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Förord 

De som har finansierat och gjort projektet möjligt är Energimyndigheten och 

Ovanåkers kommun. Andra som har bidragit till projektet och att det blivit lyckat 

är Högskolan i Gävle, Kevin Engberg, Fia Johannessen, Johan Karlsson, Victor 

Mackenhauer Olsen, Erik Lundh, Johan Olanders, Johanna Sjölund och Patrik 

Svärd. 
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Sammanfattning 

Ett sätt att jobba med energieffektivisering och att minska koldioxidutsläppen är 

genom smart samhällsplanering. Det kan göras genom att planera för gång- och 

cykelvägar, att handel och service planeras centralt eller i närhet till kollektivtrafik 

och samankoppla ett helt område för att minska på energiuttaget. Men för att göra 

detta krävs det att energi- och klimataspekterna integreras i det dagliga 

planarbetet.  
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Ett projekt initierades av Ovanåkers kommun för att ta fram ett verktyg som kan 

användas för att integrera energi- och klimataspekter i planarbete. Ovanåkers 

kommun var vid uppstarten av projektet ett av de arton utpekade riskområdena i 

Sverige utifrån Översvämningsdirektivet och därför ska verktyget även kunna 

användas för att utesluta områden som är av översvämningsrisk. Verktyget som 

togs fram är ett GIS-verktyg som används i ArcMap och baseras på en 

multikriterieanalys. Verktyget använder avståndsvariabler som viktas efter vad 

som anses ha högst prioritering för det specifika fallet samt restriktionsvariabler 

som tar bort områden som anses olämpliga att anlägga infrastruktur vid. På det 

sättet kan områden med översvämningsrisk plockas bort och variabler som närhet 

till fjärrvärme, cykelvägar och kommunalt vatten och avlopp kan prioriteras. 

Verktyget kommer att kunna användas i arbetet med alla planer och 

lokaliseringsutredningar i kommunen, vilket också kommer att krävas om energi- 

och klimataspekter ska beaktas i den fysiska planeringen. 

I projektet ingick även att sprida resultatet så att fler kan få tillgång till och 

utnyttja verktyget. Spridningen har skett både internt i kommunorganisationen och 

även externt. Efter projektets slut kommer spridningen av resultatet att fortsätta 

och hittills har intresset varit stort. 

Summary 

One way to work with energy efficiency and to reduce the release of carbon 

dioxide is through urban planning. That could be done by planning for walkways 

and bicycle paths, to have commerce and service centers close to public transit 

and connect larger areas to the same energy source to reduce energy waste. To do 

this demands that energy and climate aspects are integrated in the work with 

urban planning.  

A project was initiated by Ovanåker municipality to produce a tool that can be 

used to integrate energy and climate aspects in the urban planning. Ovanåker 

municipality had at the start of the project areas that were at risk of flooding, 

thereby the tool had to be able to exclude certain areas. The tool was designed in 

ArcMap and is based on a multi-criteria analysis. The tool uses variables of 

distance that is weighted after what is considered most important in that specific 

case. It also has variables of restriction which can exclude areas that aren’t 

suitable to use for infrastructure. That means that areas with risk of flooding can 

be excluded and variables like proximity to district heating, bicycle paths and 

communal water and sewage can be prioritized. The tool will be used in the daily 

work with urban planning which will be required if energy and climate aspects is 

to be integrated in the physical planning. 

A part of the project was also to spread the results so that others can get access to 

and use the tool. The dispersion of the results have been both internally in the 

municipality and externally and the dispersion will continue after the project is 

completed. 
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Inledning/Bakgrund 

Ovanåker har, liksom många andra kommuner, ett behov av att integrera 

energiaspekter och att ta hänsyn till ett förändrat klimat i framtagandet av nya 

planer, vilket också är något som beskrivs i plan- och bygglagen. I den nya 

översiktsplanen (ÖP2030) läggs vikt på att långsiktigt arbeta med 

klimatförändringar och att förebygga översvämningsrisker i den fysiska 

planeringen. Det finns ett stort behov av nya detaljplaner samtidigt som många 

gamla detaljplaner inte överensstämmer med verkligheten eller visionerna i den 

nya översiktplanen. 

I ÖP2030 beskrivs att vid planering och nyproduktion av bostäder bör hänsyn tas 

till byggande med ekologiskt, energieffektivt och giftfritt perspektiv samt att vikt 

läggs vid att planera bebyggelse i närhet till kollektivtrafik och service. Det lyfts 

även att gång- och cykeltrafik ska prioriteras. Edsbyn var även vid tillfället för 

ansökan ett av de 18 utpekade riskområden i Sverige i Översvämningsdirektivet. 

Översvämningsriskerna måste tas i beaktande vid den fysiska planeringen.   

Med detta som bakgrund initierades ett projekt för att ta fram ett digitalt verktyg 

(GIS-applikation) för att ta hänsyn till ett förändrat klimat och en modern, 

klimatneutral energianvändning vid samhällsplanering. Verktyget ska vara 

förankrat med gällande lagstiftning (framför allt plan- och bygglagen). Syftet med 

projektet är att verktyget ska kunna användas för att integrera energi- och 

klimatfrågor i den fysiska planeringen.  

Det är Ovanåkers kommun som står som huvudman för projektet och står för 20 

% av finansieringen. Resterande 80 % av finansieringen står energimyndigheten 

för. Projektet startade 2016-07 och slutar i samband med slutrapporteringen 2019-

06-30. 

Genomförande  

Den första delen av projektet var att använda multikriterieanalys för att lokalisera 

platser lämpliga för bostäder eller industriverksamhet. Detta gjordes utifrån ett 

energieffektiviseringsperspektiv som grundades på kriterier som alla anses bidra 

till minskad energikonsumtion. Kriterierna viktades med avseende på vilken 

betydelse de ansågs ha för analysens syfte. 

Den första delen genomfördes som ett examensarbete av en student på Högskolan 

i Gävle, vilket blev beslutat efter samråd med GIS-experter och samtal med 

Högskolan. 

Den andra delen i projektet var att skapa ett GIS-verktyg som kan utföra 

multikriterieanalysen som hade utförts för hand i den första delen. Under arbetets 

gång togs även en handledning fram för att förenkla användandet av verktyget. 

Efter konsultation med GIS-experter och Högskolan i Gävle beslutades det om att 

arbete skulle utföras som ett projektarbete.  
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Projektarbetet annonserades via arbetsförmedlingen och en GIS-student från 

Köpenhamn togs in för att utföra arbetet. Arbetet använde exjobbet som grund 

och utifrån det togs ett verktyg fram med ett grafiskt användarvänligt gränssnitt. 

En del av projektet var även att sprida resultatet från projektet så att fler kan få 

tillgång till och kunna utnyttja verktyget. Resultatet av projektet spreds genom 

olika vägar. En presentation av verktyget genomfördes internt i kommunen för 

berörda tjänstemän som på ett eller annat sätt kommer att nyttja verktyget. 

Projektet presenterades även på en workshop om hållbar samhällsplanering som 

Länsstyrelsen i Gävleborg anordnade. Workshopen besöktes av representanter 

från Länsstyrelsen, Region Gävleborg, KTH, kommuner, fastighetsbolag mm. 

Verktyget spreds även genom att det omnämns i Länsstyrelsens nya klimat- och 

energistrategi som är ute på remiss. För att minska koldioxidutsläppen genom 

samhällsplanering har Länsstyrelsen och Region Gävleborg identifierat en åtgärd 

att ta vara på och sprida kunskaperna om verktyget. 

Resultat 

Projektet resulterade i ett GIS-verktyg som togs fram för att kunna integrera 

energi- och klimatfrågor i den fysiska planeringen. Med verktyget följer även en 

handledning som ska förenkla användandet av verktyget. 

GIS-verktyget ska köras i ArcMap desktop och kräver en ’Spatial Analyst’-

extension. ArcMap är ett väldigt vanligt verktyg bland kommuner och företag 

vilket gör att många har möjlighet att använda verktyget. Verktyget använder 

befintlig kommunal data för att göra en multikriterieanalys. Produkten blir en 

lämplighetskarta för anläggning av ny infrastruktur baserat på avståndsvariabler 

och restriktionsvariabler. Avståndsvariabler kan exempelvis vara närhet till 

fjärrvärme, cykelvägar och tillgång till kommunalt vatten och avlopp. 

Avståndsvariabalerna viktas för att kunna prioritera vad som är viktigast och är 

helt avgörande för resultatet. Restriktionsvariablerna representerar områden där 

infrastruktur inte bör anläggas och kommer då att uteslutas från 

lämplighetskartan. 

Med hjälp av verktyget kommer målet i ÖP2030 att kunna uppfyllas gällande 

behovet att arbeta långsiktigt med att förebygga översvämningsrisker och arbeta 

mot klimatförändringar i den fysiska planeringen. Med verktyget kan man i 

framtida planarbeten på ett enkelt och visuellt tydligt sätt beakta dessa aspekter 

för en hållbar samhällsplanering. 

Diskussion 

Verktyget 

GIS-verktyget producerar en lämplighetskarta som baseras på avståndsvariabler 

och restriktionsvariabler. Lämplighetskartan kan användas för jämförelse av 

platser för anläggning av infrastruktur där närhet till geografiska variabler är 

relevanta. Verktyget kommer då att underlätta för att det ska bli smarta 

lokaliseringar utifrån de variabler som anses viktigast. Ur ett 
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energiförbrukningsperspektiv kan exempelvis närhet till fjärrvärme vara en viktig 

aspekt för att få en miljövänlig uppvärmning. Vid anläggning av nya 

bostadsområdet kan närhet till skolor och kollektivtrafik vara variabler som är 

viktiga för att minimera transporter med bil. 

Ovanåkers kommun är en liten kommun med små orter, vilket också gör att det 

finns en god lokalkännedom och ofta en stor insikt i var det är lämpligt att anlägga 

viss infrastruktur. I större kommuner och städer är det kanske inte lika enkelt att 

finna en plats som är helt optimal vilket kan göra GIS-verktyget till ett viktigt 

redskap för att finna dessa platser. Detsamma gäller för planering på regional nivå 

då man tittar på frågor i ett större och mer övergripande perspektiv. Verktyget kan 

även användas om man vill kolla översiktligt vilka platser som kan vara lämpliga 

innan man går in på detaljnivå. 

GIS-verktyget är ett hjälpmedel och ett redskap och bör användas med eftertanke. 

Då verktyget bygger på viktning av ett visst antal variabler kommer resultatet att 

baseras på just den viktningen. Det är därför viktigt att tänka efter hur man viktar 

och även att man testar att vikta på olika sätt för att kunna jämföra flera 

lämplighetskartor. Resultatet från verktyget bör även tolkas kritiskt och ska ses 

som en vägledning, inte som en absolut sanning. 

Verktyget, som körs i ArcMap, måste ajourhållas för att det ska vara kompatibelt 

med framtida versioner av ArcMap när det uppdateras. Även datat som verktyget 

bygger på måste hållas uppdaterat för att få korrekta resultat. 

Verktyget bygger idag på befintlig kommunal geografisk data. Det går att 

förbättra verktyget ytterligare genom att lägga in nya data som är digitaliserade 

specifikt för analysen. Det kan exempelvis vara punktmarkering av detaljhandel 

eller projekterade cykelvägar. 

Effekter på samhället 

Verktyget kommer att hjälpa till i planering av smarta och hållbara samhällen. Det 

kan hjälpa till att hitta nya lösningar som man tidigare kanske inte tänkte på. Det 

leder till medvetna val då det krävs eftertanke vid val av variabler och vad som är 

viktigast vid planeringen. Besluten som tas kommer då att ha en större grund än 

om man inte lade ner den tiden på att verkligen undersöka vilka alternativ som är 

bäst. 

Smart samhällsplanering är ett verktyg för att energieffektivisera samhället och 

samtidigt minska utsläppen av koldioxid och klimatanpassa samhället utefter ett 

förändrat klimat. 

Energieffektivisering av samhället genom smart samhällsplanering kan 

exempelvis ske genom att minska transporterna med bil och genom hållbar 

uppvärmning av byggnader. Transporterna med bil kan minska genom att planera 

för gång- och cykelvägar, att handel och service anläggs centralt eller i närhet till 

kollektivtrafik eller att bostadsområden planeras i närhet till skolor. Minskningen 

av transporter med bil ger en minskning av energianvändningen samtidigt som 

klodioxidutsläppen minskar.  
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Smart samhällsplanering kan även bidra till energieffektivisering genom att 

exempelvis sammankoppla hela områden för ett minskat energiuttag. Byggnader 

som har ett stort kylbehov kan bistå med värme till andra närliggande byggnader 

med stort värmebehov. Det ger en större flexibilitet att sammankoppla områden 

genom att energin kan förflyttas mellan byggnader och energianvändningen 

effektiviseras.  

I ett förändrat klimat kommer verktyget vara viktigt då man kan ta bort områden 

som man vet är i riskzonen för exempelvis översvämningar eller ras och skred. 

Smarta och hållbara samhällen påverkar inte bara den miljömässiga hållbarheten 

utan även social hållbarhet, då man kan planera samhället för att exempelvis 

minska utanförskap, öka närheten till sjukhus för äldre och närhet till skolor för 

fler barn. 

Fortsatt arbete 

För att uppnå målen i ÖP2030 krävs att verktyget används kontinuerligt vid 

planarbeten i kommunen i framtiden. Verktyget kommer att kunna användas vid 

all planering och lokaliseringsutredningar i kommunen. Verktyget kommer även 

att behöva uppdateras regelbundet för att det ska hållas aktuellt. 

Spridningen av verktyget kommer att fortsätta efter projektet är avslutat för att så 

många som möjligt ska kunna använda verktyget. Intresset för verktyget har varit 

stort vilket är roligt för framtida spridning av verktyget. En förevisning av 

verktyget kommer att ske på en regional träff för planerare anordnade av 

Länsstyrelsen i Gävleborg under hösten 2019. Förslag på andra ställen där 

resultatet kan spridas är inom föreningen för samhällsplanering, Sveriges 

planerares riksförbund, högskolan i Gävle, boverket mm.  

Publikationslista  

Verktyget kommer att finnas publicerat på Ovanåkers kommuns hemsida 

www.ovanaker.se/MKAverktyg tillsammans med handledningen av verktyget. 

Bilagor 

Administrativ bilaga 

Energieffektiv samhällsplanering med hjälp av multikriterieanalys, J.Karlsson, 

2017, Högskolan i Gävle 

Produktbeskrivning – MKA-verktyg, V.Mackenhauer Olsen, 2018 
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