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ARTIFICIELL INTELLIGENS 

FÖR DETALJPLANEARBETE



Problemet

• Cirka 100.000 analoga gällande detaljplaner i 

Sverige. 

• Det tar cirka 1 dag att digitalisera en plan

• Detta betyder 274 års arbete (utan semester)

• Och kosta 147.960.000 SEK
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Kontext 

• Obrutet digitalt 
standardiserat 
informationsflöde (Digsam)

• Föreskrifter/vision Boverket

• Nationell tillgängliggörande 
av digitala detaljplaner 
(lantmäteriet) 

”Sökning av information kräver idag ett 
omfattande manuellt arbete” (LM: Dnr 519-
2018/2889)

”Trots att digitaliseringen pågått i över 30 år är 
fortfarande en stor del av 
samhällsbyggnadsprocessen analog och 
pappersbaserad. Hur säkerställer vi att 
samhällsbyggnadsprocessen är inkluderande, 
effektiv och enhetlig?” (Digsam)
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Lösningen

• Skapa en AI tjänst som kan assistera

handläggaren och reducera den totala 

arbetsbördan

• Vårt mål är 20% tidsvinst 
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Massa visioner, nu börjar vi utveckla

• Våran AI ska assistera i tolkningen av 

planbestämmelser i gällande planer.
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Förstudie (Naturvårdsverket) 18/12/01-
19/06/30

• Omvärldsanalys för att få en bättre 
bild av vad vi kan lära från liknande 
projekt internationellt samt i andra 
branscher

• Utredning hur AI kan appliceras på 
plantolkingsarbetet

• Behovsanalyser som utreder om AI 
kan nyttjas i andra skedar av 
planprocessen samt om detta kan 
ske som en naturligt nästa stag från 
den AI vi nu avser implementera

• Skapa nätverk av kommuner och 
andra organisationer som är 
intresserade av att jobba med AI 
inom planprocessen 

• Utveckling av proof of concept

Förverkligande AI (Formas)
19/07/01 - Cirka: 20/12/18

• Bygger på förstudien

• Utveckling av AI, inklusive inlärning 
av tekniken

• Fortsättning utveckling AI nätverk

• Kartläggning av andra möjliga 
tillämpningar av AI inom 
planprocessen

• Workshops med projektparter och 
andra inom våran AI nätverk, 
inklusive hackathon

• Färdig AI + Rapport nya möjligheter 
för AI inom planeringsprocessen 



Örebro Kommun -
projektledning 

(Ansvarig för tidsplanen, 
förvaltning av resurserna, 

återkoppling till SBE & 
Formas, skapandet av data , 

kartlägning av nya AI 
tilllämpningar och skrivandet 
och sammanställningen av 

slutrapporten)

Microsoft - Tenfifty

Kodning av AI

Sveriges kommuner 
(hittills: Helsingborg)-

Projektpart  (ansvarig för 
skapandet av och bidra med 

data och skrivandet på 
slutrapporten)

Örebro Universitet -
projektpart som konsulterar 
och bevakar forskningsnivån 

inom projektet

Lantmäteriet -

Referens och slutmottagare 
av den digitaliserade 

detaljplanen 

Sweco -

omfattning involvering 
beroende på 

finansieringsmöjligheter 

Önskade (?) parter

- GIS och CAD 
Systemutvecklare
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PoC:en – Flödesschema av information 

samt ägande av tjänster och data

Azure AI-motor

Transkribering 
gränssnitt

Transkribering 
backend

Producerad 
digitaliserd data

Befintliga tjänster
PoC:en kommer att använder befintliga 

Tjänster från Microsoft och Tenfifty.

Rättigheterna och ägande av dessa tjänster 

Kommer före, under och efter PoC:en

fortsatt att ligga hos Microsoft och Tenfifty

Skräddarsydda tjänster
PoC:en kommer att behöva ta fram 

skräddarsydda moduler och tjänster. Båda

Parterna har oberonde av varandra full 

rättighet att använda de skräddarsydda 

koder, mjukvaror, moduler och tjänster 

Skapade i PoC:en.

Producerad digital data
Den producerade och 

digitaliserade datan i PoC:en ägs 

bara av Örebro kommunA
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Q3 - 2019 

• Projektstart

• Evaluering av AI utvecklare och prototyp förstudie (Tenfifty)

• Kartläggning av andra möjliga tillämpningar av AI inom planeringsprocessen

• Kvartalsmöte (koordinator , projektparter och konsult)

Q4 -2019

• Eventuell ny AI upphandling klar

• Start vidareutveckling AI

• Kartläggning av andra möjliga tillämpningar av AI inom planeringsprocessen

• Kvartalsmöte (koordinator , projektparter och konsult)

• Milstolpe 1: AI Hackathon med projektparter + programleverantörer

Q1 -2020

• Vidare utveckling av AI tekninken

• Kvartalsmöte (koordinator , projektparter och konsult)A
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Q2 - 2020

• Miltoplpe 2: AI teknik klart för sista test-fas innan släpp 

• Upplärning och vidare utveckling av AI tekninken

• Kvartalsmöte (koordinator , projektparter och konsult)

Q3 - 2020

• Upplärning och vidare utveckling av AI tekninken

• Kvartalsmöte (koordinator , projektparter och konsult)

Q4 - 2020

• Milstolpe 3: AI tekninken redo för att släppa till marknaden (upplärning forsätter)

• Milstolpe 4: Rapport med kartläggning av nya möjligheter för AI inom 
planeringsprocessen klart (underlag för nya möjliga projekt)

• Slutmöte (koordinator , projektparter och konsult)A
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Tack!

Kontakt:

Sascha Benes

planarkitekt Örebro Kommun

Sascha.benes@orebro.se

019 – 21 47 16

A
ID

A

mailto:Sascha.benes@orebro.se

