers 2 400 kr
/pers o dag,
300 kr/h

-19 200 kr

Utrustning nivå 1 Befintlig 0 kr
Utbildning nivå 2 5 dagar, 2 pers 2 400 kr

/pers o dag,
300 kr/h

-48 000 kr

Utrustning nivå 2 Befintlig 0 kr
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Tabell 8.2  Effekter för länsstyrelsen
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8.2.3 Lantmäteriet

På lantmäteriet uppskattar man den tid som idag läggs ner på manuell arkivering till ca
två timmar per plan.
Det minskade arbetet med uppdatering av bestämmelsekartan som planapplikationen
skulle föra med sig uppskattas till en timme per plan.

Effekterna för lantmäteriet sammanfattas i tabell 8.3 nedan.

Kostnader Nyttor Värdering Summa
Andel av projektkostnad 1/3 av projekt-

kostnaden
kr

Utebliven manuell arkivering X planer/år, 2
h/plan

300 kr/h  kr/år

Minskat arbete med uppdate-
ring av bestämmelsekarta

X planer/år, 1
h/plan

300 kr/h  kr/år

Utbildning nivå 1 1 dag, 2 pers 2 400 kr
/pers o dag,
300 kr/h

-9 600 kr

Utrustning  nivå 1 Befintlig 0 kr
Utbildning nivå 2 4 dagar, 2 pers 2 400 kr

/pers o dag,
300 kr/h

-38 400 kr

Utrustning nivå 2 Befintlig 0 kr

Tabell 8.3  Effekter för Lantmäteriet

8.2.4 Kommunen

Följande uppskattningar är gjorda på Piteå kommun men a´-priser och tidsuppskatt-
ningar antas gälla för alla kommuner. Effekterna för Piteå kommun och länets övriga
kommuner sammanfattas i tabell 8.4 resp. 8.5 och 8.6.

Piteå kommun uppskattar tiden som läggs ner på manuell arkivering till ungefär två
timmar per plan och inritningen på översikten till 45 minuter per plan.

Kostnader för arkivex av plan och handlingar är i genomsnitt 700 kronor per styck
(800 kronor för en A1 och 400 kronor för en A3). För varje plan behövs sex exemplar
varav fem på arkivbeständigt papper och ett på cronaflex (film).
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Kostnader Nyttor Värdering Summa
Andel av projektkostnad -
beror av antal deltagande
kommuner

kr

Utebliven manuell arkivering 12 planer/år,
2 h/plan

300 kr/h 7 200 kr/år

Uteblivna översikter 12 planer/år,
0,75 h/plan

300 kr/h 2 700 kr/år

Ej behov av arkivex av plan
och handlingar

12 planer/år,
6 arkivex/plan

700 kr/ex 50 400 kr/år

Utbildning nivå 1 1dag, 2 pers 2 400 kr
/pers o dag,
300 kr/h

-9 600 kr

Utrustning nivå 1 Befintlig 0 kr
Utbildning nivå 2 4 dagar, 2 pers 2 400 kr

/pers o dag,
300 kr/h

-38 400 kr

Utrustning nivå 2 Befintlig 0 kr

Figur 8.4  Effekter för Piteå kommun

Kostnader Nyttor Värdering Summa
Andel av projektkostnad 60 % av 1/3 av

totalkostnaden
kr

Utebliven manuell arkivering 72 planer/år,
2 h/plan

300 kr/h 43 200 kr/år

Uteblivna översikter 72 planer/år,
0,75 h/plan

300 kr/h 16 200 kr/år

Ej behov av arkivex av plan
och handlingar

72 planer/år,
6 ex/plan

700 kr/ex 302 000  kr
/år

Utbildning nivå 1 2 dagar, 6 pers 2 400 kr
/pers o dag,
300 kr/h

-57 600 kr

Utrustning nivå 1 Befintlig 0 kr
Utbildning nivå 2 5 dagar, 6 pers 2 400 kr

/pers o dag,
300kr/h

-144 000 kr

Utrustning nivå 2 1 ARC/INFO 225 000kr/AI -225 000 kr

Tabell 8.5  Effekter för Luleå, Kiruna och Bodens kommuner
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Kostnader Nyttor Värdering Summa
Andel av projektkostnad 30 % av 1/3 av

totalkostnaden
kr

Utebliven manuell arkivering 36 planer/år,
2 h/plan

300 kr/h 21 600 kr
/år

Uteblivna översikter 36 planer/år,
0,75 h/plan

300 kr/h 8 100 kr/år

Ej behov av arkivex av plan
och handlingar

36 planer/år,
6 ex/plan

700 kr/ex 151 200 kr
/år

Utbildning nivå 1 2 dagar,
20 pers

2 400 kr
/pers o dag,
300 kr/h

-192 000 kr

Utrustning nivå 1 9 ArcView 15 000 kr/Av -135 000 kr
Utbildning nivå 2 5 dagar,

20 pers
2 400 kr
/pers o dag,
300 kr/h

-480 000 kr

Utrustning nivå 2 10 ARC/INFO 225 000 kr/AI -2 250 000
kr

Tabell 8.6  Effekter för resterande tio kommuner, totalt

8.2.5 Bedömning av icke mätbara effekter

De icke mätbara effekterna är i stort sett oberoende av val av alternativ och hur
många kommuner som deltar. Det är bara storleken på effekterna som förändras, inte
förekomsten.

En av de kanske viktigaste parametrarna för bedömning av de icke mätbara effekterna
är kvalitet. Kvalitet är definitionsmässigt en produkts eller en tjänts förmåga att till-
fredsställa kundens behov och förväntningar (Bergman, Klefsjö, 1994). I det här fallet
blir det lite speciellt eftersom tillverkarna själva är de primära kunderna. Det medför
att de nyckelparametrar som används för att bedöma kvaliteten kan sättas direkt utan
föregående marknadsundersökningar etc, vilket avsevärt förenklar bedömningen av
produkterna och tjänsternas kvalitet.

I det här fallet har man valt att bedöma kvalitetsaspekterna felfrekvens, tillgänglighet,
lägesnoggrannhet och jämnhet i kvalitet.

Felfrekvens

I dagens hantering är det inte så vanligt med fel med tanke på alla kontroller som ge-
nomförs. Det faktum att samma arbete genomförs på ett antal ställen parallellt betyder
dock att risken för att det ska bli fel på åtminstone något av ställena är uppenbar. Det
är inte heller någon som har kommit på idén att man kanske borde jämföra de olika
arkiven etc. Förslaget kommer att innebära att kontrollerna i princip försvinner men å
andra sidan kommer arbetet bara att utföras på ett ställe med en genomgående rutin
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vilket ger jämn och hög noggrannhet. Dessutom får man indirekta kontroller vid
samråd då planen tas ut som analog karta och granskas. Totalt sett kommer projektet
förhoppningsvis att innebära lägre felfrekvens. Lägre felfrekvens innebär färre fel, vil-
ket ger färre korrigeringar, vilket i sin tur sparar tid och pengar.

Tillgänglighet

I nuläget finns det organisationer och enskilda som har behov av att komma åt infor-
mationen men som ej har möjlighet därtill. Det är t. ex. olika förvaltningar, banker,
mäklare, skolor etc. Möjligheterna att sprida informationen till fler kommer att öka.
Arkivet blir mer tillgängligt och sökbart, liksom det gällande databas-skiktet som
kommer att bli både mer användbart och mer tillgängligt i ArcView. En aspekt på till-
gänglighet är att det kommer att gå betydligt snabbare att få fram information av olika
slag med det nya systemet.

Lägesnoggrannhet

De gällande skiktet kommer att ha betydligt bättre lägesnogrannhet än de översikts-
kartor som idag förs på länsstyrelsen och kommunerna, förutsatt att den ursprungliga
plangränsen har hög noggrannhet.

Jämnhet i kvalitet

All information i GIS-databasen kommer att ha mer homogen i kvalitet än motsva-
rande information i dagens hantering. Detta beror framför allt på att hanteringen
kommer att utföras på ett ställe efter enhetliga principer, istället för att som idag utfö-
ras på minst tre ställen på helt olika sätt och utan kvalitetskrav.

Förutom de kvalitetsmässiga effekterna kan man identifiera ett antal andra icke mät-
bara effekter av införandet av GIS i planhanteringen.

Effekter på verksamheten

• Snabbare och förhoppningsvis bättre beslut tack vare bättre beslutsstöd.

• Snabbare service till allmänheten, ger sparad arbetstid och nöjdare kunder.

• Snabbare uppdatering av data ger högre aktualitet på informationen.

• Nya möjligheter inom informationspresentation och visualisering.
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• I kontakter med externa intressenter kan myndigheterna på ett bättre sätt klargöra
situationen, vad gäller planer.

Effekter på myndighetens och andra berördas ekonomi och resurser

• Effektiviteten för planhanteringen kommer att öka eftersom mer arbete kan utfö-
ras av samma mängd personer.

• Planapplikationen kommer att medföra bättre samnyttjande av data och mindre
dubbelarbete. Dessutom öppnas fler möjligheter att använda informationen i olika
sammanhang, tillsammans med annan information. Detta ger en möjlighet att ta
hänsyn till fler faktorer vid behandling av ärenden etc.

• För  uttag av information ur systemet krävs betydligt mindre insatser än i dagslä-
get, vilket i längden leder till minskade kostnader. Det finns också chans att ut-
veckla nya produkter som man kan ta betalt för och på så sätt få ökade intäkter.

• Ett minskat behov av arkivutrymme frigör lokaler eller kräver åtminstone inte mer
lokaler än idag, vilket däremot skulle vara fallet i det s. k. nollalternativet.

• Mindre tid går åt till att leta efter information på olika ställen eftersom allt kom-
mer att finnas på ett ställe, d. v. s. i GIS-databasen.

Effekter på myndighetens och andra berördas möjligheter till
framtida utveckling

• I och med förslaget får man ökad kunskap inom teknikområdet och förmodligen
är det lättare att vidareutveckla verksamheten. Man följer utvecklingen på ett helt
annat sätt och har lättare att fånga upp möjligheter till utveckling även inom andra
områden.

Effekter på arbetsförhållanden

• Eventuellt kommer inte arbetsuppgifterna med inlägggning av data i GIS-databa-
sen att bli intressantare men huvudsyftet är att det frigörs arbetstid. Denna arbets-
tid kan användas till både intressantare och viktigare arbetsuppgifter istället för
rutinarbete. I och med det nya systemet kommer också personalen att få ökad
kunskap om tekniken, vilket i sin tur kan leda till mer utmanande arbetsuppgifter.

Andra effekter

• En förmodligen rätt viktig post för GIS-systemets lönsamhet är hur den påverkar
andra uppgifter som utförs inom eller utom myndigheterna. Ett typiskt exempel är
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bygglovhanteringen på kommunerna. Denna hantering kan komma kunna effekti-
viseras tack vare en rationellare hantering av planinformation. Det är troligt att
effekterna som detta medför kan vara betydande.

• En annan post som inte tagits med i kalkylerna är den manuella arkiveringen av
planer och handlingar som sker hos plankonsulterna. Denna hantering får kommu-
nen i dagsläget betala och bör således ingå i kalkylen.

8.3 När infaller kostnader och nyttor

Referenstidpunkten avser beslutstidpunkten, d. v. s. den tidpunkt då beslutsfattaren
tar hänsyn till kostnads-nyttoanalysen. Här sätts den till årsskiftet 1995/1996. Kalkyl-
perioden är 10 år med start vid referenstidpunkten.

Alla löpande kostnader/nyttor skall summeras till slutet av det berörda året medan s.
k. grundinvesteringar  och  anskaffning av utrustning, hänförs till början av året.

I detta fall är alla nyttoeffekter löpande. De räknas samman för varje år och placeras
som punkteffekter i slutet av respektive år.

Av kostnaderna anses databasuppbyggnads-, utrustnings- och utbildningskostnader
vara punkteffekter vid den tidpunkt då berörd myndighet går med i projektet. För Pi-
teå kommun, lantmäteriet och länsstyrelsen blir det alltså vid referenspunkten, i början
av det första året.
Applikationsutveckling är en punkteffekt vid referenstidpunkten, liksom kostnaderna
för kostnads-nyttoanalysen.

Löpande kostnader är inläggning av planer och planförslag i GIS-databasen, rappor-
tering till Boverket via uttag ur GIS-databasen samt underhåll av systemet.
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9 KOSTNADS-NYTTOKALKYL

En kostnads-nyttokalkyl bör uppfylla följande krav (Mattsson, 1982).

1. Kalkylen måste redovisa kostnader och nyttor var för sig och så långt som möjligt
kvantifiera dessa.

2. Kostnader och nyttor som infaller vid olika tidpunkter skall göras jämförbara med
någon form av diskonteringsränta, dvs nuvärdesberäknas.

3. Det måste finnas preciserade alternativ samt ett 0-alternativ, motsvarande en fram-
skrivning av nuläget.

4. Kalkylen måste använda sig av Little eller Hicks-Kaldor definition för välfärd.
5. Samhället skall vara kalkylobjektet, inte företaget eller privat personen.
6. Beräkning av värdet på kostnader och nyttor skall ske med någon av följande

metoder: Marshalls konsument eller producentöverskott, Hicks beräkningsmetod
enligt Compensaing Variation (CV), Hicks beräkningsmetod enligt Equivalent
Variation.

7. Kalkylen skall göras antingen före projektstart eller efter projektslut.

I detta arbete har man valt benämna studien som kostnads-nyttokalkyl trots att kalky-
len inte uppfyller samtliga av de ovan ställda kraven på en riktig sådan. Kraven under
punkterna 4, 5 och 6 uppfylls inte till fullo. Orsaken till att man ändå har valt att an-
vända begreppet är helt enkelt att begreppet beskriver syftet med kalkylen. Kalkylerna
gör alltså inga anspråk på att vara, enligt definitionen,  riktiga samhällsekonomiska
kostnads-nyttokalkyler. De är snarare myndighetsfinansiella än samhällsekonomiska.

Syftet med denna typ av ekonomiska utvärderingar, som utförs före projektstart är
att:

• ge ett bättre beslutsstöd och förenkla planeringen av det fortsatta projektarbetet.

• öka den totala nyttan genom att belysa möjligheter som inte tidigare varit kända.

• bygga upp en medvetenhet om effekterna av införandet av den nya tekniken.

• utveckla motivation för projektet.

• rangordna olika handlingsalternativ.

• utröna eventuella behov av ytterligare studier och planering.
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9.2 Metod

Metoden som använts i denna kalkyl är till stor del hämtad ur statskontorets riktlinjer
(Statskontoret, 1991). För att kunna göra jämförelser mellan olika alternativ användes
nuvärdemetoden.

Kostnaderna och nyttorna i detta projekt infaller vid olika tidpunkter under kalkyl-
perioden. Nyttorna kommer inte direkt utan först efter en period av investeringar. Bå-
de kostnader och nyttor kan dessutom vara antingen engångsföreteelser eller årliga
effekter. Detta måste man ta hänsyn till och räkna om beloppen till jämförbara storhe-
ter. Denna omräkning gjordes med hjälp av nuvärdemetoden. Den innebär att alla
kostnader och nyttor räknas om till referenstidpunkten med hjälp av en diskonterings-
ränta. Nuvärdet räknades fram genom att varje årsnetto multiplicerades med diskon-
teringsfaktorn, d. v. s. diskonterades till referenstidpunkten.

Ekvation 9.1 Diskonteringsfaktorn = 1/((1+r)^t)

där r = diskonteringsräntan
t = den tidpunkt då kostnaden/nyttan inträffar

Till exempel så skulle en diskonteringsränta på 3,5 % medföra att en kostnad år 8
multipliceras med 1/(1,035^8), dvs. 0,759.

Genom att jämföra det sammanlagda nuvärdet, kapitalvärdet, för olika alternativ kan
man dels rangordna alternativen och dels se hur mycket mer lönsamt ett alternativ är
jämfört med ett annat. Ett annat mått på lönsamheten är nytto-kostnadskvoten där
man dividerar nuvärdet för nyttorna med nuvärdet för kostnaderna. Den traditionella
nuvärdemetoden kompletteras med en redovisning av de årliga ackumulerade nuvär-
desummorna.

För vardera av de tre kalkylalternativen kommer beräkningar att utföras dels med en-
bart Piteå som deltagande kommun och dels med alla länets kommuner deltagande i
projektet. Det blir alltså totalt sex kalkyler.

9.2.1 Val av diskonteringsränta

Kalkylens resultat beror starkt på vilken diskonteringsränta som väljs. Ofta sätts dis-
konteringsräntan till låneräntan minus inflationsräntan. Generellt kan man säga att
räntan bör väljas hög för högriskprojekt (Bernhardsen, 1992). När man gör kalkylen i
fasta priser skall en realränta användas som diskonteringsränta, eftersom realräntan
kan likställas med nominell ränta minus inflationen (Statskontoret, 1991). Nominell
ränta är den marknadsränta som låntagaren får betala och en del av räntan är ersätt-
ning till långivaren för att pengarna minskar i värde.
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Här har man valt att använda sig av en diskonteringsränta på 3,5 %, då denna ränta är
den ränta som föreslås av länsstyrelsens ekonomiansvarig.

9.2.2 Val av tidshorisont

Tidshorisonten, kalkylperioden, bestäms av projektets eller investeringarnas ekono-
miska livslängd. Livslängden uttrycker hur länge det nya systemet bedöms vara i drift.
Den tid som kalkylen omfattar brukar förutom driftstiden även omfatta tiden för nöd-
vändiga förberedelser för att införa systemet. Den ekonomiska livslängden utgörs av
den tidsperiod då investeringen kan bedömas vara mer lönsam med hänsyn till drifts-
och underhållskostnader än andra, framtida alternativ.
Ofta används 5 års tidshorisont i datoriseringssammanhang, men det har visat sig att
man kan använda ca 10 år i GIS sammanhang, beroende på att datat här har längre
livslängd (Bernhardsen, 1992). I detta sammanhang kan nämnas att en befintlig plan
kan ha en mycket lång livslängd, upp till kanske 50 år eller mer.

I föreliggande kalkyl har man valt att använda sig av en tidshorisont på 10 år.

9.3 Resultat

Resultaten i sin helhet återfinns i bilaga 4. Nedan redovisas resultaten i sammanfattad
form för var och en av de sex kalkylerna.

9.3.1 Sunk costs

Av de kvantifierade effekterna är några av kostnaderna redan nedlagda. Dessa kost-
nader redovisas i tabell 9.1 och tas inte med i kalkylerna.

Kostnader Värdering Summa
Systembeskrivn, övr. projekt-
arbete - redan nedlagt

400 h 0,3kSEK/h -120 kSEK*

Konsultarbete, demo, utbild-
ning - redan nedlagt

250 kSEK -250 kSEK*

Tabell 9.1  Sunk costs, dvs redan nedlagda kostnader (tas inte med i kalkylerna nedan)
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9.3.2 Kalkyl 1 - alternativ 1, endast Piteå kommun deltar

Den första kalkylen förutsätter att Piteå kommun är den enda deltagande kommunen
och att ajourhållningen av GIS-databasen sköts av länsstyrelsen.

Totalt sett blir kapitalvärdet -682 000 kronor och nytto-kostnadskvoten 0.51. Det in-
nebär att man får 51 öre tillbaka på varje satsad krona. Den årliga nyttan är 25 000
kronor år 10 och den kommer att minska med ca 1000 kronor per år, vilket innebär
att det skulle krävas en lång kalkylperiod innan denna kalkyl visar ett positivt resultat.

Av de ingående organisationerna är det bara kommunen som får tillbaka sina satsade
pengar. Detta beror på att den största nyttan är minskat behov av arkivex och denna
nytta tillfaller kommunen. För länsstyrelsen och lantmäteriet överstiger inte den årliga
nyttan, i form av tidsvinster, de årliga kostnaderna.

Organisation \ År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
LSt årlig N-K -355 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3
LSt kumulativ N-K -355 -358 -361 -365 -368 -371 -374 -376 -379 -382
LM årlig N-K -318 -5 -5 -5 -4 -4 -4 -4 -4 -4
LM kumulativ N-K -318 -322 -327 -332 -336 -340 -344 -348 -352 -356
Piteå kn årlig N-K -270 41 40 39 37 36 35 34 33 31
Piteå kn kum. N-K -270 -228 -188 -150 -113 -77 -42 -8 24 56
Lul., Kir., Bod. årlig N-K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lul., Kir., Bod. kum. N-K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övr. kommuner årlig N-K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övr. kommuner kum. N-K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total årlig N-K -942 33 32 31 30 29 28 27 26 25
Total kumulativ N-K -942 -909 -877 -846 -816 -788 -760 -733 -707 -682
Kapitalvärde -682
Nytto-kostnadskvot 0.51
Pay-off tid >>10

Tabell 9.2  Resultat från kalkyl 1

9.3.3 Kalkyl 2 - alternativ 1, alla kommuner deltar

Den andra kalkylen förutsätter att alla länets 14 kommuner deltar i projektet samt att
ajourföringen av GIS-databasen sköts av länsstyrelsen.

Totalt sett återbetalar sig projektet inom sex år och kapitalvärdet är 2206 000 kronor.
Nytto-kostnadskvoten är 1,59, d. v. s. man får tillbaka 1 krona och 59 öre på varje
satsad krona. Utslaget på de tio åren ger förslaget en vinst på ca 1840 kronor per
plan.
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Även i denna kalkyl visar kommunerna positiva resultat medan länsstyrelsen och lant-
mäteriet har negativa värden. Liksom i kalkyl 1 beror detta på att de största nyttorna
kommer kommunerna tillgodo. Resultaten ger en fingervisning om att projektkostna-
den bör fördelas på ett mer rättvist sätt. Organisationerna bör få betala i förhållande
till vad de tjänar på projektet. I detta skede kan man dock koncentrera sig på det to-
tala resultatet.

Organisation \ År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
LSt årlig N-K -245 -182 83 80 -162 67 65 63 61 59
LSt kumulativ N-K -245 -427 -345 -265 -426 -359 -294 -231 -171 -112
LM årlig N-K -224 -199 67 64 -176 53 51 49 48 46
LM kumulativ N-K -224 -423 -356 -291 -468 -415 -364 -315 -267 -221
Piteå kn årlig N-K 17 26 51 50 24 46 44 43 41 40
Piteå kn kum. N-K 17 43 94 144 168 214 258 300 341 381
Lul., Kir., Bod. årlig N-K -191 102 308 297 144 273 264 255 246 238
Lul., Kir., Bod. kum. N-K -191 -89 218 516 659 932 1196 1451 1697 1935
Övr. kommuner årlig N-K -96 -90 -9 -9 -213 137 132 128 123 119
Övr. kommuner kum. N-K -96 -185 -195 -204 -416 -280 -148 -20 103 222
Total årlig N-K -739 -343 499 482 -383 575 556 537 519 501
Total kumulativ N-K -739 -1081 -582 -100 -483 92 648 1185 1704 2206
Kapitalvärde 2206
Nytto-kostnadskvot 1.59
Pay-off tid ca 6

Tabell 9.3  Resultat från kalkyl 2

9.3.4 Kalkyl 3 - alternativ 2, endast Piteå kommun deltar

Kalkyl 3 förutsätter, liksom kalkyl 1, att Piteå kommun är den enda kommun som
deltar i projektet. I denna kalkyl ligger dock ajourhållningen hos lantmäteriet.

Resultatet av kalkylen blir exakt samma som i kalkyl 1. Det spelar alltså ingen roll,
ekonomiskt sett om ajourhållningen sköts av länsstyrelsen eller lantmäteriet.
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Organisation \ År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
LSt årlig N-K -326 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3
LSt kumulativ N-K -326 -329 -333 -336 -339 -342 -345 -348 -350 -353
LM årlig N-K -346 -5 -5 -5 -4 -4 -4 -4 -4 -4
LM kumulativ N-K -346 -351 -356 -361 -365 -369 -373 -377 -381 -385
Piteå kn årlig N-K -270 41 40 39 37 36 35 34 33 31
Piteå kn kum. N-K -270 -228 -188 -150 -113 -77 -42 -8 24 56
Lul., Kir., Bod. årlig N-K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lul., Kir., Bod. kum. N-K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övr. kommuner årlig N-K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övr. kommuner kum. N-K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total årlig N-K -942 33 32 31 30 29 28 27 26 25
Total kumulativ N-K -942 -909 -877 -846 -816 -788 -760 -733 -707 -682
Kapitalvärde -682
Nytto-kostnadskvot 0.51
Pay-off tid >>10

Tabell 9.4  Resultat från kalkyl 3

9.3.5 Kalkyl 4 - alternativ 2, alla kommuner deltar

Den fjärde kalkylen förutsätter att ajourhållningen ligger hos lantmäteriet och att alla
kommuner deltar i projektet.

Resultatet blir samma som i kalkyl 2, där l ajourhållningen sköts av länsstyrelsen.

Organisation \ År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
LSt årlig N-K -216 -182 83 80 -162 67 65 63 61 59
LSt kumulativ N-K -216 -399 -316 -236 -398 -330 -265 -202 -142 -83
LM årlig N-K -253 -199 67 64 -176 53 51 49 48 46
LM kumulativ N-K -253 -451 -385 -320 -497 -444 -393 -343 -296 -250
Piteå kn årlig N-K 17 26 51 50 24 46 44 43 41 40
Piteå kn kum. N-K 17 43 94 144 168 214 258 300 341 381
Lul., Kir., Bod. årlig N-K -191 102 308 297 144 273 264 255 246 238
Lul., Kir., Bod. kum. N-K -191 -89 218 516 659 932 1196 1451 1697 1935
Övr. kommuner årlig N-K -96 -90 -9 -9 -213 137 132 128 123 119
Övr. kommuner kum. N-K -96 -185 -195 -204 -416 -280 -148 -20 103 222
Total årlig N-K -739 -343 499 482 -383 575 556 537 519 501
Total kumulativ N-K -739 -1081 -582 -100 -483 92 648 1185 1704 2206
Kapitalvärde 2206
Nytto-kostnadskvot 1.59
Pay-off tid  ca 6

Tabell 9.5  Resultat från kalkyl 4
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9.3.6 Kalkyl 5 - alternativ 3, endast Piteå kommun deltar

Denna kalkyl förutsätter, liksom kalkyl 1 och 3 att Piteå kommun är den enda kom-
munen som deltar i projektet.

Trots att ajourhållningen nu antas ligga hos kommunen uppvisar resultatet ingen va-
riation gentemot de tidigare nämnda kalkylerna. Man kan alltså konstatera att om
Piteå kommun är den enda deltagande kommunen spelar det ingen roll vem som skö-
ter om ajourhållningen av GIS-databasen.

Organisation \ År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
LSt årlig N-K -326 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3
LSt kumulativ N-K -326 -329 -333 -336 -339 -342 -345 -348 -350 -353
LM årlig N-K -318 -5 -5 -5 -4 -4 -4 -4 -4 -4
LM kumulativ N-K -318 -322 -327 -332 -336 -340 -344 -348 -352 -356
Piteå kn årlig N-K -299 41 40 39 37 36 35 34 33 31
Piteå kn kum. N-K -299 -257 -217 -179 -141 -105 -71 -37 -4 27
Lul., Kir., Bod. årlig N-K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lul., Kir., Bod. kum. N-K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övr. kommuner årlig N-K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övr. kommuner kum. N-K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total årlig N-K -942 33 32 31 30 29 28 27 26 25
Total kumulativ N-K -942 -909 -877 -846 -816 -788 -760 -733 -707 -682
Kapitalvärde -682
Nytto-kostnadskvot 0.51
Pay-off tid >>10

Tabell 9.6  Resultat från kalkyl 5

9.3.7 Kalkyl 6 - alternativ 3, alla kommuner deltar

Kalkylen förutsätter, liksom kalkyl 2 och 4, att alla kommuner deltar i projektet. I
denna kalkyl är kommunerna ansvariga för ajourhållningen av GIS-databasen.

Resultatet blir inte detsamma som i de ovan nämnda kalkylerna. Kapitalvärdet blir ne-
gativt och nytto-kostnadskvoten 0.97. Att resultatet blir sämre än i de två andra
kalkylerna beror på att det krävs betydligt större insatser om att alla kommuner själva
ska kunna klara av att sköta ajourhållningen än om den sköts på ett ställe.
Att resultaten blir lika för de tre alternativen om endast Piteå kommun deltar beror på
att just Piteå kommun, i förhållande till andra kommuner, har mycket goda förutsätt-
ningar för att klara ajourhållningen.
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Organisation \ År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
LSt årlig N-K -216 -182 83 80 -162 67 65 63 61 59
LSt kumulativ N-K -216 -399 -316 -236 -398 -330 -265 -202 -142 -83
LM årlig N-K -224 -199 67 64 -176 53 51 49 48 46
LM kumulativ N-K -224 -423 -356 -291 -468 -415 -364 -315 -267 -221
Piteå kn årlig N-K -12 26 51 50 24 46 44 43 41 40
Piteå kn kum. N-K -12 14 66 115 139 185 229 271 312 352
Lul., Kir., Bod. årlig N-K -191 -207 308 297 144 273 264 255 246 238
Lul., Kir., Bod. kum. N-K -191 -398 -90 207 351 624 888 1143 1389 1627
Övr. kommuner årlig N-K -96 -90 -9 -9 -2307 137 132 128 123 119
Övr. kommuner kum. N-K -96 -185 -195 -204 -2510 -2374 -2242 -2114 -1991 -1872
Total årlig N-K -739 -651 499 482 -2477 575 556 537 519 501
Total kumulativ N-K -739 -1390 -891 -409 -2886 -2310 -1754 -1217 -698 -197
Kapitalvärde -197
Nytto-kostnadskvot 0.97
Pay-off tid >10

Tabell 9.7  Resultat från kalkyl 6

9.4 Känslighetsanalys

9.4.1 Metod

Det finns en rad osäkra faktorer i kalkylerna. Kostnads-nyttoanalysens parametrar ba-
seras till stor del på osäkra uppskattningar och andra antaganden. Vilken roll dessa
antaganden egentligen har för utfallet bör klarläggas. Därför genomför man en käns-
lighetsanalys för att identifiera de parametrar som kostnads-nyttoanalysen är känslig
för. En känslighetsanalys går till så att man ändrar parametrarna, en i taget, och un-
dersöker vilken effekt detta får på resultatet. Här har man valt att ändra uppskattning-
en av effekternas värde, tidshorisonten och diskonteringsräntan.

Känslighetsanalysen är gjord på de två kalkylerna 2 och 4, de enda som visade lön-
samhet. Vid känslighetsanalysen gäller samma förutsättningar som för dessa kalkyler,
d. v. s. 10 års kalkylperiod, 120 planer per år etc
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9.4.2 Resultat

Diskonteringsräntan

Ju högre diskonteringsräntan väljs, desto lägre blir nytto-kostnadskvoten och desto
längre blir pay-off tiden, d. v. s. den tid det tar innan projektet återbetalat sig. Här har
man testat att göra en kalkyl med endast diskonteringsräntan ändrad, från 3,5 % till 7
%. Detta ger nedanstående resultat, som kan jämföras med kalkyl 2 och 4.

Organisation \ År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
LSt årlig N-K -248 -179 75 70 -143 55 52 48 45 42

LSt kumulativ N-K -248 -428 -353 -283 -426 -371 -320 -271 -226 -184

LM årlig N-K -227 -195 60 56 -156 43 40 38 35 33

LM kumulativ N-K -227 -421 -361 -304 -460 -417 -377 -339 -303 -270

Piteå kn årlig N-K 15 24 46 43 20 37 35 33 30 28

Piteå kn kum. N-K 15 39 85 129 148 186 220 253 284 312

Lul., Kir., Bod. årlig N-K -191 88 278 260 118 224 209 195 183 171

Lul., Kir., Bod. kum. N-K -191 -102 176 436 554 778 987 1182 1365 1535

Övr. kommuner årlig N-K -95 -87 -8 -8 -190 112 105 98 91 85

Övr. kommuner kum. N-K -95 -182 -190 -198 -389 -277 -172 -74 17 103

Total årlig N-K -746 -348 452 422 -352 471 440 412 385 360

Total kumulativ N-K -746 -1094 -643 -220 -573 -102 339 751 1135 1495

Kapitalvärde 1495
Nytto-kostnadskvot 1,44
Pay-off tid ca 6,5

Tabell 9.8  Resultat från känslighetsanalys, diskonteringsränta 7 %.

Kapitalvärdet sjönk från 2205 000 kronor till 1495 000 kronor, nytto-kostnadskvoten
från 1,59 till 1,44 och pay-off tiden förlängdes något. Alternativet är dock fortfarande
lönsamt. I figur 9.1 redovisas den kumulativa nettonyttan, nyttan minus kostnaderna.
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Figur 9.1  Känslighetsanalys, diskonteringsränta

Kalkylperioden

Ju längre kalkylperioden väljs, desto mer lönsamt kommer projektet att bli. Om kor-
tare period, än den valda på 10 år, väljs kan man se direkt i tabellerna vilka effekter
det skulle få. Om perioden väljs kortare än sex år kommer inget alternativ att löna sig.
Figuren nedan visar effekterna av en förlängd kalkylperiod med två år. Kalkylen base-
ras i övrigt på samma förutsättningar som kalkyl 2 och 4. Kapitalvärdet blir 2205 000
kronor om kalkylperioden är 10 år och 3154 000 kronor om kalkylperioden är 12 år.

K
ap

ita
lv

är
de

 (k
S

E
K

)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

10 år

12 år
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Om man istället räknar på bara Piteå kommun som deltagande kommun kapitalvärdet
att höjas från -682 000 till -635 000 kronor, alltså inte särskilt mycket. Det skulle
kräva en förhållandevis lång kalkylperiod för att detta alternativ skulle vara lönsamt.

Andra parametrar

Förutom disktonteringsräntan och kalkylperioden finns det ett antal parametrar som
kraftigt kan påverka slutresultatet.

Den uteblivna kostnaden för framtagning av arkivex. av planerna är en stor nyttopost i
kalkylerna. Om uppskattningen ändras 100 kronor så innebär detta en förändring av
kapitalvärdet med 720 000 kronor och en förändring av nytto-kostnadskvoten med
0,19. Nytto-kostnadskvoten skulle alltså bli 1,78 om uppskattningen ökas med 100
kronor per exemplar och 1,40 om uppskattningen minskas med samma summa.

Om  tidsuppskattningen för de minskade arbetet med manuell arkivering ändras en
timme så betyder det en ändring i kapitalvärdet med 360 000 kronor. Nytto-kostnads-
kvoten skulle bli 1,69, d. v. s. ökas med 0,10, vid en ökning av uppskattningen. På
motsvarande sätt skulle N/K-kvoten bli 1,49, d. v. s. minskas med 0,10, vid en
minskning av uppskattningen.

Om kostnaden för applikationsutveckling ändras 100 000 kronor nedåt eller uppåt,
från 390 000 kronor innebär detta en förändring i kapitalvärdet med just 100 000 kro-
nor. Nytto-kostnadskvoten förändras 0,03 uppåt resp. nedåt, till 1,62 resp. 1,56 vid en
dylik minskning eller ökning av applikationskostnaderna.

Om kostnaden för databasuppbyggnad ändras, t. ex. man upptäcker att det inte blir
några extrakostnader för att genomföra digitaliseringen anpassat för denna tillämp-
ning, innebär detta mycket stora förändringar i kalkylresultatet. Det skulle innebära att
kapitalvärdet ökar med ca 1,6 miljoner. Det skulle också innebära att nytto-kostnads-
kvoten ökar med 0,43 enheter till 2,02

Uppskattningen av tidsåtgången för inläggning i GIS-databasen påverkar slutresultatet
i följande omfattning. Om den uppskattade tiden, två och en halv timme, ökas eller
minskas med en och en halv timme innebär det en ökning resp. minskning av kapital-
värdet med 540 000 kronor. Samma förändringar skulle innebära en ökning resp.
minskning av nytto-kostnadskvoten med 0,14 enheter till 1,73 resp. 1,45.

Slutsatser

De genomförda känslighetsanalyserna visar att resultatet är tämligen osäkert och be-
ror starkt av ett antal parametrar. Diskonteringsräntan är en mycket viktig faktor lik-
som kalkylperioden. Osäkerheten i dessa parametrar är dessutom ganska stor varför
det kan vara idé att undersöka detta vidare.
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Kostnaden för arkivex är också viktig men osäkerheten i parametern uppskattas som
mycket liten. Detta beror på att ett arkivex maximalt kan kosta 800 kronor och mini-
malt 400 kronor. Dessutom vet man att det är övervägande mängd av den dyrare
sorten.

Tidsuppskattningarna är ganska osäkra men inte så betydande för slutresultatet.

Uppskattningen av applikationskostnaden är en stabil parameter som enbart påverkar
slutresultatet med sitt eget värde.

Den parameter som är både mest osäker och mest betydande för slutresultatet är upp-
skattningen av kostnaden för uppbyggnad av databasen. En liten minskning eller ök-
ning av digitaliseringstiden skulle öka respektive minska nyttan av projektet avsevärt.

Uppskattningen av tidsåtgången för inläggning i GIS-databasen är mycket osäker ef-
tersom detta moment ej har analyserats i detalj. Denna parameters betydelse för resul-
tatet kan förändras mycket.
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10 DISKUSSION

10.1 Sammanfattning av kalkylresultat

Om endast Piteå kommun deltar blir resultatet lika oavsett vilket alternativ som väljs.
Kapitalvärdet blir, enligt kalkylerna, -682 000 kronor och nytto-kostnadskvoten 0.51.
Projektet återbetalar sig inte inom kalkkylperioden, d. v. s. pay-off tiden är längre än
tio år. Eftersom antalet planer i dessa kalkyler är så få, tolv stycken per år, är det
knappast förvånande att det tar lång tid att få igen de satsade pengarna.
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Figur 10.1  Kumulativ nytta jämfört med kumulativ kostnad samt kumulativ nettonytta för
kalkyl 1, 3 och 5.

Om alla kommuner deltar i projektet blir resultatet något annorlunda. För alternativ 1
och 2, d. v. s. central ajourföring, kommer resultaten att bli lika. Kapitalvärdet blir
2206 000 kronor och nytto-kostnadskvoten 1,59. Projektet återbetalar sig under
kalkylperioden och pay-off tiden är ca 6 år.
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Figur 10.2  Kumulativ nytta jämfört med kumulativ kostnad samt kumulativ nettonytta för
kalkyl 2 och 4.

För alternativ 3, d. v. s. att ajourföringen sker hos kommunerna återbetalar sig
däremot inte projektet inom kalkylperioden. Detta beror på att det krävs betydligt mer
utrustning och utbildning då ajourföringen ska ske på flera ställen. Kommunerna är
inte heller lika bra utrustade för att sköta ajourföringen. Kapitalvärdet för detta
alternativ är -197 000 kronor och nytto-kostnadskvoten 0,97. Pay-off tiden är strax
över 10 år och om en något längre kalkylperiod hade valts så skulle även detta
alternativ återbetala sig inom kalkylperioden. Den årliga nettonyttan (nyttan minus
kostnaderna) är lika stor som för alternativ 1 och 2. Detta innebär att alternativ 3 inte
kommer att bli bättre än alternativ 1 resp. 2 oavsett kalkylperiodens längd.
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Figur 10.3  Kumulativ nytta jämfört med kumulativ kostnad samt kumulativ nettonytta för
kalkyl 6.
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10.1.1  Jämförelse av de olika alternativen

Planapplikationens uppbyggnad är likadan i alla tre förslagen. Det som skiljer försla-
gen åt är vem som ska ansvara för ajourhållningen av GIS-databasen. Denna skillnad
medför endast ekonomiska skillnader. De icke mätbara effekterna kommer att vara li-
ka oavsett alternativ. De ekonomiska skillnaderna beror på olika behov av utrustning
och utbildning i de olika alternativen.

Om kommunerna ska sköta ajourföringen krävs att alla kommuner har tillgång till ut-
rustning och kompetent personal för detta ändamål. Detta kostar helt naturligt mer än
om ajourhållningen sköts på ett ställe och bara en organisation måste ha tillgång till
utrustning och kompetent personal.

10.1.2  Skillnader i resultat beroende på antal kommuner som deltar

Det blir en stor skillnad i resultat beroende på hur många kommuner som deltar i pro-
jektet. De största nyttorna härrör från tidsvinster i hanteringen av planerna och ute-
blivna analoga arkivex av planerna. Dessa nyttor blir tio gånger större om hela länet
deltar, med 120 planer per år, än om bara Piteå kommun deltar, med sina tolv planer
per år, deltar.
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Figur 10.5  Skillnader i nytto-kostandskvot beroende på antal deltagande kommuner.

En annan orsak till att det blir mer lönsamt ju fler kommuner som är med är att den
totala projektkostnaden kan slås ut på ett större antal planer.

Om bara Piteå kommun deltar skall nyttorna som de tolv planerna per år medför beta-
la hela projektkostnaden. Om endast Piteå kommun deltar spelar det ingen roll vilket
alternativ som väljs. Om alla kommuner deltar kommer det alternativ som innebär att
kommunerna sköter ajourföringen att bli minst fördelaktigt.

En icke mätbar effekt av att endast Piteå kommun deltar är att man hos länsstyrelsen
och lantmäteriet måste använda två system, ett digitalt för Piteås planer, och ett ana-
logt, för övriga kommuners planer.

10.1.3  Bedömning av icke mätbara effekter

De icke mätbara effekterna kommer, enligt denna analys förutsättningar, att bli lika
oavsett vilket alternativ som väljs. Effekterna beskrivs i kapitel 8.2.5.

10.2 Rangordning av alternativ

Det finns inga exakta metoder för att välja mellan olika alternativ men det finns några
tumregler (Bernhardsen, 1992).

N/K >= 2:1 Projektet kan genomföras utan vidare analyser
0.8:1 < N/K < 2:1 Ytterligare undersökningar krävs. Man måste försöka skära ner 

kostnaderna eller öka nyttan.
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N/K < 0.8:1 Projektet bör läggas ner.

Man måste naturligtvis också vid denna utvärdering bedöma effekter som inte kunnat
tas med i kalkylen, d. v. s. de icke mätbara effekterna.

Inget av kalkylalternativen i denna analys uppbringade en nytto-kostnadskvot större
än 2,0.

Två kalkyler fick en nytto-kostnadskvot större än 1,0 nämligen kalkyl 2 och 4, d. v. s.
alternativ 1 och 2 med alla länets kommuner deltagande. Enligt tumreglerna ovan bör
alternativen utredas ytterligare.

Alla alternativ med enbart Piteå som deltagande kommun gav en nytto-kostnadskvot
på mindre än 0,8 som enligt tumreglerna ovan är den kritiska gränsen. Enligt ovanstå-
ende kriterier bör man alltså inte driva projektet vidare om endast Piteå kommun skall
delta.

Kalkyl 6, d. v. s. alternativ 3 med alla kommuner deltagande gav en nytto-kostnads-
kvot på 0,97. Detta alternativ bör enligt kriterierna ovan utredas ytterligare.

Enligt ovanstående tumregler bör inget av alternativen genomföras utan närmare ana-
lyser. Dock visar tidigare undersökningar (Nordisk KVANTIF, 1990) att det är
mycket ovanligt med nytto-kostnadskvoter större än 2,0 vid denna typ av projekt, där
man endast använder systemet för en specifik uppgift.

Slutsatsen av detta är att de två kalkyler som uppvisade en kostnads-nyttokvot på
1,59 ändå är relativt bra. Projektet bör enligt dessa siffror drivas vidare med länssty-
relsen eller lantmäteriet som ajourförare. Man bör också göra allt för att alla kommu-
ner i länet ska gå med i projektet, då detta verkar vara nyckeln till lönsamhet.

10.3 Bedömning av resultatet

Huvudsyftet med analysen var att beskriva fördelar och nackdelar med att införa GIS i
hanteringen av detaljplaner och områdesbestämmelser. Detta syfte får anses vara upp-
nått.

Det är mycket svårt att uppskatta den framtida nyttan av systemet. Beräkningarna
bygger till stor del på framtida förväntningar, önskemål och ibland också rena giss-
ningar. Det viktigaste är dock att få med alla kostnader samtidigt som man bör betrak-
ta nyttorna konservativt, d. v. s. något ifrågasättande och kritiskt. Detta anser jag
denna kostnads-nyttoanalys uppfyller vilket innebär att man kan använda resultaten
som ett trovärdigt, överslagsmässigt  resultat i beslutsunderlaget.

Känslighetsanalysen visar att flera av de i kalkylen igående parametrarna är osäkra och
kan påverka resultatet i båda riktningarna. Speciellt bör man uppmärksamma diskon-
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teringsräntans och kalkylperiodens betydelse liksom kostnaden för databasuppbygg-
nad.

En förutsättning för att resultatet skall vara trovärdigt är att det antaganden som är
gjorda uppfylls. Om kalkylens förutsättningar ändras, ändras naturligtvis också dess
resultat.

Arbetet med analysen har också, enligt min mening, varit värdefullt för projektet
Planinformation då det byggt upp ett större intresse för GIS-projektet och även i viss
mån drivit projektet framåt.

Kostnads-nyttoanalysens resultat är förståeligt. Den största kostnaden ligger i
uppbyggnad av databasen och den största nyttan i uteblivan arkivex. Det blir mer
lönsamt ju fler kommuner som deltar. Om fler kommuner än Piteå deltar är alternati-
ven där länsstyrelsen resp. lantmäteriet sköter ajourföringen mer lönsamma än det al-
ternativ där kommunen sköter ajourföringen.

Resultaten för de ingående organisationerna bör bedömas med stor försiktighet efter-
som projektkostnaderna inte är rättvist fördelade. Projektkostnaderna borde belasta
organisationerna i den mån de har nytta av projektet. Enligt de genomförda kalkylerna
får de som tjänar minst på projektet betala mest.

Resultatet av analysen överensstämmer väl med tidigare redovisade undersökningar
(Nordisk KVANTIF, 1990). Generellt sett är det mycket ovanligt att man får en
nytto-kostnadskvot större än 2,0 när man endast använder systemet för en specifik
uppgift. Nytto-kostnadskvoten ökar med ökande samnyttjande av teknik och data, in-
om och mellan organisationerna.

I det här fallet kommer ett införande av GIS inte att förändra hela organisationen och
dess arbetssätt utan endast påverka och förändra vissa delar av hanteringen av detalj-
planer och områdesbestämmelser. Detta innebär att man inte ska förvänta sig så stora
effekter av införandet. Större effekter kan komma senare när man kan samordna arbe-
tet mellan flera olika avdelningar/enheter vari planhanteringen är en del. GIS-systemet
skall i detta projekt uppfattas som ett verktyg för att göra arbetet lättare och skall inte
användas där detta inte uppnås. Detta medför att man måste ställa krav på systemet
att det skall förenkla arbetet i varje moment där det ska användas.

Det krävs en hel del insatser i tid och pengar för att kunna ändra ett traditionellt ar-
betssätt till ett GIS-anpassat. Ett lyckat införande av GIS kräver en bra balans mellan
teknik, organisation, personal och kompetens (Nordisk KVANTIF, 1990).

En förklaring till sämre resultat än väntat ges i den nämnda utredningen.
"De som inte nått de tänkta effekterna har oftast varit för inriktade på produktions-
tekniska frågor och har inte ägnat tillräcklig omsorg åt strategiska visioner kring möj-
liga förändringar i de verksamheter som skall ha tekniken som hjälpmedel"

Detta betyder i praktiken att man bör titta mer på hela organisationerna och tänkbara
effektiviseringar inom dessa för att få ut största möjliga nytta av GIS-systemet. I kapi-
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tel 4 beskrivs endast detaljplaneprocessen men redan här kan man urskilja ett antal
effektiviseringsmöjligheter.

10.4 Framtiden

Resultatet av analysen visar att det finns all anledning att projektet drivs vidare. För-
utom de ekonomiska effekterna medför GIS-projektet ett antal icke mätbara positiva
effekter som i sig är så betydelsefulla att det skulla vara anledning nog att genomföra
projektet. Dessutom tillkommer ett antal mätbara effekter som av olika anledningar
inte tagits med i kalkylerna. Bygglovhanteringens effektivisering tack vare GIS-till-
lämpningen tros vara en stor nyttopost, kanske den största.

Med tanke på detta framstår resultatet av analysen som tämligen bra och det finns
ingen anledning att p. g. a. detta lägga ner projektet.

Man bör dock försöka öka nyttan av systemet. För att GIS-införandet skall ge en höjd
nytto-kostnadskvot rekommenderas (Schell, 1992) bl. a. följande:

• snabb införandefas och uppbyggnad av databaser.
• intensiv och hög investeringsnivå.
• införandet bör präglas av balans mellan tekniska, organisatoriska och personal-

politiska åtgärder.
• val av ett generellt system bör väljas redan från början
• val av en flexibel och utbyggbar databasstruktur.

Ett råd som ges av fler än Schell (Nordisk KVANTIF, 1990 och Bernhardsen, 1992)
är att införandefasen bör vara snabb.

Undersökningarna visar att en intensiv investeringstakt ofta ger större nytta än försik-
tig investeringstakt. Risken är stor att en linjär investering inom ramarna för en kon-
ventionell budget kan bli olönsam. I och med en större tidig investering får man tidigt
en total nytt som överstiger kostnaderna, vilket ger ökad lönsamhet.
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11 SLUTSATSER OCH FÖRSLAG

11.1 Slutsatser

Följande slutsatser anser jag att man kan dra av den genomförda analysen.

• Det  erhållna resultatet i de mest lönsamma kalkylerna kan bedömas som förhål-
landevis bra med hänsyn till kalkylens verksamhetsområde och det finns all anled-
ning att driva GIS-projektet vidare.

• GIS-projektet blir mer lönsamt ju fler kommuner som deltar.

• Om få kommuner deltar kommer det att dröja lång tid innan projektet återbetalar
sig.

• Om endast Piteå kommun deltar spelar det ingen roll för resultatet var ajour-
föringen ligger.

• Om fler kommuner är Piteå deltar blir det mer lönsamt om ajourföringen av GIS-
databasen sköts centralt.

• De icke mätbara effekterna kommer att vara lika oavsett vem som har ansvaret för
ajourföringen av GIS-databasen.

• Ökad nytta av GIS-tillämpningen skulle kunna erhållas om man kopplar samman
detaljplaneprocessen med annan hantering inom myndigheterna och utreder effek-
terna av detta.

• Ökad inriktning på organisatoriska frågor inom och mellan de berörda myndig-
heterna borde också leda till förbättrat resultat.

• Resultatet av kostnads-nyttoanalysen kan användas som ett trovärdigt överslags-
mässigt resultat i beslutsunderlaget för det fortsatta arbetet.
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11.2 Förslag

Mina förslag för det fortsatta arbetet är följande:

• Projektet bör drivas vidare.

• Alla kommuner bör uppmanas att gå med i projektet.

• Ajourhållningen bör skötas av länsstyrelsen, se kapitel 5.4.

• Man bör göra noggrannare studier av möjligheter till effektiviseringar inom res-
pektive organisation.

• Projektkostnaderna bör delas mer rättvist på de ingående organisationerna.

• Föreskrifter för hur planerna och handlingarna ska se ut bör tas fram.
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BILAGOR

Bilaga 1  Intervjuunderlag

Stöd till intervju

Uppgifter

• Vilka uppgifter har Er organisation i samband med planhanteringen ( t. ex.

arkivansvar, redovisningsskyldighet, ajourhållning etc)?

• Är det skyldigheter eller frivilliga uppgifter?

• Vad är huvudsyftet med er verksamhet (hantering av planer)?

• Vilka andra syften finns?

Intressenter

• Vilka parter är inblandade (konsulter, besvärsinstanser, antagandeinstanser...)?

• Vilka är användarna av Er information?

• Finns det ytterligare intressenter?

Planhanteringen i dagsläget

• Vad är det som händer i det stora hela ?

• Vilka processer ingår?

• Vilka moment genomförs?

• Hur hänger er hantering av planer ihop med de andra organisationernas?

• Hur ofta gör man varje moment?



• Hur lång tid tar varje moment?

• Vad kostar det att utföra varje moment?

• Vilka indata används?

• Mellanprodukter?

• Vilka utdata får man?

• Vilka vägar går informationen?

• Vilka programvaror används i samband med planhanteringen?

• Vilka dokument framställs i samband med planhanteringen?

• I vilket format finns dessa dokument och hur lagras de?

• I vilket format lagras planerna?

• Vilket koordinatsystem används?

• Vilken typ av bakgrundsinformation används (primärkarta, rasterbilder, annan

bakgrundsinformation)?

• Vilken bearbetning krävs för bakgrundsinformationen?

• Hur stora volymer data rör det sig om totalt (planer och dokument)?

• Vilka kopplingar finns till andra system (FAM, AutoCAD, Diariesystem,

Produktionssystem)?

• Var finns dessa kopplingar och hur ser de ut?

• Hur fungerar ajourhållningen av data?

• Hur är det med datasäkerheten?

• Vilken utrustning finns idag  (maskinvara och programvara)?
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• Vilka kostnader finns idag: personalkostnader, instrument, förbrukningsmaterial,

maskiner etc?

• Hur ser organisationen ut för ärendehanteringen?

• Vilka personer (vilka befattningar har de) arbetar med planhanteringen?

• Görs arbetet av egen personal eller på konsultbasis?

• Hur många personer arbetar med planhanteringen?

• I vilken omfattning arbetar dessa personer med planhantering?

• Hur stort är personalbehovet för ajourhållning och övrigt underhåll?

• Tycker ni att hanteringen av planer idag sköts på ett kostnadseffektivt sätt?

• Är hanteringen användarvänlig och ändamålsenlig?

GIS-projektet Planinformation

• Vilka förväntningar har ni på projektet?

• Vilken ser ni som den tänkbara potentialen hos den nya tekniken?

• Vilka förändringar tror Ni att det kommer att innebära?

• Vilka krav ställer ni på ett framtida planhanteringssystem?

• Finns det stort behov av ett historiskt lager?

• Hur skall ansvarsfördelningen se ut (för arkivering/ajourhållning)?

• Vilken instans föreslår ni ska ha hand om den övergripande planhanteringen?

• Kommer man att få ut samma saker med det nya systemet som i dagsläget?

• Kommer man att få fler möjligheter med det nya systemet?

• Kommer viss information att gå förlorad?

• Vilka har behov av tillgång till informationen?



• Är det möjligt att ha alla dokument och andra ingående delar i planhanteringen i

digitalt format?

• Hur stora mängder data skulle behöva konverteras till GIS-format och till vilken

kostnad?

• Kommer det föreslagna alternativet att leda till något av följande:

• andra möjliga användningsområden

• snabbare service till intressenter såsom allmänheten

• bättre beslutsstöd

• bättre informationspresentation för delgivande av information till

allmänheten

• förbättrat samnyttjande

• högre noggrannhet

• mindre dubbelarbete

• kortare tid för ärendehantering

• förbättrad aktualitet, noggranhet, tillgänglighet, kompatibilitet,

enhetlighet,

• lägre pris per uttag

• Vilka andra effekter förutom rena besparingar och ekonomiska effekter kan ett

införande innebära för er organisation (interna effekter)?

• Vilka externa effekter kan man räkna med (tex snabbare service ger lägre

kostnader för exploatörer)?

• Vilka handlingsalternativ till det föreslagna alternativet finns det?
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• Vilka är det viktigaste argumenten för och emot det föreslagna sytemet och övriga

alternativ?

• Vilka kavalitetsmässiga aspekter bör man studera ?

• Vilka behov har ni (av utrustning, personal, utbildning etc ) för att kunna delta i

planprojektet?

• Vilka kostnader motsvarar dessa behov?
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Bilaga 2  Faktablad
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Bilaga 3 Infobahn - Station Arctica

Projektet Infobahn - Station Arctica är ett norrbottniskt utvecklingsprojekt för ut-
veckling av ett nätverkt för elektroniska tjänster (Hagvall et. al., 1995).

Projektets övergripande mål är att förbättra länets konkurrensförmåga och utveck-
lingspotential. Detta skall åstadkommas genom en ökad användning av datorbaserad
kommunikation, baserad på Internet. Användningen av kommunikationen skall ske i
en form sådan att en länsgemensam elektronikmarknad och mötesplats skapas.

Infobahn - Station Arctica skall tillhandahålla en rad användarvänliga nättjänster för
samarbete och hantering av information. Bland dessa tjänster kan elektronisk post, fil-
överföring, konferenssystem och informationssökning nämnas.
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Bilaga 4 Kalkylblad

Kalkyl 1 - alternativ 1, endast Piteå kommun deltar

Kalkylförutsättningar:

Diskonteringsränta (%) 3,5

Tidshorisont (år) 10

Deltagande kom(1=alla, 0=Piteå) 0

Antal planer/år 12

Kalkylalternativ (1 = ja och 0 = nej)

Organisation Ajourh. Ej ajour

Länsstyrelsen 1 0

Lantmäteriet 0 1

Kommunen 0 1

Alla belopp anges i tusen kronor (kSEK)

Engångs kostnader/nyttor placeras i början av varje år

Löpande kostnader/nyttor placeras i slutet av varje år

Resultat

Kapitalvärde (kSEK) -682

Nyttokostnadskvot 0,51

Pay-off tid
(ej inom kalkyl perioden)

>>10

Kalkyl 1 - Länsstyrelsen

Post  \  År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Arkivering 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Översikter 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Faktablad 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Rapportering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utrustning 0

Utbildning -48

Projektkostnad(nuvärde) -318 -15 -14 -14 -13 -13 -13 -12 -12 -11

Total nytta(nuvärde) 12 12 11 11 11 10 10 10 9 9

Total kostnad(nuvärde) -367 -15 -15 -14 -14 -13 -13 -12 -12 -12

Kumulativ nytta(nuvärde) 12 24 35 46 57 67 77 87 96 105

Kumulativ kostnad(nuvärde) -367 -382 -397 -411 -425 -438 -451 -463 -475 -487

Årlig N-K(nuvärde) -355 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3

Kumulativ N-K(nuvärde) -355 -358 -361 -365 -368 -371 -374 -376 -379 -382



Kalkyl 1 - Lantmäteriet

Post  \  År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Arkivering 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Bestämmelsekarta 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Engångskostnader

Utrustning 0

Utbildning -10

Projektkostnad(nuvärde) -318 -15 -14 -14 -13 -13 -13 -12 -12 -11

Total nytta(nuvärde) 10 10 10 9 9 9 8 8 8 8

Total kostnad(nuvärde) -328 -15 -14 -14 -13 -13 -13 -12 -12 -11

Kumulativ nytta(nuvärde) 10 21 30 40 49 58 66 74 82 90

Kumulativ kostnad(nuvärde) -328 -343 -357 -371 -385 -398 -410 -423 -434 -446

Årlig N-K(nuvärde) -318 -5 -5 -5 -4 -4 -4 -4 -4 -4

Kumulativ N-K(nuvärde) -318 -322 -327 -332 -336 -340 -344 -348 -352 -356

Kalkyl 1 - Piteå kommun

Post  \  År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Arkivering 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Översikter 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Arkivex 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Utrustning 0

Utbildning -10

Projektkostnad(nuvärde) -318 -15 -14 -14 -13 -13 -13 -12 -12 -11

Total nytta(nuvärde) 58 56 54 53 51 49 47 46 44 43

Total kostnad(nuvärde) -328 -15 -14 -14 -13 -13 -13 -12 -12 -11

Kumulativ nytta(nuvärde) 58 115 169 221 272 321 369 414 459 501

Kumulativ kostnad(nuvärde) -328 -343 -357 -371 -385 -398 -410 -423 -434 -446

Årlig N-K(nuvärde) -270 41 40 39 37 36 35 34 33 31

Kumulativ N-K(nuvärde) -270 -228 -188 -150 -113 -77 -42 -8 24 56

Kalkyl 1 - Projektkostnader

Post  \  År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Projektarbete -102

Kostnads-nyttoanalys -50

Teknisk kravspec. -65

Applikationsutveckling -390

Databasuppb. digitalisering -245 0 0

Databasuppb. tabellinfo -57 0 0

Inläggn.  i GIS-databas(löpande) -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9

Underhåll(löpande) -39 -39 -39 -39 -39 -39 -39 -39 -39 -39

Total kostnad(nuvärde) -955 -45 -43 -42 -40 -39 -38 -36 -35 -34
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Kalkyl 1 - Totalt

Post  \  År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total nytta(nuvärde) 81 78 75 73 70 68 66 64 61 59

Total kostnad(nuvärde) -1023 -45 -44 -42 -41 -39 -38 -37 -35 -34

Kumulativ nytta(nuvärde) 81 159 234 307 378 446 512 575 637 696

Kumulativ kostnad(nuvärde) -1023 -1068 -1112 -1154 -1194 -1234 -1272 -1308 -1344 -1378

Årlig N-K(nuvärde) -942 33 32 31 30 29 28 27 26 25

Kumulativ N-K(nuvärde) -942 -909 -877 -846 -816 -788 -760 -733 -707 -682



Kalkyl 2 - alternativ 1, alla kommuner deltar

Kalkylförutsättningar:

Diskonteringsränta (%) 3,5

Tidshorisont (år) 10

Deltagande kom(1=alla, 0=Piteå) 1

Antal planer/år 120

Kalkylalternativ (1 = ja och 0 = nej)

Organisation Ajourh. Ej ajour

Länsstyrelsen 1 0

Lantmäteriet 0 1

Kommunen 0 1

Alla belopp anges i tusen kronor (kSEK)

Engångs kostnader/nyttor placeras i början av varje år

Löpande kostnader/nyttor placeras i slutet av varje år

Resultat

Kapitalvärde (kSEK) 2206

Nytto-kostnadskvot 1,59

Pay-off tid ca 6 år

Kalkyl 2 - Länsstyrelsen

Post  \  År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Arkivering 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72

Översikter 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

Faktablad 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

Rapportering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utrustning 0

Utbildning -48

Projektkostnad(nuvärde) -318 -300 -31 -30 -267 -35 -34 -33 -32 -30

Total nytta(nuvärde) 122 118 114 110 106 103 99 96 92 89

Total kostnad(nuvärde) -367 -300 -31 -30 -268 -35 -34 -33 -32 -31

Kumulativ nytta(nuvärde) 122 239 353 463 569 671 770 866 959 1048

Kumulativ kostnad(nuvärde) -367 -667 -698 -728 -995 -1030 -1064 -1097 -1129 -1160

Årlig N-K(nuvärde) -245 -182 83 80 -162 67 65 63 61 59

Kumulativ N-K(nuvärde) -245 -427 -345 -265 -426 -359 -294 -231 -171 -112
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Kalkyl 2 - Lantmäteriet

Post  \  År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Arkivering 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72

Bestämmelsekarta 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

Engångskostnader

Utrustning 0

Utbildning -10

Projektkostnad(nuvärde) -318 -300 -31 -30 -267 -35 -34 -33 -32 -30

Total nytta(nuvärde) 104 101 97 94 91 88 85 82 79 77

Total kostnad(nuvärde) -328 -300 -31 -30 -267 -35 -34 -33 -32 -30

Kumulativ nytta(nuvärde) 104 205 303 397 488 575 660 742 822 898

Kumulativ kostnad(nuvärde) -328 -628 -658 -688 -955 -990 -1024 -1057 -1088 -1119

Årlig N-K(nuvärde) -224 -199 67 64 -176 53 51 49 48 46

Kumulativ N-K(nuvärde) -224 -423 -356 -291 -468 -415 -364 -315 -267 -221

Kalkyl 2 - Piteå kommun

Post  \  År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Arkivering 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Översikter 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Arkivex 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Utrustning 0

Utbildning -10

Projektkostnad(nuvärde) -32 -30 -3 -3 -27 -3 -3 -3 -3 -3

Total nytta(nuvärde) 58 56 54 53 51 49 47 46 44 43

Total kostnad(nuvärde) -41 -30 -3 -3 -27 -3 -3 -3 -3 -3

Kumulativ nytta(nuvärde) 58 115 169 221 272 321 369 414 459 501

Kumulativ kostnad(nuvärde) -41 -71 -74 -77 -104 -108 -111 -114 -117 -121

Årlig N-K(nuvärde) 17 26 51 50 24 46 44 43 41 40

Kumulativ N-K(nuvärde) 17 43 94 144 168 214 258 300 341 381



Kalkyl 2 - Luleå, Kiruna och Bodens kommuner, totalt

Post  \  År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Arkivering 43 43 43 43 43 43 43 43 43

Översikter 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Arkivex 302 302 302 302 302 302 302 302 302

Utrustning 0

Utbildning -58

Projektkostnad(nuvärde) -191 -180 -18 -18 -160 -21 -20 -20 -19 -18

Total nytta(nuvärde) 0 337 326 315 304 294 284 274 265 256

Total kostnad(nuvärde) -191 -235 -18 -18 -160 -21 -20 -20 -19 -18

Kumulativ nytta(nuvärde) 0 337 663 978 1283 1577 1861 2135 2400 2656

Kumulativ kostnad(nuvärde) -191 -427 -445 -463 -623 -644 -664 -684 -703 -721

Årlig N-K(nuvärde) -191 102 308 297 144 273 264 255 246 238

Kumulativ N-K(nuvärde) -191 -89 218 516 659 932 1196 1451 1697 1935

Kalkyl 2 - Övriga kommuner, totalt

Post  \  År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Arkivering 22 22 22 22 22 22

Översikter 8 8 8 8 8 8

Arkivex 151 151 151 151 151 151

Utrustning -135

Utbildning -192

Projektkostnad(nuvärde) -96 -90 -9 -9 -80 -10 -10 -10 -9 -9

Total nytta(nuvärde) 0 0 0 0 152 147 142 137 133 128

Total kostnad(nuvärde) -96 -90 -9 -9 -365 -10 -10 -10 -9 -9

Kumulativ nytta(nuvärde) 0 0 0 0 152 299 442 579 712 840

Kumulativ kostnad(nuvärde) -96 -185 -195 -204 -569 -579 -589 -599 -609 -618

Årlig N-K(nuvärde) -96 -90 -9 -9 -213 137 132 128 123 119

Kumulativ N-K(nuvärde) -96 -185 -195 -204 -416 -280 -148 -20 103 222

Kalkyl 2 - Projektkostnader

Post  \  År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Projektarbete -102

Kostnads-nyttoanalys -50

Teknisk kravspec. -65

Applikationsutveckling -390

Databasuppb. digitalisering -245 -676 -647

Databasuppb. tabellinfo -57 -156 -149

Inläggn.  i GIS-databas(löpande) -9 -63 -63 -63 -90 -90 -90 -90 -90 -90

Underhåll(löpande) -39 -39 -39 -39 -39 -39 -39 -39 -39 -39

Total kostnad(nuvärde) -955 -899 -92 -89 -802 -105 -101 -98 -95 -91
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Kalkyl 2 - Totalt

Post  \  År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total nytta(nuvärde) 284 612 591 571 704 681 658 635 614 593

Total kostnad(nuvärde) -1023 -955 -92 -89 -1087 -105 -102 -98 -95 -92

Kumulativ nytta(nuvärde) 284 896 1488 2059 2764 3444 4102 4737 5351 5944

Kumulativ kostnad(nuvärde) -1023 -1978 -2070 -2159 -3247 -3352 -3454 -3552 -3647 -3738

Årlig N-K(nuvärde) -739 -343 499 482 -383 575 556 537 519 501

Kumulativ N-K(nuvärde) -739 -1081 -582 -100 -483 92 648 1185 1704 2206



Kalkyl 3 - alternativ 2, endast Piteå kommun deltar

Kalkylförutsättningar:

Diskonteringsränta (%) 3,5

Tidshorisont (år) 10

Deltagande kom(1=alla, 0=Piteå) 0

Antal planer/år 12

Kalkylalternativ (1 = ja och 0 = nej)

Organisation Ajourh Ej ajour

Länsstyrelsen 0 1

Lantmäteriet 1 0

Kommunen 0 1

Alla belopp anges i tusen kronor (kSEK)

Engångs kostnader/nyttor placeras i början av varje år

Löpande kostnader/nyttor placeras i slutet av varje år

Resultat

Kapitalvärde (kSEK) -682

Nytto-kostnadskvot 0,51

Pay-off tid (år)
(ej inom kalkylperioden)

>>10

Kalkyl 3 - Länsstyrelsen

Post  \  År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Arkivering 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Översikter 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Faktablad 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Rapportering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utrustning 0

Utbildning -19

Projektkostnad(nuvärde) -318 -15 -14 -14 -13 -13 -13 -12 -12 -11

Total nytta(nuvärde) 12 12 11 11 11 10 10 10 9 9

Total kostnad(nuvärde) -338 -15 -15 -14 -14 -13 -13 -12 -12 -12

Kumulativ nytta(nuvärde) 12 24 35 46 57 67 77 87 96 105

Kumulativ kostnad(nuvärde) -338 -353 -368 -382 -396 -409 -422 -434 -446 -458

Årlig N-K(nuvärde) -326 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3

Kumulativ N-K(nuvärde) -326 -329 -333 -336 -339 -342 -345 -348 -350 -353
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Kalkyl 3 - Lantmäteriet

Post  \  År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Arkivering 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Bestämmelsekarta 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Engångskostnader

Utrustning 0

Utbildning -38

Projektkostnad(nuvärde) -318 -15 -14 -14 -13 -13 -13 -12 -12 -11

Total nytta(nuvärde) 10 10 10 9 9 9 8 8 8 8

Total kostnad(nuvärde) -357 -15 -14 -14 -13 -13 -13 -12 -12 -11

Kumulativ nytta(nuvärde) 10 21 30 40 49 58 66 74 82 90

Kumulativ kostnad(nuvärde) -357 -372 -386 -400 -414 -427 -439 -451 -463 -474

Årlig N-K(nuvärde) -346 -5 -5 -5 -4 -4 -4 -4 -4 -4

Kumulativ N-K(nuvärde) -346 -351 -356 -361 -365 -369 -373 -377 -381 -385

Kalkyl 3 - Piteå kommun

Post  \  År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Arkivering 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Översikter 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Arkivex 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Utrustning 0

Utbildning -10

Projektkostnad(nuvärde) -318 -15 -14 -14 -13 -13 -13 -12 -12 -11

Total nytta(nuvärde) 58 56 54 53 51 49 47 46 44 43

Total kostnad(nuvärde) -328 -15 -14 -14 -13 -13 -13 -12 -12 -11

Kumulativ nytta(nuvärde) 58 115 169 221 272 321 369 414 459 501

Kumulativ kostnad(nuvärde) -328 -343 -357 -371 -385 -398 -410 -423 -434 -446

Årlig N-K(nuvärde) -270 41 40 39 37 36 35 34 33 31

Kumulativ N-K(nuvärde) -270 -228 -188 -150 -113 -77 -42 -8 24 56

Kalkyl 3 - Projektkostnader

Post  \  År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Projektarbete -102

Kostnads-nyttoanalys -50

Teknisk kravspec. -65

Applikationsutveckling -390

Databasuppb. digitalisering -245 0 0

Databasuppb. tabellinfo -57 0 0

Inläggn.  i GIS-databas(löpande) -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9

Underhåll(löpande) -39 -39 -39 -39 -39 -39 -39 -39 -39 -39

Total kostnad(nuvärde) -955 -45 -43 -42 -40 -39 -38 -36 -35 -34



Kalkyl 3 - Totalt

Post  \  År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total nytta(nuvärde) 81 78 75 73 70 68 66 64 61 59

Total kostnad(nuvärde) -1023 -45 -44 -42 -41 -39 -38 -37 -35 -34

Kumulativ nytta(nuvärde) 81 159 234 307 378 446 512 575 637 696

Kumulativ kostnad(nuvärde) -1023 -1068 -1112 -1154 -1194 -1234 -1272 -1308 -1344 -1378

Årlig N-K(nuvärde) -942 33 32 31 30 29 28 27 26 25

Kumulativ N-K(nuvärde) -942 -909 -877 -846 -816 -788 -760 -733 -707 -682



Bilaga 4    Kalkylblad

GIS i planhantering - Kostnads-nyttoanalys

Kalkyl 4 - alternativ 2, alla kommuner deltar

Kalkylförutsättningar:

Diskonteringsränta (%) 3,5

Tidshorisont (år) 10

Deltagande kom(1=alla, 0=Piteå) 1

Antal planer/år 120

Kalkylalternativ (1 = ja och 0 = nej)

Organisation Ajourh Ej ajour

Länsstyrelsen 0 1

Lantmäteriet 1 0

Kommunen 0 1

Alla belopp anges i tusen kronor (kSEK)

Engångs kostnader/nyttor placeras i början av varje år

Löpande kostnader/nyttor placeras i slutet av varje år

Resultat

Kapitalvärde (kSEK) 2206

Nytto-kostnadskvot 1,59

Pay-off tid (år) ca 6

Kalkyl 4 - Länsstyrelsen

Post  \  År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Arkivering 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72

Översikter 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

Faktablad 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

Rapportering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utrustning 0

Utbildning -19

Projektkostnad(nuvärde) -318 -300 -31 -30 -267 -35 -34 -33 -32 -30

Total nytta(nuvärde) 122 118 114 110 106 103 99 96 92 89

Total kostnad(nuvärde) -338 -300 -31 -30 -268 -35 -34 -33 -32 -31

Kumulativ nytta(nuvärde) 122 239 353 463 569 671 770 866 959 1048

Kumulativ kostnad(nuvärde) -338 -638 -669 -699 -966 -1002 -1036 -1069 -1100 -1131

Årlig N-K(nuvärde) -216 -182 83 80 -162 67 65 63 61 59

Kumulativ N-K(nuvärde) -216 -399 -316 -236 -398 -330 -265 -202 -142 -83



Kalkyl 4 - Lantmäteriet

Post  \  År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Arkivering 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72

Bestämmelsekarta 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

Engångskostnader

Utrustning 0

Utbildning -38

Projektkostnad(nuvärde) -318 -300 -31 -30 -267 -35 -34 -33 -32 -30

Total nytta(nuvärde) 104 101 97 94 91 88 85 82 79 77

Total kostnad(nuvärde) -357 -300 -31 -30 -267 -35 -34 -33 -32 -30

Kumulativ nytta(nuvärde) 104 205 303 397 488 575 660 742 822 898

Kumulativ kostnad(nuvärde) -357 -657 -687 -717 -984 -1019 -1053 -1086 -1117 -1148

Årlig N-K(nuvärde) -253 -199 67 64 -176 53 51 49 48 46

Kumulativ N-K(nuvärde) -253 -451 -385 -320 -497 -444 -393 -343 -296 -250

Kalkyl 4 - Piteå kommun

Post  \  År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Arkivering 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Översikter 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Arkivex 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Utrustning 0

Utbildning -10

Projektkostnad(nuvärde) -32 -30 -3 -3 -27 -3 -3 -3 -3 -3

Total nytta(nuvärde) 58 56 54 53 51 49 47 46 44 43

Total kostnad(nuvärde) -41 -30 -3 -3 -27 -3 -3 -3 -3 -3

Kumulativ nytta(nuvärde) 58 115 169 221 272 321 369 414 459 501

Kumulativ kostnad(nuvärde) -41 -71 -74 -77 -104 -108 -111 -114 -117 -121

Årlig N-K(nuvärde) 17 26 51 50 24 46 44 43 41 40

Kumulativ N-K(nuvärde) 17 43 94 144 168 214 258 300 341 381



Bilaga 4    Kalkylblad

GIS i planhantering - Kostnads-nyttoanalys

Kalkyl 4 - Luleå, Kiruna och Bodens kommuner, totalt

Post  \  År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Arkivering 43 43 43 43 43 43 43 43 43

Översikter 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Arkivex 302 302 302 302 302 302 302 302 302

Utrustning 0

Utbildning -58

Projektkostnad(nuvärde) -191 -180 -18 -18 -160 -21 -20 -20 -19 -18

Total nytta(nuvärde) 0 337 326 315 304 294 284 274 265 256

Total kostnad(nuvärde) -191 -235 -18 -18 -160 -21 -20 -20 -19 -18

Kumulativ nytta(nuvärde) 0 337 663 978 1283 1577 1861 2135 2400 2656

Kumulativ kostnad(nuvärde) -191 -427 -445 -463 -623 -644 -664 -684 -703 -721

Årlig N-K(nuvärde) -191 102 308 297 144 273 264 255 246 238

Kumulativ N-K(nuvärde) -191 -89 218 516 659 932 1196 1451 1697 1935

Kalkyl 4 - Övriga kommuner, totalt

Post  \  År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Arkivering 22 22 22 22 22 22

Översikter 8 8 8 8 8 8

Arkivex 151 151 151 151 151 151

Utrustning -135

Utbildning -192

Projektkostnad(nuvärde) -96 -90 -9 -9 -80 -10 -10 -10 -9 -9

Total nytta(nuvärde) 0 0 0 0 152 147 142 137 133 128

Total kostnad(nuvärde) -96 -90 -9 -9 -365 -10 -10 -10 -9 -9

Kumulativ nytta(nuvärde) 0 0 0 0 152 299 442 579 712 840

Kumulativ kostnad(nuvärde) -96 -185 -195 -204 -569 -579 -589 -599 -609 -618

Årlig N-K(nuvärde) -96 -90 -9 -9 -213 137 132 128 123 119

Kumulativ N-K(nuvärde) -96 -185 -195 -204 -416 -280 -148 -20 103 222

Kalkyl 4 - Projektkostnader

Post  \  År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Projektarbete -102

Kostnads-nyttoanalys -50

Teknisk kravspec. -65

Applikationsutveckling -390

Databasuppb. digitalisering -245 -676 -647

Databasuppb. tabellinfo -57 -156 -149

Inläggn.  i GIS-databas(löpande) -9 -63 -63 -63 -90 -90 -90 -90 -90 -90

Underhåll(löpande) -39 -39 -39 -39 -39 -39 -39 -39 -39 -39

Total kostnad(nuvärde) -955 -899 -92 -89 -802 -105 -101 -98 -95 -91



Kalkyl 4 - Totalt

Post  \  År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total nytta(nuvärde) 284 612 591 571 704 681 658 635 614 593

Total kostnad(nuvärde) -1023 -955 -92 -89 -1087 -105 -102 -98 -95 -92

Kumulativ nytta(nuvärde) 284 896 1488 2059 2764 3444 4102 4737 5351 5944

Kumulativ kostnad(nuvärde) -1023 -1978 -2070 -2159 -3247 -3352 -3454 -3552 -3647 -3738

Årlig N-K(nuvärde) -739 -343 499 482 -383 575 556 537 519 501

Kumulativ N-K(nuvärde) -739 -1081 -582 -100 -483 92 648 1185 1704 2206



Bilaga 4    Kalkylblad

GIS i planhantering - Kostnads-nyttoanalys

Kalkyl 5 - alternativ 3, endast Piteå kommun deltar

Kalkylförutsättningar:

Diskonteringsränta (%) 3,5

Tidshorisont (år) 10

Deltagande kom(1=alla, 0=Piteå) 0

Antal planer/år 12

Kalkylalternativ (1 = ja och 0 = nej)

Organisation Ajourh Ej ajour

Länsstyrelsen 0 1

Lantmäteriet 0 1

Kommunen 1 0

Alla belopp anges i tusen kronor (kSEK)

Engångs kostnader/nyttor placeras i början av varje år

Löpande kostnader/nyttor placeras i slutet av varje år

Resultat

Kapitalvärde (kSEK) -682

Nytto-kostnadskvot 0,51

Pay-off tid
(ej inom kalkylperioden)

>>10
år

Kalkyl 5 - Länsstyrelsen

Post  \  År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Arkivering 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Översikter 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Faktablad 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Rapportering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utrustning 0

Utbildning -19

Projektkostnad(nuvärde) -318 -15 -14 -14 -13 -13 -13 -12 -12 -11

Total nytta(nuvärde) 12 12 11 11 11 10 10 10 9 9

Total kostnad(nuvärde) -338 -15 -15 -14 -14 -13 -13 -12 -12 -12

Kumulativ nytta(nuvärde) 12 24 35 46 57 67 77 87 96 105

Kumulativ kostnad(nuvärde) -338 -353 -368 -382 -396 -409 -422 -434 -446 -458

Årlig N-K(nuvärde) -326 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3

Kumulativ N-K(nuvärde) -326 -329 -333 -336 -339 -342 -345 -348 -350 -353



Kalkyl 5 - Lantmäteriet

Post  \  År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Arkivering 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Bestämmelsekarta 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Engångskostnader

Utrustning 0

Utbildning -10

Projektkostnad(nuvärde) -318 -15 -14 -14 -13 -13 -13 -12 -12 -11

Total nytta(nuvärde) 10 10 10 9 9 9 8 8 8 8

Total kostnad(nuvärde) -328 -15 -14 -14 -13 -13 -13 -12 -12 -11

Kumulativ nytta(nuvärde) 10 21 30 40 49 58 66 74 82 90

Kumulativ kostnad(nuvärde) -328 -343 -357 -371 -385 -398 -410 -423 -434 -446

Årlig N-K(nuvärde) -318 -5 -5 -5 -4 -4 -4 -4 -4 -4

Kumulativ N-K(nuvärde) -318 -322 -327 -332 -336 -340 -344 -348 -352 -356

Kalkyl 5 - Piteå kommun

Post  \  År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Arkivering 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Översikter 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Arkivex 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Utrustning 0

Utbildning -38

Projektkostnad(nuvärde) -318 -15 -14 -14 -13 -13 -13 -12 -12 -11

Total nytta(nuvärde) 58 56 54 53 51 49 47 46 44 43

Total kostnad(nuvärde) -357 -15 -14 -14 -13 -13 -13 -12 -12 -11

Kumulativ nytta(nuvärde) 58 115 169 221 272 321 369 414 459 501

Kumulativ kostnad(nuvärde) -357 -372 -386 -400 -414 -427 -439 -451 -463 -474

Årlig N-K(nuvärde) -299 41 40 39 37 36 35 34 33 31

Kumulativ N-K(nuvärde) -299 -257 -217 -179 -141 -105 -71 -37 -4 27

Kalkyl 5 -Projektkostnader

Post  \  År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Projektarbete -102

Kostnads-nyttoanalys -50

Teknisk kravspec. -65

Applikationsutveckling -390

Databasuppb. digitalisering -245 0 0

Databasuppb. tabellinfo -57 0 0

Inläggn.  i GIS-databas(löpande) -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9

Underhåll(löpande) -39 -39 -39 -39 -39 -39 -39 -39 -39 -39

Total kostnad(nuvärde) -955 -45 -43 -42 -40 -39 -38 -36 -35 -34



Bilaga 4    Kalkylblad

GIS i planhantering - Kostnads-nyttoanalys

Kalkyl 5 - Totalt

Post  \  År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total nytta(nuvärde) 81 78 75 73 70 68 66 64 61 59

Total kostnad(nuvärde) -1023 -45 -44 -42 -41 -39 -38 -37 -35 -34

Kumulativ nytta(nuvärde) 81 159 234 307 378 446 512 575 637 696

Kumulativ kostnad(nuvärde) -1023 -1068 -1112 -1154 -1194 -1234 -1272 -1308 -1344 -1378

Årlig N-K(nuvärde) -942 33 32 31 30 29 28 27 26 25

Kumulativ N-K(nuvärde) -942 -909 -877 -846 -816 -788 -760 -733 -707 -682



Kalkyl 6 - alternativ 3, alla kommuner deltar

Kalkylförutsättningar:

Diskonteringsränta (%) 3,5

Tidshorisont (år) 10

Deltagande kom(1=alla, 0=Piteå) 1

Antal planer/år 120

Kalkylalternativ (1 = ja och 0 = nej)

Organisation Ajourh Ej ajour

Länsstyrelsen 0 1

Lantmäteriet 0 1

Kommunen 1 0

Alla belopp anges i tusen kronor (kSEK)

Engångs kostnader/nyttor placeras i början av varje år

Löpande kostnader/nyttor placeras i slutet av varje år

Resultat

Kapitalvärde (kSEK) -197

Nytto-kostnadskvot 0,97

Pay-off tid
(ej inom kalkylperioden)

ca 11år

Kalkyl 6 - Länsstyrelsen

Post  \  År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Arkivering 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72

Översikter 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

Faktablad 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

Rapportering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utrustning 0

Utbildning -19

Projektkostnad(nuvärde) -318 -300 -31 -30 -267 -35 -34 -33 -32 -30

Total nytta(nuvärde) 122 118 114 110 106 103 99 96 92 89

Total kostnad(nuvärde) -338 -300 -31 -30 -268 -35 -34 -33 -32 -31

Kumulativ nytta(nuvärde) 122 239 353 463 569 671 770 866 959 1048

Kumulativ kostnad(nuvärde) -338 -638 -669 -699 -966 -1002 -1036 -1069 -1100 -1131

Årlig N-K(nuvärde) -216 -182 83 80 -162 67 65 63 61 59

Kumulativ N-K(nuvärde) -216 -399 -316 -236 -398 -330 -265 -202 -142 -83



Bilaga 4    Kalkylblad

GIS i planhantering - Kostnads-nyttoanalys

Kalkyl 6 - Lantmäteriet

Post  \  År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Arkivering 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72

Bestämmelsekarta 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

Engångskostnader

Utrustning 0

Utbildning -10

Projektkostnad(nuvärde) -318 -300 -31 -30 -267 -35 -34 -33 -32 -30

Total nytta(nuvärde) 104 101 97 94 91 88 85 82 79 77

Total kostnad(nuvärde) -328 -300 -31 -30 -267 -35 -34 -33 -32 -30

Kumulativ nytta(nuvärde) 104 205 303 397 488 575 660 742 822 898

Kumulativ kostnad(nuvärde) -328 -628 -658 -688 -955 -990 -1024 -1057 -1088 -1119

Årlig N-K(nuvärde) -224 -199 67 64 -176 53 51 49 48 46

Kumulativ N-K(nuvärde) -224 -423 -356 -291 -468 -415 -364 -315 -267 -221

Kalkyl 6 - Piteå kommun

Post  \  År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Arkivering 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Översikter 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Arkivex 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Utrustning 0

Utbildning -38

Projektkostnad(nuvärde) -32 -30 -3 -3 -27 -3 -3 -3 -3 -3

Total nytta(nuvärde) 58 56 54 53 51 49 47 46 44 43

Total kostnad(nuvärde) -70 -30 -3 -3 -27 -3 -3 -3 -3 -3

Kumulativ nytta(nuvärde) 58 115 169 221 272 321 369 414 459 501

Kumulativ kostnad(nuvärde) -70 -100 -103 -106 -133 -136 -140 -143 -146 -149

Årlig N-K(nuvärde) -12 26 51 50 24 46 44 43 41 40

Kumulativ N-K(nuvärde) -12 14 66 115 139 185 229 271 312 352



Kalkyl 6 - Luleå, Kiruna och Bodens kommuner, totalt

Post  \  År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Arkivering 43 43 43 43 43 43 43 43 43

Översikter 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Arkivex 302 302 302 302 302 302 302 302 302

Utrustning -225

Utbildning -144

Projektkostnad(nuvärde) -191 -180 -18 -18 -160 -21 -20 -20 -19 -18

Total nytta(nuvärde) 0 337 326 315 304 294 284 274 265 256

Total kostnad(nuvärde) -191 -544 -18 -18 -160 -21 -20 -20 -19 -18

Kumulativ nytta(nuvärde) 0 337 663 978 1283 1577 1861 2135 2400 2656

Kumulativ kostnad(nuvärde) -191 -735 -753 -771 -932 -953 -973 -993 -1011 -1030

Årlig N-K(nuvärde) -191 -207 308 297 144 273 264 255 246 238

Kumulativ N-K(nuvärde) -191 -398 -90 207 351 624 888 1143 1389 1627

Kalkyl 6 - Övriga kommuner

Post  \  År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Arkivering 22 22 22 22 22 22

Översikter 8 8 8 8 8 8

Arkivex 151 151 151 151 151 151

Utrustning -2250

Utbildning -480

Projektkostnad(nuvärde) -96 -90 -9 -9 -80 -10 -10 -10 -9 -9

Total nytta(nuvärde) 0 0 0 0 152 147 142 137 133 128

Total kostnad(nuvärde) -96 -90 -9 -9 -2459 -10 -10 -10 -9 -9

Kumulativ nytta(nuvärde) 0 0 0 0 152 299 442 579 712 840

Kumulativ kostnad(nuvärde) -96 -185 -195 -204 -2663 -2673 -2683 -2693 -2703 -2712

Årlig N-K(nuvärde) -96 -90 -9 -9 -2307 137 132 128 123 119

Kumulativ N-K(nuvärde) -96 -185 -195 -204 -2510 -2374 -2242 -2114 -1991 -1872

Kalkyl 6 - Projektkostnader

Post  \  År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Projektarbete -102

Kostnads-nyttoanalys -50

Teknisk kravspec. -65

Applikationsutveckling -390

Databasuppb. digitalisering -245 -676 -647

Databasuppb. tabellinfo -57 -156 -149

Inläggn.  i GIS-databas(löpande) -9 -63 -63 -63 -90 -90 -90 -90 -90 -90

Underhåll(löpande) -39 -39 -39 -39 -39 -39 -39 -39 -39 -39

Total kostnad(nuvärde) -955 -899 -92 -89 -802 -105 -101 -98 -95 -91



Bilaga 4    Kalkylblad

GIS i planhantering - Kostnads-nyttoanalys

Kalkyl 6 - Totalt

Post  \  År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total nytta(nuvärde) 284 612 591 571 704 681 658 635 614 593

Total kostnad(nuvärde) -1023 -1263 -92 -89 -3182 -105 -102 -98 -95 -92

Kumulativ nytta(nuvärde) 284 896 1488 2059 2764 3444 4102 4737 5351 5944

Kumulativ kostnad(nuvärde) -1023 -2286 -2379 -2468 -5649 -5755 -5856 -5954 -6049 -6141

Årlig N-K(nuvärde) -739 -651 499 482 -2477 575 556 537 519 501

Kumulativ N-K(nuvärde) -739 -1390 -891 -409 -2886 -2310 -1754 -1217 -698 -197



Känslighetsanalys - alternativ 1 (eller 2), alla kommuner deltar, 7%
ränta

Kalkylförutsättningar:

Diskonteringsränta (%) 7

Tidshorisont (år) 10

Deltagande kom(1=alla, 0=Piteå) 1

Antal planer/år 120

Kalkylalternativ (1 = ja och 0 = nej)

Organisation Ajourh Ej ajour

Länsstyrelsen 0 1

Lantmäteriet 0 1

Kommunen 1 0

Alla belopp anges i tusen kronor (kSEK)

Engångs kostnader/nyttor placeras i början av varje år

Löpande kostnader/nyttor placeras i slutet av varje år

Resultat

Kapitalvärde (kSEK) 1495

Nytto-kostnadskvot 1,44

Pay-off tid
(ej inom kalkylperioden)

ca 6,5

Länsstyrelsen

Post  \  År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Arkivering 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72

Översikter 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

Faktablad 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

Rapportering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utrustning 0

Utbildning -48

Projektkostnad(nuvärde) -318 -289 -28 -26 -233 -29 -27 -25 -23 -22

Total nytta(nuvärde) 118 110 103 96 90 84 78 73 69 64

Total kostnad(nuvärde) -366 -289 -28 -26 -233 -29 -27 -25 -24 -22

Kumulativ nytta(nuvärde) 118 228 331 427 517 601 679 752 821 885

Kumulativ kostnad(nuvärde) -366 -655 -683 -710 -943 -972 -999 -1024 -1047 -1069

Årlig N-K(nuvärde) -248 -179 75 70 -143 55 52 48 45 42

Kumulativ N-K(nuvärde) -248 -428 -353 -283 -426 -371 -320 -271 -226 -184



Bilaga 4    Kalkylblad

GIS i planhantering - Kostnads-nyttoanalys

Lantmäteriet

Post  \  År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Arkivering 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72

Bestämmelsekarta 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

Engångskostnader

Utrustning 0

Utbildning -10

Projektkostnad(nuvärde) -318 -289 -28 -26 -233 -29 -27 -25 -23 -22

Total nytta(nuvärde) 101 94 88 82 77 72 67 63 59 55

Total kostnad(nuvärde) -328 -289 -28 -26 -233 -29 -27 -25 -23 -22

Kumulativ nytta(nuvärde) 101 195 283 366 443 515 582 645 704 759

Kumulativ kostnad(nuvärde) -328 -616 -644 -670 -903 -932 -959 -984 -1007 -1029

Årlig N-K(nuvärde) -227 -195 60 56 -156 43 40 38 35 33

Kumulativ N-K(nuvärde) -227 -421 -361 -304 -460 -417 -377 -339 -303 -270

Piteå kommun

Post  \  År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Arkivering 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Översikter 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Arkivex 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Utrustning 0

Utbildning -10

Projektkostnad(nuvärde) -32 -29 -3 -3 -23 -3 -3 -3 -2 -2

Total nytta(nuvärde) 56 53 49 46 43 40 38 35 33 31

Total kostnad(nuvärde) -41 -29 -3 -3 -23 -3 -3 -3 -2 -2

Kumulativ nytta(nuvärde) 56 109 158 204 247 287 325 360 393 424

Kumulativ kostnad(nuvärde) -41 -70 -73 -76 -99 -102 -105 -107 -109 -112

Årlig N-K(nuvärde) 15 24 46 43 20 37 35 33 30 28

Kumulativ N-K(nuvärde) 15 39 85 129 148 186 220 253 284 312



Luleå, Kiruna och Bodens kommuner, totalt

Post  \  År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Arkivering 43 43 43 43 43 43 43 43 43

Översikter 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Arkivex 302 302 302 302 302 302 302 302 302

Utrustning 0

Utbildning -58

Projektkostnad(nuvärde) -191 -173 -17 -16 -140 -17 -16 -15 -14 -13

Total nytta(nuvärde) 0 316 295 276 258 241 225 210 197 184

Total kostnad(nuvärde) -191 -227 -17 -16 -140 -17 -16 -15 -14 -13

Kumulativ nytta(nuvärde) 0 316 611 886 1144 1385 1610 1820 2017 2201

Kumulativ kostnad(nuvärde) -191 -418 -435 -450 -590 -607 -623 -638 -652 -665

Årlig N-K(nuvärde) -191 88 278 260 118 224 209 195 183 171

Kumulativ N-K(nuvärde) -191 -102 176 436 554 778 987 1182 1365 1535

Övriga kommuner

Post  \  År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Arkivering 22 22 22 22 22 22

Översikter 8 8 8 8 8 8

Arkivex 151 151 151 151 151 151

Utrustning -135

Utbildning -192

Projektkostnad(nuvärde) -95 -87 -8 -8 -70 -9 -8 -8 -7 -7

Total nytta(nuvärde) 0 0 0 0 129 121 113 105 98 92

Total kostnad(nuvärde) -95 -87 -8 -8 -319 -9 -8 -8 -7 -7

Kumulativ nytta(nuvärde) 0 0 0 0 129 250 362 467 566 658

Kumulativ kostnad(nuvärde) -95 -182 -190 -198 -518 -526 -534 -542 -549 -555

Årlig N-K(nuvärde) -95 -87 -8 -8 -190 112 105 98 91 85

Kumulativ N-K(nuvärde) -95 -182 -190 -198 -389 -277 -172 -74 17 103

Projektkostnader

Post  \  År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Projektarbete -102

Kostnads-nyttoanalys -50

Teknisk kravspec. -65

Applikationsutveckling -390

Databasuppb. digitalisering -245 -676 -647

Databasuppb. tabellinfo -57 -156 -149

Inläggn.  i GIS-databas(löpande) -9 -63 -63 -63 -90 -90 -90 -90 -90 -90

Underhåll(löpande) -39 -39 -39 -39 -39 -39 -39 -39 -39 -39

Total kostnad(nuvärde) -954 -867 -83 -78 -699 -86 -80 -75 -70 -66



Bilaga 4    Kalkylblad

GIS i planhantering - Kostnads-nyttoanalys

Totalt

Post  \  År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total nytta(nuvärde) 275 573 535 500 596 557 521 487 455 425

Total kostnad(nuvärde) -1021 -921 -84 -78 -949 -86 -81 -75 -70 -66

Kumulativ nytta(nuvärde) 275 848 1383 1883 2480 3037 3558 4045 4500 4925

Kumulativ kostnad(nuvärde) -1021 -1942 -2026 -2104 -3053 -3139 -3219 -3295 -3365 -3431

Årlig N-K(nuvärde) -746 -348 452 422 -352 471 440 412 385 360

Kumulativ N-K(nuvärde) -746 -1094 -643 -220 -573 -102 339 751 1135 1495


