
Dag 5. 8 maj 2019

SEMINARIUM DIGITAL SAMHÄLLSBYGGNAD
DOKUMENTATION INSPIRATIONSFÖRELÄSNINGAR & WORKSHOPS
Tema Summering. Utveckling- och utbildningsbehov och förankring.



2

Denna dokumentation är framtagen av Sweco Architects. Från Sweco har följande personer arbetet med 
dokumentationen: Andreas Huss.

Om DigSam
Det strategiska projektet DigSam arbetar för att skapa ett obrutet digitalt standardiserat 
informationsflöde med särskilt fokus på processens tidiga planeringsskeden. DigSam är en utökning 
och fördjupning av projektet ”Smart planering för byggande” inom Smart Built Environment och ett 
resultat av regeringens samverkansprogram ”Smarta Städer”. 

http://www.smartbuilt.se/projekt/standardisering/digsam/utbildningsseminarier-med-fokus-paa-
anvaendning-av-digital-teknik/

Kontakt

Andreas Huss
E-post: andreas.huss@sweco.se
Tfn. +46 703 446187
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INTRODUKTION 
Arbetspaket 5
Inspirations- och utbildningsseminarier i fem utvecklingssteg 
inklusive workshops med användning av digital teknik, för att på bred 
front inspirera aktörer inom offentlig sektor, näringsliv, akademi och 
civilsamhälle i hela landet. Arbetspaketet kommer att också att ge 
deltagarna möjlighet att laborera med medborgardialoger– visualisering 
och kommunikation med användning av digitala metoder. 

Inspirationsseminarierna är ett av fem arbetspaket i projektet DigSam 
som är en del av det strategiska innovationsprogrammet Smart Built 
Environment. DigSam-projektet fokuserar på att skapa ett obrutet 
informationsflöde i byggprocessens tidiga planeringsskeden med hjälp 
av digitaliseringens tekniska möjligheter.

Deltagande kommuner är Helsingborg, Örebro, Uppsala, Höganäs, 
Falun, Umeå, Linköping, Gotland, Alingsås. Experter inom tidiga 
skeden från konsultsidan, myndigheter, akademin och byggbranschen 
var på plats och visade på möjligheterna med en digitaliserad 
samhällsbyggnadsprocess. 

Dag 5
Arbetspaket 5 med inspirationsseminarier har sina fem tillfällen för 
seminarier under hösten 2018 och våren 2019. Den femte dagen 
summerade vi tidigare seminarier samt fokuserade på utveckling- och 
utbildningsbehov kopplat till samhällsbyggnadsprocessen som helhet 
men särskilt fokus på tidiga skeden. Ett ytterligare tema var hur vi kan 
få förankring i organisationen. Seminarie utfördes i Swecos lokaler på 
Kungsholmen i Stockholm där 47 deltagare och inspiratörer träffades 
och genomförde 7 föreläsningar och två workshops.
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MEDVERKANDE

ALINGSÅS KOMMUN
Eva Cruslock  GIS-ingenjör
Sara Ekelund  Planarkitekt
Göran Westerlund Digitaliseringsansvarig/CDO
Susanne Norling  Avdelningen för Utveckling och stöd

FALU KOMMUN
Andrew Steurnagel 3D-utvecklare
Sara Bergvin  Planarkitekt
Mimmi Lasses  Ansvarig teknikhandbok
Marie Malmberg   GIS-strateg

REGION GOTLAND
Sara Lindh  Planarkitekt
Jenny Sandberg  Samhällsplanerare ÖP
Tomas Looström  Kartingenjör

HELSINGBORGS KOMMUN
John Hellman  Planarkitekt
Oscar Hall  Översiktsplanarkitekt
Klara Århem  GIS-ingenjör
Kristina Magnusson Stadsbyggnadsdirektör
 
HÖGANÄS KOMMUN
Gunilla Sandebert Stadsarkitekt med    
   samordningsansvar bygglov
Linda Adler  Lantmäteriingenjör
Sofie Danielsson  Kart/GIS-ingenjör, 3D-visualisering

LINKÖPINGS KOMMUN
Maryam Zeitooni Dicker  Kontorschef kommunallantmäteriet
Daniel Haavisto  Chef geodataavdelningen
John Joudi  GIS-ingenjör
Linus Johnsson  Planarkitekt

UMEÅ KOMMUN
Kerstin Östberg  Samhällsbyggnad, Lantmäteri
Annika Kjellsson Lind Samhällsbyggnad, Gator och parker
Fredrik Björkman  Detaljplanering
Hanna Jonsson  Tillväxt, Övergripande planering
Svante Drugge  Tillväxt, IT-funktionen
Malin Lagervall  Chef Övergripande planering

UPPSALA KOMMUN
Svante Guterstam  Strategisk planering
Jussi Haavisto  Planarkitekt

ÖREBRO KOMMUN
Emily Folkö  Planarkitekt detaljplan
Patrik Kindström  Avdelningschef för plan
Hanna Bäckgren  Enhetschef detaljplan

BOVERKET
Daniel André  Strategisk planerare

KTH
Charlie Gullström  Interactive architecture,    
   digitalisation and IoT, Viable cities

KTH/THYRÉNS
Mats Johan Lundström Stadsplanerare, forskare 

BONACORDI/DIGSAM
Elisabeth Argus  VD, projektledare DigSam

VIRTUAL CITIES OF SWEDEN/DIGSAM
Monica Ek  VD, AP DigSam

METAMATRIX/DIGSAM
Linn Norlen  kommuikatör

LANTMÄTERIET
Anders Grönlund  Regional Geodatasamordnare 
Anika Henriksson  Regional Geodatasamordnare
Anders Rydén  Lantmäteriet verksamhetsutvecklare
Ulrika Johansson  Regional Geodatasamordnare
Martin André  Verksamhetsutvecklare, AP DigSam

SWECO PROJEKTTEAM
Andreas Huss  Sweco Architects, uppdragsledare
Ulf Ranhagen  Sweco Architects
Adam Sjödin  Sweco Architects
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PROGRAM DAG 5 8 MAJ

09:00 Start. Inledning för dagen
Inledning och summering av dag 1-4. Andreas Huss, projektledare 
arbetspaket 5 DigSam, Sweco

09:30 Inspirationsföreläsning 1
Olika drivkrafter inom innovation och förändring. Mats Johan Lundström, 
Tyrens och KTH

10:00 Erfarenhetsföreläsning 1
Organisation och kultur. Kristina Magnusson, stadsbyggnadsdirektör 
Helsingborg

10:30 Erfarenhetsföreläsning 2
Verksamhetsmodellering och arkitekturramverk i 
samhällsbyggnadsprocessen. Daniel Haavisto, Avdelningschef Linköping

11:00 Workshop
Workshop styrmedel inom olika skeden på kommunal nivå.

12:00 Lunch
Vegetarisk buffé från Ett litet kök

12:45 Inspirationsföreläsning 2
Teknik och digitalisering som en förutsättning för att 
påskynda klimatövergången, Viable Cities – det strategiska 
innovationsprogrammet för smarta och hållbara städer. Charlie 
Gullström, KTH. 

13:15 Inspirationsföreläsning 3
Lantmäteriets uppdrag inom digitaliserad samhällsbyggnad. Anders 
Grönlund och Anders Rydén Lantmäteriet

13:45  Inspirationsföreläsning 4
Digitaliseringens rumsliga påverkan. Daniel André, strategisk planerare, 
Boverket

14:15 Workshop
Workshop styrmedel och organisation mot nationell nivå. 

14:30 Fika

15:30 Erfarenhetsföreläsning 5
Erfarenheter från alla DigSams uppdrag. Elisabeth Argus, BonaCordi och 
projektledare DigSam

15:45 Summering och avslut

16:30 Slut för idag
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DAG 5
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INTRODUKTION TILL DAGEN
Andreas Huss som uppdragsleder Arbetspaket 5 hälsade välkomna och 
introducerade dagens tema och workshops. De första fyra seminarierna 
gicks igenom och summerades. Under kursens gång har det mer och mer 
blivit tydligt att det inte saknas kompetens och vilja hos deltagarna. 
Det saknas dock förmåga att förankra och sprida vidare kunskaperna. 
Dagens seminarie handlar därför om hur vi kan gå vidare så vi får 
verkstad inom digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen.
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Olika drivkrafter inom innovation och förändring

Mats Johan Lundström, Thyréns och KTH

Kortfattade slutsatser (2)

2. Andra viktiga kommunala roller och deras 
betydelse för faktisk utveckling

A. Fastighetsägare: ökad möjlighet för kommunen att styra 
bebyggelsens energianvändning och värmetillförsel

B. Energibolagsägare: ökad möjlighet att styra bebyggelsens 
energianvändning – men garanterar inte bästa miljöval

C. Kollektivtrafikbeställare:  ger möjlighet att förbättra 
kollektivtrafikutbudet som bidrar till ökat energieffektivt- och 
klimatsmart kollektivtrafikresande

D. Kommunerna intar rollen som inspiratör och förebild 
– men påverkan är osäker

Kommuners roller och 
samhällsplaneringens 
betydelse i energi- och 
klimatomställningen

DigiSam 2019-05-08 Mats Johan Lundström KTH/Tyréns 7

Kortfattade slutsatser (1)

1. Kommunala samhällsplaneringens betydelse
A. Svårt att fastställa planeringens specifika betydelse för den 

faktiska energi- och klimatutvecklingen
B. ÖP fokuserar på hållbara transporter; bebyggelsens 

energieffektivitet och värmeförsörjning är inte en ÖP-fråga
C. Planeringen fyller en viktig kommunikativ funktion för att lyfta 

upp energi- & klimatfrågorna i problem- & policyströmmarna
D. Planering med ökade tvärsektoriella och kollaborativa inslag är 

viktigt för att bygga upp den institutionella kapaciteten och 
bidrar till högre energi- och klimatambitioner i sektorsplaner

E. Planeringen är ett stöd för nyckelaktörers/policyentreprenörers 
energi- och klimatinitiativ

F. Planeringen samlar och styr utvecklingens riktning
G. Planeringen har haft en större betydelse i Västerås än i Alingsås

Kommuners roller och 
samhällsplaneringens 
betydelse i energi- och 
klimatomställningen

DigiSam 2019-05-08 Mats Johan Lundström KTH/Tyréns 6

Varför Passivhusboom i Alingsås?
Snabb utveckling i början/mitten av 00-talet

Alingsåshems miljöpolicy + VD:s vilja 
höjer bolagets ambitionsnivå: vill 
komma längre än vanliga metoder. 
Men vad göra?

Passivhusarkitekten (pionjär: Lindås-
radhusen) bor i Alingsås.
Passivhusprojekt i Gbg läggs ned pga
VD-byte hos beställaren.

Bostads-VD träffar passivhus-
arkitekten: Varför inte jobba med 
passivhus i Alingsås?

Utvecklingschefen ser en möjlighet 
att slå två flugor i en smäll: hållbar 
utveckling och sätta Alingsås på 
kartan (ny ”spets”).
Fixar snabbt politiskt OK att satsa på 
energieffektivt byggande och knyta 
passivarkitekten till kommunen.

Finns en önskan att bredda 
Alingsås varumärke, inte 
bara gullig caféstad.

Västra Götalandsregionen har projekt-
medel från Energimyndigheten för att 
starta centrum för energieffektivt 
byggande.

Utvecklingschefen och passivhus-
arkitekten får med politikerna på att 
delfinansiera ett passivhuscentrum.

Passivhuscentrum öppnar 2007. 
Passivhusarkitekten central, stöd för 
kommunala bolagens passivhus-
satsningar.  

Alingsåshem, med VD och 
arkitekt i bräschen, bygger nytt i 
Stadsskogen och renoverar i 
Brogården med passivhusteknik 
& fjärrvärme. 

Utvecklingschefen trycker på 
Fabs för att bygga passivhus-
förskolan i Stadsskogen. 

Miljöplaneraren/planstrategen drivande för höga 
energi- & klimatambitioner Träffpunkt Stadsskogen

EU-projekt bidrar till att stärka & samordna 
kommunala energiarbetet och -samarbetet

Utvecklings-
chefenBostads-

VD:n

Passivhus-
arkitekten

Miljö-
planeraren/ 
plan-
strategen

DigiSam 2019-05-08 Mats Johan Lundström KTH/Tyréns 14

Kortfattade slutsatser (3)

3. Strukturs- & aktörsrelaterade faktorer som påverkar utvecklingen

DigiSam 2019-05-08 Mats Johan Lundström KTH/Tyréns 8

INSPIRATIONSFÖRELÄSNINGAR
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Organisation och kultur. Kristina Magnusson, stadsbyggnadsdirektör 
Helsingborg

År 2035 ska Helsingborg vara den 
skapande, pulserande, gemensamma, 
globala, balanserade staden för 
människor och företag.

Helsingborg 2035

Magnetkoppling 
från Oregon gav 
smarta livbojar
Andreas Hall på 
stadsbyggnadsförvaltningen 
ville göra stadens livbojar 
smartare. Men det saknades 
en komponent. Efter många 
veckors letande hittade han 
vad han sökte – hos en liten 
cykelhandlare i Oregon i USA 
som blev ganska förvånad när 
han fick en stororder från 
Helsingborgs stad.

Ett axplock av allt vi vågar, testar och gör:

All geografisk data är öppen data 

3D-skrivare som skriver ut i fullfärg

Testar en automatiserad process för att 
fakturera grävningstillstånd

Testar digitala vattenmätare för att se om vi 
kan detektera exempelvis onormala 
vattenflöden

Digital översiktsplan

Utvinna biogas från stadsgräs

AIDA, AI för tolkning och digitalisering av 
detaljplaner

3D-film av DOJ

Cirkulär ekonomi

Certifieringssystem för planering av jämlika 
offentliga platser

Helt digital bygglovsprocess

Nudging Tjänstedesign

Hackaton

ERFARENHETSFÖRELÄSNINGAR
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Verksamhetsmodellering och arkitekturramverk i samhällsbyggnadsprocessen

Daniel Haavisto, Avdelningschef Linköping

ERFARENHETSFÖRELÄSNINGAR
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WORKSHOP 1
Styrmedel inom olika skeden på kommunal nivå

Fundera på vilka befintliga styrmedel som behöver stärkas (grön) och vilka nya som behöver utvecklas/
tillkomma i olika skeden av processerna (orange) men också i organisationen (röda lägg in dessa under rubriken 
förvaltning). Fundera också på stärkta kopplingar mellan styrmedel genom att dra liner mellan idéerna på 
arbetsbladet:  horisontellt vertikalt och diagonalt. Starka kopplingar med tjocka pilar och vissa kopplingar med 
tunnare pilar. Resultatet kan bli ett embryo till en styrmedelspaket som kan vidareutvecklas på hemmaplan. 

Grupp 1: Den stora kommunen >100 000 inv

Grupp 2: den medelstora kommunen ca 40-50 000 inv

Grupp 3: den lilla kommunen, ca 10-20 000 inv

Sök spegla de specifika behoven i kommuner med olika storlekar.

Analyser

Tidigt skede

Styrmedel
Utöver nationella 

mål och lagar

Adminstrativa
(planer/policies/

program/etc)

Avtal

Samverkan

Arenor

Organisationskultur, 
ledarskap och 

kompetensutveckling

Annat

Sent skede Genomförande Förvaltning
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INSPIRATIONSFÖRELÄSNINGAR

Viable Cities

Teknik och digitalisering som en förutsättning för att 
påskynda klimatövergången, Viable Cities – det strategiska 
innovationsprogrammet för smarta och hållbara städer. Charlie 
Gullström, KTH. 

Sharing 

behaviour

Sharing 

communities

Sharing 

business models

Sharing 

towns

Sharing 

platforms

Smart och klimatmedveten

matbutik 
Sensorer för luftmiljö

3De
Värdeskapande med

öppna data
Urban ICT Arena

kvadrupelhelix

Smart village

Mo-Bo Måll och steg R:energi SAMIR

Småskalig elförsörjning Urban DIGG Infra

Ladda, lagra, länka MERiTHållbara urbana lisvsstilar Klimatkampen Uppsala

Hotmodellering och

attacksimulering

Explorion

Bilfriit boende

Aktivitetsbaserad 

modellering DDS Energieffektiv vårdCity as a Platform

Energieffektiv 

energiplanering

Digitalt kontrollerade 

odlingssystem

Mission
 Visionär, men tydlig och konkret, målsättning

 VAD ska uppnås? 
 NÄR ska detta ske?

 Engagera och samla många krafter, tvärs över sektorer, 
aktörer och discipliner 

 Leda till banbrytande innovation för systemförändring

Viable Cities är ett av 17 strategiska innovationsprogram som 
stöds av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. 

Syftet är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella 
konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

Svenska städer: Visioner och mål

Umeå: 200 000 invånare år 2050 genom
hållbar tillväxt

2018 Ett klimatneutralt energisystem
2020 Fossilfri kollektivtrafik
2030 Fossilfri fordonsflotta
2045 Fossilfritt Umeå

Stockholm för alla – Stockholm stad ska bli en
socialt, finansiellt, ekologiskt och demokratiskt
hållbar stad till år 2040

2020 Minskat utsläppen av växthusgaser till 2,2 ton CO2          
per invånare 

2030 Stockholms stad fossilbränslefritt
2040 Stockholm fossilbränslefritt

Göteborgs Stad: Hållbar stad – öppen för världen

2020 Energianvändningen i bostäder ska minska med minst 30 
procent och elanvändningen (exklusive industrin och
transporter) ska minska med minst 20 procent fram till 2020 
i förhållande till användningen 1995.

2020 Utsläppen av koldioxid från den icke-handlande sektorn i 
Göteborg ska ha minskat med minst 40 procent jämfört 
med 1990.

2035 Utsläppen av växthusgaser inom Göteborgs geografiska 
område ska vara maximalt 2 ton koldioxidekvivalenter per 
person.

2035 Göteborgarnas konsumtionsbaserade utsläpp av 
växthusgaser ska vara maximalt 3,5 ton 
koldioxidekvivalenter per person.

Malmö - Sveriges klimatsmartaste stad

2020 Malmö stads egen organisation ska vara klimatneutral
2020 Utsläppen av växthusgaser kommer minska med 40% 

och energianvändningen minskar med 20% per person
2030 Staden kommer använda 100% förnybar energi och

användandet av energi kommer minska med ytterligare
20% per person
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INSPIRATIONSFÖRELÄSNINGAR

Lantmäteriets uppdrag inom digitaliserad samhällsbyggnad

Ander Grönlund och Anders Rydén

Situationen idag

Varför fokus på digitalisering nu?

Digitaliseringens möjligheter 
och utmaningar

Hur som ledare och 
medarbetare möta och 
hantera utmaningarna?

Flera perspektiv på datadriven förvaltning
Insikten om att data ofta är den viktigaste tillgången för en organisation

Ökat ekonomiskt, socialt, 
organisatoriskt och politiskt värde

Socialt
Politiskt Ekonomiskt

Organisa-
toriskt

Möjlighet till styrfilosofi baserad på 
ökad tillgång till data inom och utom 

organisationen

Förutsätter datamognad, förståelse 
och kunskap om hur hantera data 
samt tillgång till lämpliga verktyg

Öppen samverkan kring data och 
information i ekosystem ökar 

möjligheterna för alla

Offentlig verksamhet som en platt-
form för innovation och samskapande 
med data och information i centrum

Från data till insikter
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INSPIRATIONSFÖRELÄSNINGAR

Digitaliseringens rumsliga påverkan

Daniel André, strategisk planerare, Boverket

Digitalisering och ny teknik kommer att påverka 
planeringen och våra rumsliga strukturer 

Tekniken får störst betydelse i ”knippen” 

”När [tekniken] blir redo, och när de möts, kan vi skönja 
tillämpningar med potentialen att förändra hur vi lever våra liv.” 

Fem kluster 
• Det intelligenta digitala nätet  
• Intelligenta assistenter  
• Automatiserad och 

distribuerad produktion  
• Effektivare 

resursanvändning 
• Säkerhet och integritet 

• Uppdrag att verka för en effektiv och enhetlig digital tillämpning av 
plan- och bygglagen.  

• I uppdraget ingår att främja digitala standarder, klargöra roller och 
ansvar mellan aktörer för en digital utveckling av 
samhällsbyggnadsprocessen  

• Boverket ska vid behov lämna författningsförslag som innebär krav på 
digital planerings- och bygginformation, standarder, gränssnitt och 
informationsflöde mellan samhällsbyggandets aktörer 

 
 

Aktuella uppdrag 
Digitalisering 
 

Teknikbaserade framtidsutblickar  

• Digitaliseringen möjliggör exponentiell tillväxt med potential att 
förändra hur vi lever våra liv. 

• Att omvandla rumsliga strukturer tar tid. Teknik som kan använda 
befintliga strukturer får snabbare genomslag. 

• Den faktiska användningen av ny teknik avgör dess spridning och 
effekter. 
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INSPIRATIONSFÖRELÄSNINGAR

Erfarenheter från alla Digsams uppdrag

Elisabeth Argus, BonaCordi och projektledare Digsam

Vad ska detta projekt leda till?

• Känna oss trygga med vad som kan digitaliseras inom nuvarande lagstiftning

• Få kännedom om hur plan- och byggprocessen behöver utformas för att 
åstadkomma enklare lagring och åtkomst av geografiska data

• Kännedom om möjligheterna med översikts- och infrastrukturplaner i 3D

• Handbok som ger stöd då detaljplaner ska digitaliseras – vektoriseras

• Kunskapslyft som ger en inblick i digitaliseringens möjligheter och fördelarna 
med att arbeta i team med blandade kompetenser

 Samhällsekonomiska vinster samt ett hållbart stadsbyggande

Programmets mål – 2030 
• 40 % 

Minskad miljöpåverkan 
i nybyggnad och renovering

• 33 %
Minskad tid från planering till färdigt projekt

• 33 %
Minskade byggkostnader

• Förnyad affärslogik
Nya värdekedjor och affärsmodeller 

Sektorn:
• Årliga investeringar > 300 miljarder kr
• Över 500.000 anställda
• Över 20.000 företag, många SME, 290 kommuner
• Från tidig planprocess till färdigt projekt > 8 år
• Bostäder och service – 40 % av Sveriges totala 

energibehov

Regeringen

En
er

gi
m

yn
di

gh
et

en
Vinnova

Formas

Strategiska 
Innovationsprojekt

Strategiska 
Innovationsprojekt

Smart Built
Environment

IQ 
Samhällsbyggnad

DigSam

Arbets
paket 

5 

Men var har du varit, i vilket sammanhang?

Elisabeth Argus BonaCordi AB

Fyra temaområden

Innovationer och 
nya tillämpningar

Värdekedjor 
och affärsmodeller

Informations-
infrastruktur

Kunskap och 
kompetens
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WORKSHOP 2
Styrmedel och organisation mot nationell nivå

Behov av att utveckla stöd från internationell och nationell nivå till regional och 
lokal nivå när det gäller de styrmedel som diskuterades i WS 1.

Välj ut max 3 styrmedel av varje slag och lägg in på lokal/regional nivå. Fundera på 
de yttre cirklarna för internationell och nationell nivå – olika typer av styrmedel och 
insatser, dra pilar som förut mellan och inom nivåerna.

LOKAL REGIONAL NATIONELL INTERNATIONELLLOKALREGIONALNATIONELLINTERNATIONELL

ADMINISTRATIVA

AN
NA

T

ORGANISATION, LEDARSKAP, KOMPETENS

ARENOR (DIGITALA & FYSISKA)

NÄT
VE

RK
 &

 SA
MV

ER
KA

N

ÖVRIGA JURIDISKA
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