
The Value Proposition Canvas

Hva skaper gevinst

Hva lindrer problemene?

Pains

Gevinster

Verdiforslag: Digitale bestemmelser (DigiPlan)

Brukersegment: Saksbehandler – byggesaksbehandler i kommunen

Produkt

Brukerens jobb

Digitale bestemmelser som tydelig viser 
sammenhengen mellom kart og 
bestemmelser

Standardisering bestemmelser

Gir tilbakemelding på 
bestemmelsene i 

planforslag til behandling

Mange planer er for lange, 
vanskelig å skaffe seg 

oversikt
Fritekst- søk og inndeling 

av tema / kategorier?

Enkel formidling, klarspråk! 
Tydeligere på hva som er tillatt.

Reduser informasjon, 
viktig for "vanlig folk"

Oppheve eldre planer?

Plankart og bestemmelser 
er i dag PDF- kopier, umulig 

å kopiere tekst.

Bryte opp i enkeltbestemmelser og 
finne kun relevante bestemmelser

Gjør det lettere å se 
sammenhengen mellom 

kart og bestemmelser

Mer effektiv saksgang

Lettere å skaffe seg  
oversikt over planene

Enklere språk

Reduksjon av mengde 
innhold

Lettere å finne innhold ved 
bedre kategorisering

Enklere å finne innhold 
(bestemmelser)

Visning av mer relevant 
innhold og bestemmelser - 

og hva som er viktig for 
"meg"

eByggesak er ikke presis nok 
når planer hentes (kartløsning 

brukes istedet)Gi tilbakemelding pr. bestemmelse 
slik at tilbakemeldingen knyttes 

direkte til foreslått forbedret 
bestemmelse i planforslag.

Klikke i kart og få opp 
bestemmelser

Vanskelig å se sammenhenger 
mellom kart og bestemmelser

Tilrettelegge for mer 
automatisering (mer 

parametrisering)

Smidighet, ikke tolke alt 
bokstavelig i gamle planer.

Bruk av 
eksempelsamling? 

Gjerne med en 
tilbakemeldingsfunk

sjon.

Trykk på eiendom, få opp 
det som er relevant

Gaute Byggesaksbehandler
Byggesaksbehandler, x kommune.
Jobber med å behandle søknader om byggetillatelse. Tar 
utgangspunkt i vedtatte planer for å avklare hva som kan tillates.

Ingen reguleringsplaner er 
likt bygd opp. Når ulike maler 

er benyttet, må man lete 
etter informasjonen

Utydelig språk

Ved hjelp av (forslag tidlig fase): 

Tydelig vise bestemmelser 
for KPA og 

reguleringsplan, og hva 
som gjelder.

Bedre forklaring på 
bakgrunn for 

bestemmelser Smertepunkter

Byggesaksbehandler

Plansaksbehandler

Prosjektm
ål:

Vise bruksmuligheter

Behandler byggesøknader 
og godkjenner eller gir 

avslag

The Value Proposition Canvas

Hva skaper gevinst

Hva lindrer problemer

Pains

Gevinster

Smertepunkter

Verdiforslag: Digitale bestemmelser (DigiPlan) Brukersegment: Saksbehandler – planlegger i kommunen

Produkt

Brukerens jobb

Digitale bestemmelser som tydelig viser 
sammenhengen mellom kart og 
bestemmelser

Standardisering bestemmelser

Gir tilbakemelding om 
behov for endringer på 

forslagsstillers planforslag

Visning av mer 
relevant innhold - 

og hva som er viktig 
for "meg"

Flere planer kan gjelde for en tomt. 
Komplekst med gamle planer som 

ikke er opphevet.
Universelt utformet!

God søkefunksjon

Optimalisering av stikkord som 
er søkbare. Forhåndsdefinerte 
emneknagger.

Uformell dialog

Klare, tydelige bestemmelser. 
Konkretisere hva som kan 

gjøres og ikke.

Risiko for at det som ikke 
står i bestemmelsene blir 

glemt.

Synne Plansaksbehandler
Jobber som plansaksbehandler i kommunen. Behandler planforslag fra 
forslagsstiller og bearbeider det videre i løpet av saksbehandlingstiden.

Gjør eventuelle endringer i 
foreslått plan

Se hvilke bestemmelser som 
gjelder for å veilede publikum og 

forslagsstiller

Koble til kart, ryddig 
presentasjon av hva som gjelder

Planforslag fra forslagsstiller 
er ikke standardisert - gjør at 

mye må skrives om

Utskriftmulighet
Opplever at det er lite kunnskap rundt KPA

Klikke på eiendom, få info 
om reguleringsplan/KPA

Få varsel om KPA 
overstyrer regplan?

Mye manuelt arbeid fordi 
systemene ikke snakker 

sammen. Trenger redigerbar utgave 
av bestemmelser

Stille krav til mer standardisering 
fra forslagsstiller

Ivareta kobling til KPA

Bestemmelser må være 
enkelt tilgjengelige

God, uformell dialog 
med forslagsstiller

Enkelt og tilgjengelig for alle 
(de som skal bygge garasje 

(privatpersoner), meglere osv.)

Standardisering

Ved hjelp av? (forslag tidlig fase): 

Mer effektiv saksgang

Mindre frustrasjon

Få bedre oversikt over 
planer, bestemmelser og 

kart

Prosjektm
ål:

Vise bruksmuligheter

Forslagsstiller

Høringspart

Innbygger

Lettere oppslag i planens 
bestemmelser

Sjekker om byggesaken er i tråd 
med gjeldende plan og 

bestemmelser

Lettere dialog med søker i 
byggesaken

The Value Proposition Canvas

Hva skaper gevinst

Hva lindrer smertepunkter

Pains

Gevinster

Smertepunkter

Verdiforslag: Digitale bestemmelser (DigiPlan) Brukersegment: Høringspartner – bedre tilgjengelighet til bestemmelser

Produkt

Brukerens jobb

Sjekker forhold som 
kan ha betydning for 
forslagsstillers plan

Digitale bestemmelser som tydelig viser 
sammenhengen mellom kart og 
bestemmelser

Flittig bruker av plandata, 
kart og bestemmelser

Standardisering bestemmelser

Hedda Høringspart
Ansatt hos NVE og vil sjekke grunnforholdene som påvirkes av 
byggingen. Flittig bruker av plandata, kart og bestemmelser. Gir 
innspill på reguleringsplaner inkl. bestemmelser.

Klarspråk i bestemmelsene

Gode søkemuligheter (kunne 
foreta begrenset søk)

Lettere tilgang til gjeldende 
bestemmelser

Fargebruk kan gjøre 
bestemmelsene mer lesbare

Kobling mellom bestemmelser og 
beskrivelser + plankart og KPA

Farger kan gjøre 
bestemmelser mer lesbare

Vanskelig å finne 
høringsdokumenter i 
planforslag i ettertid

Mangler historikk i 
planforslag

Vanskelig å kommentere 
enkeltbestemmelser (skjer 

via brev i dag)

Planbeskrivelsene omtaler 
forhold, men gjenspeiles 

lite i bestemmelsene

Fordel om kommunene hadde 
samme løsning/opplegg

Klikke i kart å få opp 
bestemmelsene Tungt tilgjengelig 

bestemmelser, vanskelig å 
finne hvor de forskjellige 

gjelder

KPA burde bli mer 
standardisert. Viktig dokument 

i arealutvikling.

Få opp liste over planer som 
fortsatt skal gjelde over KPA

Sjekker ut bestemmelser 
ihht sitt ansvarsområde

Tematisering for å begrense 
søkeresultat

Ved hjelp av (forslag tidlig fase): 

Lettere tilgang til informasjon

Klarspråk

Bedre kobling mellom kart og 
bestemmelser

Prosjektm
ål:

Vise bruksmuligheter

Mulighet for å kommentere 
bestemmelser

Kan gi innsigelser

Smidigere prosess
Enklere å finne informasjon

Tydeligere kommunikasjon

The Value Proposition Canvas

Hva skaper gevinst

Hva lindrer smertepunkter

Gevinster

Smertepunkter

Verdiforslag: Digitale bestemmelser (DigiPlan)

Brukersegment: Forslagsstiller – prosess med å utarbeide  bestemmelser

Produkt

Brukerens jobb
Endringer kommer 
i siste øyeblikk, blir 
travelt

Utarbeide 
planforslag

Tydelighet fra saksbehandler

Spore endringer: se versjoner, forstå 
hvorfor bestemmelsene endres.

Mer effektiv saksgang?Dialog og åpenhet (uformelle møter)

Tillit til prosessen og saksgangen

Evaluering / retrospekt av prosessen i ettertid

Digitale bestemmelser som tydelig viser 
sammenhengen mellom kart og 
bestemmelser

Lager grunnlaget for 
bestemmelsene i 
reguleringsplaner

Bruker standard maler 
(regneark eller FtP) for 

dokumentasjon til 
kommune

Plankartet er for komplisert.

Det gjøres endringer 
i plan uten at 
forslagsstiller varsles

Mer standardisering og bedre kobling mellom plankart og 
bestemmelser

Detaljeringsnivået av bestemmelser 
blir ofte for omfattende

Kobling mellom bestemmelser og planbeskrivelse for å finne 
beskrivelse av intensjoner i planbeskrivelsen

Forenkle, korte ned bestemmelsene og plankart
Fokus på det som er viktig. Mindre tolkningsrom - tydelighet

Standardisering bestemmelser

Ofte kompliserte planer, krevende 
å få alt til å henge sammen.

Større bevissthet om at reguleringsplan 
er juss

Uformelle møter, samarbeid

Bedre og mer effektiv bruk av digitale 
bestemmelser

Manglende dialog i planprosessen

Bedre samarbeid

Mindre frustrasjon

Lære av gjennomførte 
prosesser gjennom 
retrospekt

Fredrik Forslagsstiller
Fagkyndig innen plan, jobber som arkitekt.
Jobber med å utarbeide planforslag.

Ved hjelp av? (forslag tidlig fase): 

Spore endringer, 
tilgang til versjoner

The Value Proposition Canvas

Hva skaper gevinst

Hva lindrer smertepunkter

Pains

Gevinster

Smertepunkter

Verdiforslag: Digitale bestemmelser (DigiPlan) Brukersegment: Innbygger

Produkt

Brukerens jobb

Digitale bestemmelser som tydelig viser 
sammenhengen mellom kart og 
bestemmelser

Standardisering bestemmelser

Ina og Ingolv Innbygger
Skal bygge ut på sin eiendom og søker nødvendig informasjon om 
planprosessen i den forbindelse.

Se planforslag som 
berører dem

Gi innspill på planforslag

Vanskelig å skjønne 
bestemmelser Vanskelig å se hva som 

gjelder for "sin" sak.

Vanskelig å finne kun de 
bestemmelsene som er 
relevante for meg

Enhetlig språkbruk (klart språk)

Tilrettelegge for forskjellige 
brukergrupper med ulikt fokus - flere 
veier til informasjonen?

Interaktiv dialog
Selvforklarende innhold og 
funksjonalitet

Spare ressurser med 
bedre veiledning

Forklare lovverk på en lettfattelig 
måte

Vise hvor man finner reglene

Klikke i kart og få opp bestemmelser
Bedre presentasjon

Finne bestemmelser for eiendom / 
område + filtrere / søkefunksjonalitet.

Styrke sammenhengen 
mellom kart og 
bestemmelser.

Mer standardiserte bestemmelser 
(fører trolig til mindre behov for 
veiledning) Bedre veiledning på hvordan ting 

kan brukes.

Ved hjelp av (forslag tidlig fase): 

Kom����ka���n

Tydelig og forståelig 
kommunikasjon

Presentere "produktet" på 
en god måte

Mindre frustrasjon hos innbygger som på ett 
eller annet nivå må forholde seg til en 
planprosess

God dialog og muligheter 
for dialog

Prosjektm
ål:

Vise bruksmuligheter

Pla���
r���g

Bedre grunnlag for å kunne 
medvirke i planprosessen 
og si sin mening

Bedre forståelse av hva 
planen bestemmer

Plankartet har komplekst innhold 
og er vanskelig å forstå

Vanskelig å finne fram i 
all informasjonen som 
gjelder  planer og 
planforslag

Utfordrende å tolke 
blanding av nye og eldre 
reguleringsplaner

Bedre kobling mellom plankart 
og bestemmelser

Vise kun bestemmelser som 
er relevante for meg

Tilleggsverktøy som hjelper til å beregne 
f.eks hva den enkelte eiendom kan 
byggeinnenfor gjeldende bestemmelser

Vil lette arbeidet med kobling mellom 
bestemmelser og beskrivelse

Burde være kobling mot KPA, 
spesielt bestemmelser for 
hensynssoner

Visning av siste versjon av 
bestemmelser

Vise kun bestemmelser som er 
relevante for meg

Digitalisering gir merabeid ved 
arkivering

Utfordringer med eldre reguleringsplaner

Vanskelig når 
reguleringsplan 
overstyres av KPA

Bedre kobling mellom plankart 
og bestemmelser

Utfordrende å tolke blanding av nye og 
eldre reguleringsplaner for innbygger

Koble bestemmelse til 
tema i planbeskrivelse

Tidligere versjoner av 
bestemmelser bør være 
mulig å få se

Mulighet for å generere 
tekstdokument med relevante 
bestemmelser for valgt sted

Automatisk info fra KPA hvis 
ingen bestemmelser om tema i 
reguleringsplan

Bedre kobling mellom 
plankart og bestemmelser Velge lag, få opp det 

som er relevant

Klikke i kart og få opp 
bestemmelser

Dialog viktig i 
endringsprosess med 
bestemmelser

Må kunne benytte 
illustrasjoner i 
bestemmelser

Savner hensikt/ fellesbestemmelse 
som sier noe overordna om 
kvalitet/innhold?

Trenger mulighet for å se 
versjoner (spor endring)

Bedre kobling mellom plankart 
og bestemmelser

Bedre kobling mellom plankart 
og bestemmelser

Mer relevant innhold 
(bestemmelser)

Enklere vei til relevant informasjon i 
bestemmelsene (gjennom blant annet 
filtering og søk)Enklere se hvordan 

KPA spiller inn på plan 
og bestemmelser

Mer relevant innhold

Prosjektm
ål:

Vise bruksmuligheter

VPC ble brukt for å sette brukerinnsikt i system, en VPC pr. målgruppe.

Modellen er todelt, og deles inn i brukerens profil og et verdikart . I brukerens 
profil ligger målgruppens arbeidsoppgaver, smertepunkter/frustrasjon og 
gevinster. I verdikartet ser man på hvordan en løsning kan skape gevinster, 
hvilke faktorer som lindrer frustrasjon og hva en mulig digital 
«bestemmelsestjeneste» kan være og inneholde.  

Brukerens profil mappes med verdikartet, slik at frustrasjon blir koblet opp med 
det som kan skape verdi for brukeren. Målet er å minske frustrasjonen.

Om Value Proposition Canvas

PASSE

R

Verdikart 

Skape verdi

Brukerprofil

Jobb, gevinster og 

frustrasjon

Dekke 

behov


