
Välkomna till slutseminarium
DigSam – Digital samhällsbyggnadsprocess

Ett projekt finansierat av Vinnova som 
genomförs inom ramen för Smart Built Environment
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Vad är Smart Built Environment?

• Ett 12-årigt strategiskt FoI-program 
2016–2028- över en miljard

• 130 + 130 mkr i programperiod två, 
fram till 2021

• Kansli hos IQ Samhällsbyggnad 

• Omkring 70 företag och 
organisationer som parter. 80 
projekt

• Programmets mål – 2030
– Minska miljöpåverkan
– Korta handläggningstider
– Minska byggkostnader
– Skapa nya affärsmöjligheter



Fyra temaområden

Innovationer och 
nya tillämpningar

Värdekedjor 
och affärsmodeller

Informations-
infrastruktur

Kunskap och 
kompetens



Om DigSam – bakgrund, syfte och innehåll
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Projekt med fokus på ett obrutet informationsflöde

Elisabeth Argus BonaCordi AB



Syfte - Digitaliserad samhällsbyggnadsprocess

• Projektets arbete syftar till att bli en katalysator för utveckling 
inom samhällsbyggnadssektorn och skapa hållbar nytta för 
aktörer, intressenter och medborgare

• En enklare, snabbare, billigare och mer kvalitativ process som 
är anpassad till kundens nuvarande och kommande behov 
genom att ta tillvara digitaliseringens möjligheter

• Bidra till ett obrutet informationsflöde med inriktning att arbeta 
med 3D modeller

• Skapa förutsättningar för ett nytt digitaliseringssprång!



Innehåll

1. Upplevda juridiska hinder – Martin Andrée, Lantmäteriet

2. Datalagring och åtkomst – Ulf Hedlund, Tyréns

3. 3D infrastruktur och översiktsplaner – Monica Ek, Virtual Cities of Sweden

4. Handbok för digitala detaljplaner– Sascha Benes, Örebro kommun

5. Inspirations- och utbildningsseminarier– Andreas Huss, Sweco Architects



Virtual Cities of Sweden AB

Vi är många som är engagerade i DigSam

Seniorkonsult Allan Almqvist

Vesterlins

Complete 3D



Ekonomi

v Total projektbudget på 11 Mkr

§ 5,5 mkr bidrag från finansmyndigheten Vinnova
§ 5,5 mkr finansieras av projektdeltagarna med egen tid

v Uppföljning medel (november 2017 – september 2019)

§ Disponerat 4 243 tkr bidragsgrundande medel av 4800 tkr till lön
§ Disponerat 657 tkr av 700 tkr till drift (resor, lokal, kommunikation etc.)
§ Återstår ca 600 tkr av medel

v Bemanning – ca 90 deltagare

2019-11-1112



Projektets organisation
• Arbetspaketen har i huvudsak genomförts 

under 2018–2019

• IQ samhällsbyggnad har haft ansvar för 
projektledning, koordinering av projektet och 
varit medelsförvaltare

• Arbetspaket 1–5 har i projektet bildat 
arbetsgrupper med ca 4–6 deltagare i 
respektive grupp inklusive en gruppledare

• Ansvaret för respektive arbetspaket har 
fördelats regionalt, d.v.s. i olika delar i landet 
i ett kluster med lokala aktörer. 

• Projektledaren, bitr. projektledare 
tillsammans med arbetspaketsledarna har 
utgjort projektets projektledning. 

Stockholm med nio deltagande kommuner
5. Inspirationsseminarier 
och medborgardialoger

Göteborg med omnejd
3. 3D Infrastruktur- och 
Översiktsplan 

Gävle med omnejd
1. Juridik och lagring
av modelldata

Umeå med omnejd
2. Lagring och åtkomst
av 3D geodata och BIM

Örebro med omnejd
4. Handbok för digitalisering 

av detaljplaner



Kommunikation

• Projektkommunikatör

• Internt nyhetsbrev

• Smart Builts nyhetsbrev

• Artiklar  och pressmeddelanden

• LinkedIn 

• Deltagit som föreläsare i 15 olika konferenser



Inspiration från Nederländerna
• Tydlig styrning från staten

• Nationell databas öppna 
standardiserade data

• Bäst före datum på 
detaljplaner

• Agilt arbetssätt för 
innovation



Resultat

1. En  intervjustudie kring upplevda hinder

2. Processkartläggning och en vision om en nationell 
webbtjänst

3. Riktlinjer för översiktlig planering med Digital Tvilling 
som utgångspunkt

4. En handbok för att starta arbetat med att digitalisera 
befintliga detaljplaner

5. En serie utbildningsdagar för nio kommuner gav en 
generell kunskapshöjning samt ett unikt nätverk



Arbetspaket 1
Martin Andrée
• Lantmäteriet
• martin.andree@lm.se
• 070-5932482



Framtidens digitala samhällsbyggnads-
process
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UPPLEVDA 

JURIDISKA 

HINDER?

Framtidens digitala samhällsbyggnads-
process



Projektgruppen



Bred intervjustudie

• drygt 50 intervjuförfrågningar och 40 genomförda intervjuer vid olika 
kommunal verksamheter, statliga myndigheter, Byggbolag, Arkitekter, 
Juridiska och Tekniska konsulter m.m.

7st Exploatör/Byggherre/förvaltare , 13 Konsulter, 11 Kommunala förvaltningar, 9 Myndigheter



Vad är de mest begränsande frågorna för att 
öka digitaliseringstakten?

• Bristande förmåga att kunna se 
grundverksamheten ur ett nytt 
perspektiv och inte försöka 
digitalisera dagens arbetsrutiner.

• Svårt att ändra någon del utan att 
angränsande verksamheter 
behöver följa med.

• Avsaknad av enhetlig digital 
information och där den finns är 
ofta kvalitén bristfällig.

• Kompetensbrist i verksamheterna.



Vilka juridiska frågeställningar dyker vi på?

• Säkerhet
• Formkrav
• Brist på digitala regelsystem
• Upphovsrätt och äganderätt
• Skadeståndsrätt
• Entreprenadsrättsliga frågor
• Likabehandling
• Hantering av personuppgifter
• Arkivering
• Digital kommunikation
• Överinstanser
• Ramlagstiftning
• Olika tolkningar



Rekommendationer

• Gemensamma tolkningar
• Gemensamma specifikationer
• Kompetenssatsningar
• Tydliga branschkrav
• Enhetliga 

myndighetsprocesser
• Digitala beslutshandlingar
• Ta med arkivet från början
• Omställningsstöd

Våra
Listan med 
rekommendationer 
för framtidens
samhällsbyggnad

delade data!



Arbetspaket 2
Ulf Hedlund
• Tyréns
• ulf.hedlund@tyrens.se
• 070- 591 09 69

mailto:ulf.hedlund@tyrens.se


DIGSAM – ARBETSPAKET 2
ÅTKOMST OCH LAGRING



	

Roll Namn Företag 

Gruppledare	 Ulf	Hedlund	 Tyréns	AB	

Deltagare	 Johanna	Hellsten	 Tyréns	AB	

Deltagare	 Jonas	Andreasson	 Lunds	Kommun	

Deltagare	 Ulrika	Thulin	 Lunds	Kommun	

Deltagare	 Anna	Vindelman	 Tyréns	AB	

Deltagare	 Thomas	Lithen	 Lantmäteriet		

Deltagare	 Peter	Jacobson	 Sogeti	

Deltagare	 Cecilia	Linell	 Stockholms	Stad	

Deltagare	 Jenny	Carstedt	 Lantmäteriet	

ARBETSGRUPP 



ARBETSGRUPP 



GENOMFÖRANDE 

• Inläsning och dialog kring uppdraget samt typsituationer
• Identifiera aktuella behov för respektive situation.
• Inriktning för det fortsatta arbetet. 
• Kopplingar till andra initiativ

• Identifiera bästa scenarier beroende på roll i ”cykel” samt att verifiera 
om dessa är relevanta.
• Processbilder
• Rollbeskrivningar 

• Ta fram en vision om en framtida lösning för åtkomst och lagring på 
nationell nivå. 

• Tittat på visualiserings- och arkiveringsfrågor

• Avslutningsvis har vi arbetat med sammanfattning och slutrapport.



GENOMFÖRANDE 

Processbilder



GENOMFÖRANDE 

Rollbeskrivningar 



GENOMFÖRANDE 

Andra initiativ 



VISIONEN

DIGITALA DETALJPLANER TILLGÄNGLIGA FÖR ALLA 



NATIONELL WEB- TJÄNST

Samlar och tillhandahåller geografisk data 
samt sätter krav på standard och format 



Nationell webbtjänst

Nationell webbtjänst skapas först 

- Samlar och tillhandahåller 

detaljplaner digitalt 

• Motorn för utvecklingen

• Nationell kvalitetssäkring

• Sätter krav på enhetliga format

• Markanvändning

• Status/ skede

• Statistik

• Länk till kommun 

• Möjlighet till export

Visionen – Ett ”Hemnet” för detaljplaner 



Samtliga kommuners detaljplaner är digitalt tillgängliga för alla aktörer i hela 

landet genom en nationell web-tjänst.

Tillhandahålls av statlig myndighet, men innehållet ägs och uppdateras av kommunerna. 

Går att nå från samtliga digitala medier och kan användas för att hitta information och göra 

urval bland detaljplanering. 

Från tjänsten leds man vidare till kommunal web-tjänst för kompletterande material och för att 

lämna synpunkter på detaljplaner. 

DIGITALA DETALJPLANER - TILLGÄNGLIGA FÖR 
ALLA 



För framtagandet av detaljplaner finns en nationell, standardiserad kravspecifikation på format, 

objektstruktur, symbolisering med mera som gör det möjligt att samla och hantera samtliga kommuners 

detaljplaner i den nationella web-tjänsten. 

Detaljplanerna tas fram i 3D och kan visualiseras både i 3D och 2D.

I samband med varje beslutssteg, enligt PBL, exporterar kommunerna data till både nationell och lokal web-

tjänst. 

Att tillhandahålla data digitalt på hemsida samt nationell web-tjänst lagstadgas på samma vis som att det 

idag finns krav på kungörelse i tidning. 

Krav på standard vid framtagande av detaljplan och export till nationell web-tjänst gäller nya detaljplaner från 

och med nu. För äldre detaljplaner hänvisas till kommunens web-tjänst.

DIGITALA DETALJPLANER - TILLGÄNGLIGA FÖR 
ALLA 



Sökfunktioner
• Län, kommun eller valfritt 

område på kartan
• Detaljplanens namn och nr
• Aktuella år för planprocessen
• Planskede (Planuppdrag, 

Samråd, granskning, 
Antagande, Överklagande, Laga 
kraft)

• Detaljplanens 
innehåll/användning (Boverkets 
katalog)

• Ytor
• Ev. uppskattad BTA, antal 

lägenheter
• Ev. Nyckelord

• Möjlighet att addera bygglov, 
Översiktsplanering

Nationell web- tjänst - Sökfunktion

Bostäder

Industri

Verksamheter

Handel

Skola

Vård

Övrigt

Markanvändning

Yta i kvadratmeter

BTA i kvadratmeter (prel)

Våningshöjd/ Totalthöjd

Operahus, tennishall, etc…. 

Detaljplaneskede

Planuppdrag, Samråd etc

Aktiva år för detaljplaner 

Laga kraftPågående

Markanv. BTA

”Var kan jag bygga en idrottshall med byggnadshöjd på 12 meter 
på en yta som är minst 5000 kvm i Sydvästra skåne enligt 
gällande detaljplaner?” 

”Var planerar Blekinge för nya området som medger förskola 
inom minst 10 000 kvm i sin översiktsplanering och 
detaljplanering?”



• Samlad information om 

detaljplanen

• Geografiskt läge

• Markanvändning

• Status

• Länk till kommunens hemsida 

för mer information, möjlighet 

att lämna synpunkter och e-

tjänster

Nationell web- tjänst – Inzoomad vy 2D 



• Möjlighet till uppföljning, utvärdering och 
analyser genom uttag av statistik

• Varje planskede och beslut på kommunal 

nivå ”inrapporteras” automatiskt via 
handläggarstöd till nationell web-tjänst

• SKL standard

• Exempel på möjligt statistikuttag: 
• Antal laga kraftvunna detaljplaner per 

kommun, län, riket/ månad, kvartal, år

• Överklagade planer
• Mediantid för framtagande av detaljplan 

(förenklad, standard eller utökat 
förfarande)

• Ytor på markanvändning (Boverkets 
katalog) 

• Bostäder i ÖP, Detaljplan, Bygglov – visa på 

bostadsreserver kommunalt 



Export
Möjliggör ett fortsatt arbetsflöde 
inom samhällsbyggnad. Möjlighet 
att få ut gränser och bestämmelser 
i detaljplaner i digitalt format så 
som dwg/mxd. (3D objekt) 

Användare
• Privatpersoner
• Byggaktörer
• Myndigheter 
• Politik
• Kommuner



Nationell web- tjänst – Lager med Översiktsplaner



Nationell web- tjänst – Lager med Bygglov



Uppskattat antal bostäder/ antal yta i ÖP 

Uppskattat antal bostäder i pågående 

detaljplaner samt Antagna detaljplaner 

under vald tidsperiod

Antal beviljade bygglov med startbesked 

på bostäder inom aktuella 
utbyggnadsområde (ÖP)/ detaljplan inom 

tidsperiod. 

Yta (kvm) eller antal och typ av bostad

Inrapportering av bostäder ”utanför 
ramen” utgör några procent som kan 

påverka utfallet av antalet slutligt byggda 
bostäder

0
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15000

20000

25000

Översiktsplan Detaljplan (ej bebygd) Bygglov

Antal uppskattade bostäder i Skåne 2018-2040

Pågående Laga kraft Överklagande

Bebyggelse-
reserv

Planreserv



Kontinuerlig uppdatering av 

Indikatorer för samhällsbyggnad

Markreserver och bostadsreserver 

nationellt och kommunalt 

Inrapportering till Öppna jämförelser 

SKL/ SCB utförs redan manuellt

Gemensamma parametrar som 

rapporteras in behöver identifieras och 

definieras nationellt

Möjlighet att djupdyka i statistiken; 

”I detta nybyggnadsområde har 1/3 

begärt bygglov, 1/3 har fått 

startbesked, 1/3 har fått slutbesked”0

5000

10000

15000

20000

25000

Översiktsplan Detaljplan (ej bebygd) Bygglov

Verksamhetsmark i Kommunen (kvm)
2018-2040

Pågående Laga kraft Överklagande



1. Digitalisera, samla och strukturera data

(lagändring om krav på enhetlig planstandard, inrapportering, plandatabas) 

2. Digitalisera arbetsflödet 

(dokumenthanteringssystem med tidsplaner och automatiska flöden av in/ 

utdata) 

3. Möjliggör digital dialog med medborgare och myndigheter 

(bank-id för inlämning av synpunkter, e-tjänster för att söka detaljplan mm) 

VÄGEN TILL EN NATIONELL OCH 
LOKAL WEB-TJÄNST



Nationell översikt som ger transparens och tydlighet

Förståelse för planprocessen och detaljplanens regleringar som underlättar 

medborgardeltagande 

Aktörer i samhällsbyggnadsbranschen får tillgång till digital ingång

Obrutet informationsflöde

Minskar felkällor då gemensam och uppdaterad plandata används

Möjlighet till kunskapsutbyte mellan kommuner

Möjlighet till statistikuttag; uppföljning, utvärdering och analyser på lokal, regional och 

nationell nivå, med en liten arbetsinsats

Möjlighet att utveckla tjänsten genom att kombinera med data för bygglov samt 

översiktsplaner 

EFFEKTER OCH VINSTER



VISUALISERING

Tekniska hinder finns inte för att 
jobba med 3D och visualisering i 
plan och byggprocessen.  

Det finns mycket goda exempel 
på kommuner som tillämpar 3D 
visualisering i sin process. 

Det saknas en tillämpbar, 
enhetlig standard rörande 
grafisk representation av vilka 
och hur objekt/lager/teman 
skall presenteras. 

Detta är ett arbete som bör 
drivas vidare som ett strategiskt 
initiativ i syfte att nå den fulla 
effekten med visualisering.



ARKIVERING

En annan aspekt i samhällsbyggnadsprocessen är arkivering:

- Hur arkiveringen av dokument och datamodeller ska gå till 
- Hur göras tillgängliga för involverade aktörer i processen och andra intressenter. 

Arbetsgruppens förslag är att man arbetar vidare i denna fråga och att i ett nästa steg delar 
upp i detta i två delar:

- En teknisk del där fokus är på arkivering
- En behovsinriktad del som fokuserar på tillgängliggörande. 



SLUTSATS
Trots att digitaliseringen pågått i över 30 år är fortfarande en stor del av 
samhällsbyggnadsprocessen analog och pappersbaserad. Dags att göra 
något åt det. 

Vår kartläggning visar att:

- Teknik finns
- Kommunerna ligger långt framme 
- Producerade data i form av kommunala planeringsunderlag skulle 

kunna göras åtkomligt nationellt. 

Vår vision visar på behovet av en nationell IT-miljö som kan härbärgera 
och tillhandahålla övergripande information och data kring framförallt 
detaljplaner. 

I detta sammanhang måste prioritering ske med att ta fram tydliga 
specifikationer för hur data skall vara utformat, lagrat och ges åtkomst 
till. Utan en sådan prioritering kommer dagens nuläge att kvarstå och 
försvåra enhetliga lösningar.



Arbetspaket 3
Monica Ek
• Virtual Cities of Sweden
• monica.ek@virtualcities.se
• 070- 562 0216

mailto:monica.ek@virtualcities.se


Deltagare i arbetspaket 3

Eva Cruslock
Alingsås Kommun

John Hellman
Helsingborgs Kommun

Sanna Elgh Dalgren
Boverket

Odd Tullberg
Virtual Cities of Sweden AB

William Hedenqvist
Trafikverket



3D infrastruktur- och översiktsplaner

• Den tidiga planeringen var inte med i det föregående projektet 
Smart planering för byggande.

• Syftet är att få in den tidiga planeringen i informationsflödet.
• Glapp i processen och ingen tar ansvar för användbarhet.

- Öhhhh... ÖP i 3D? Skojar du? Det är väl bara typ text och lite breda penseldrag...

En fantastisk chans att verkligen påverka.



Sammanhang - Kontext

Genomförbar
Användbar
Uppföljningsbar
Aktuell



3D - "fastighetsbildningen"3D - "ÖP-planering"



3D infrastruktur- och översiktsplaner

Formulera riktlinjer för samordnade informationsmodeller 
med GIS och BIM – geometri och attribut, baserat på 
Svensk Geoprocess och CoClass samt Boverkets 
rekommendationer. Därutöver ta fram förslag till riktlinjer för 
visualisering av 3D modeller i medborgardialoger inom 
processens olika faser.



3D infrastruktur- och översiktsplaner

Infrastrukturplaner ligger i nivå med 
Trafikverkets åtgärdsvalsstudier.

Förflyttning - hur gör vi - riktlinjer

Önskat läge - vart vill vi - vision

Nuläge - var är vi - omvärld



Omvärld

• Samverkan
• Hållbarhet
• Digitalisering
• Öppenhet - PSI
• Säkerhet - NIS
• Globalisering
• Demografi
• Klimatförändringar
• Teknik
• Automatisering
• Underhållsskuld



Trender som ligger till grund för Visionen

• Megatrender kommer att 
hända.

• Allt som kan digitaliseras 
kommer att digitaliseras.

• Allt som är svårt kommer att bli 
lätt.

• Alla internationella storstäder 
kommer att ha en digital 
tvilling.



Nationella initiativ

• Nationell plattform för geodata – byggnad, detaljplan.
• Lantmäteriets uppdrag
• Boverkets uppdrag
• Standardisering
• Föreskrifter 2019
• Planeringsunderlag
• ÖP-modellen 2.0 2019
• Regionalplanering
• Länsstyrelsen
• Trafikverket och SKL



Kommunala initiativ

• Digitala översiktsplaner 
på webben.

• Agenda 2030 i planen.
• KPI-er för mätning och 

uppföljning.
• Fokus på visualisering.

Agenda 2030 i Tyresö kommuns översiktsplan

Key Performance Indicator = Nyckeltal
Konsumentprisindex



Vision 2030



Från 2002 till 2018



Interoperability
Collaboration



Digital Twin

The original quote from NASA, 2002:

"The ultimate vision for the digital twin is to create, test and 
build our equipment in a virtual environment. Only when we get 
it to where it performs to our requirements do we physically 
manufacture it. We then want that physical build to tie back to 
its digital twin through sensors so that the digital twin contains 
all the information that we could have by inspecting the 
physical build."



Digital tvilling

Fritt översatt och tolkat:

Visionen om den digitala tvillingen är att skapa, testa och 
bygga allt i en virtuell miljö. Bara när vi är nöjda med 
resultatet, att det lever upp till våra mål, ska vi bygga den 
fysiska miljön. Via sensorer ska sedan den byggda miljön 
knytas tillbaka till den digitala tvillingen så att all information 
om den kan återfinnas där som underlag för fortsatta 
förbättringar. 



Scenariostyrd planering



Krocktesta dina planer

”I modellen kan vi testa olika scenarier, där vi har kopplat ihop arkitektur, trafikplanering 
och hållbarhet med energilösningar och avfallshantering. Där tror jag att vi kommer att 
jobba smartare, men det kräver lite annan teknik.”

Eric Jeansson geodatastrateg i Göteborgs stad



Livscykelperspektiv



Skalbarhet



Aggregerbar digital tvilling



Riktlinjer

• Organisation
• Samverkan
• Omvärld
• Vision
• Tillämpning
• Teknik





Slutsatser

• Allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras.
• Agenda 2030 kommer att vara styrande för all planering.
• Samtlig information kommer att vara tillgänglig via stadens digitala tvilling och 

nationella plattformar.
• Genom bred samverkan inom kommunen och med andra kommuner ökar 

möjligheten till att så snart som möjligt kunna effektuera digitaliseringens 
förtjänster.

• Arbetet med översiktlig planering år 2030 kommer inte att skötas på det sätt som 
det görs idag.

• Organisation och arbetsroller för framtagande av översiktlig planering kommer att 
skötas mer automatiskt och dynamsikt av resurser med andra kunskapsprofiler.

• Samverkan för framtagande av förutsättningar kommer ske i breda ekosystem. 
Dialogerna kommer att underlättas med virtuella miljöer där deltagarna kan mötas 
utan att behöva resa.

• AI-baserade hjälpmedel kommer att vara stöd i analyser och behovsplanering.
• 3D-baserade infrastruktur- och översiktsplaner i en samordnad informationsmodell 

är en nödvändighet för att uppfylla framtida krav på planering.

Helt logiskt med översiktlig planering i 3D.



Rekommendationer

• Reflektera - över vision, stråk och riktlinjer
• Komplettera - med egna riktlinjer
• Prioritera - välj ut de riktlinjer som kan påbörjas här och nu
• Agera - starta nu



Fortsatt arbete

• Samhällsnytta, affärsmodell och upphandling rörande den digitala 
tvillingen

• Aggregerbar digital tvilling
• Analys och utveckling av Digitala Översiktsplaner
• Framtagning av KPI-er
• Centre for Digital Built Britain
• Digital Twin City-dialog
• Utveckling av riktlinjer
• Standardiserad visualisering
• Utbildning & Stöd



Arbetspaket 4
Sascha Benes
• Örebro Kommun
• sascha.benes@orebro.se
• 019- 21 47 16

mailto:sascha.benes@orebro.se


DigSam
AP 4 – Handbok för digitala detaljplaner



Vad har hänt i DigSam?

1. Fördjupade studier av juridiska aspekter kring lagring 
av 3D geodata/BIM modeller Lantmäteriet

2. Fördjupad kartläggning av lagring och åtkomst till 
producerade data. Tyréns

3. 3D Översiktsplaner – formulera riktlinjer för samordnade 
informationsmodeller med GIS och BIM – geometri och 
attribut, baserat på Svensk Geoprocess och CoClass
samt Boverkets rekommendationer. Virtual Cities of
Sweden

4. Framtagande av en digital handbok med konkreta 
instruktioner till kommuner för att komma igång med 
digitalisering/vektorisering (från PDF till smart lagring) 
av nya och gamla detaljplaner enligt befintlig 
standard. Örebro kommun

5. Inspirationsseminarier i fem utvecklingssteg inklusive 
workshops som inkluderar medborgardialoger Sweco

Digsam – 5 arbetspaket



Målet – digital detaljplan och 
planprocess



”Projektet går ut på att 
arbeta mot ett obrutet 
digitalt standardiserat 
informationsflöde med 
särskilt fokus på 
processens tidiga 
planeringsskeden, det 
vill säga 
översiktsplanering, med-
borgardialog och 
medskapande med 
användning av 
digitaliseringens tekniska 
möjligheter”.

Digsam – ett obrutet informationsflöde



Örebro

Metria, Helsingborg, 
Göteborg, Kävlinge, 

Gotland, Arboga, Botkyrka, 
Höganäs, Sollentuna,

Boverket, Geosecma, SKL, 
Länsstyrelsen, Lantmäteriet

Digsam AP4 - Projektgrupp



Skapandet av 
projektgrupp med parter

Bruttolista
Målbeskrivning
Uppdragsplan

m.m. 

Enkät med SKL

Spridning via sociala 
medier (Facebook)Spinn-off projekt: AIDAInformationsmöte med 

byggaktörer

Ta fram handbokstexter Intern textgranskning i 
projektgruppen Färdigställa texter

Processen - 2018



Bygga upp 
plattform

Testversion 
färdig

Publicering på SBE-
hemsida! Kompletteringar

Avskalad juridisk 
granskad version 

på Boverkets 
hemsida

Processen - 2019



• Beskriva grundläggande aspekter för 
digitalisering av detaljplaner

• Lyfta fram bra och mindre bra exempel

• Guida till annan relevant information 
och stöd inom området

• Lyfta viktiga frågor för kommuner att ta 
ställning till i olika skeden av 
digitaliseringsprocessen

Handbokens innhåll - meta



Kompetenser och projektorganisation, arbetsflöden 
och arbetssätt
• Resurser (roller och kompetenser)
• Prioritering
• Organisation
• Tillvägagångssätt och upplägg

Inledning
• Bakgrund
• Syfte och ambitionsnivå
• Spaning på framtidens 

detaljplaner

Förankring i organisationen
• Väcka engagemang
• Kommunikation och dialog

Systemstöd
• Teknisk utrustning
• Samverkansformer
• Upphandling

Handbokens innhåll - konkret



• varje kommun till att börja med behöver utreda sitt eget syfte 
med att digitalisera detaljplaner. Vad vill kommunen kunna 
göra med den digitala detaljplaninformationen på lång och på kort 
sikt? Vilka nyttor ska digitaliseringen ge?

• kommunen behöver tidigt utreda sina egna förutsättningar 
för att digitalisera alla gällande detaljplaner, vilka ser väldigt olika 
ut i kommuner landet över

• att digitalisera detaljplaner inte bör genomföras som ett isolerat 
projekt utan snarare betraktas som en naturlig del av en 
verksamhetsutveckling

Slutsatser 



Framtidsspaning 



Tack! 

Kontakta mig för mer info:

Sascha Benes
Digitaliseringsstrateg 

Örebro kommun
Stadsbyggnad, Planeringsavdelningen

019 – 21 47 16
sascha.benes@orebro.se
Linkedin

mailto:sascha.benes@orebro.se
https://www.linkedin.com/in/florian-sascha-benes-b15b5a22/


Arbetspaket 5
Andreas Huss
• Sweco Architects AB
• andreas.huss@sweco.se
• 070- 344 61 87

mailto:andreas.huss@sweco.se


Syfte arbetspaket 5
Idag finns det mesta inom digitala verktyg och metoder för digital samhällsplanering men används i mindre 

utsträckning. Syftet med inspirations- och utbildningsseminarier i fem utvecklingssteg inklusive workshops 

med användning av digital teknik är:

Att på bred front inspirera aktörer inom offentlig sektor, näringsliv, akademi och 

civilsamhälle i hela landet. Vidare visa på att digitala metoder och verktyg kan 

hjälpa oss att nå målen om en effektivare och hållbarare samhällsbyggnad.

DigSam- Digitaliserad Samhällsbyggnadsprocess

Arbetspaket 5



Idag
Idag saknar vi inte digitala tekniker, kunskaper och processer men dessa är tidvis 
svåra att ta till sig i den dagliga driften av verksamheten. Kunskapsnivån om digitala 
möjligheter inom samhällsbyggnad är ibland även låg. När utveckling mot en 
digitaliserad samhällsbyggnad sker så är det i många fall genom eldsjälar inom 
kommunen. Vi har därmed både en kunskapsbrist och ibland hos vissa 
personer/organisationer en hög nivå av kunskap.

Går det att genom riktade kunskapshöjningar och nätverkande skapa en effekt som 
påverkar organisationerna internt samt även ger ringar på vattnet till andra 
organisationer?



Arbetspaket 5 har haft som syfte att inspirera och höja 
kunskapsnivån hos främst kommunala tjänstepersoner samt 
skapa nya kontakter så att digitala tekniker och processer 
börjar användas mer inom samhällsbyggnaden. Genom 
inspirations- och utbildningsseminarier i fem utvecklingssteg 
inklusive workshops med användning av digital teknik, har vi 
inspirerat aktörer inom offentlig sektor, näringsliv, akademi och 
civilsamhälle i hela landet. Arbetspaketet har att också att gett 
deltagarna möjlighet att laborera med medborgardialoger–
visualisering och kommunikation med användning av digitala 
metoder. 

Målet för Arbetspaket 5 är en kunskapshöjande effekt 
hos aktörer inom digital samhällsbyggnadsprocess.
Deltagare. Alingsås, Linköping, Örebro, Gotland, Uppsala, Umeå, Falun, 
Helsingborg och Höganäs

Syfte



Rekommendationer
PLATTFORM
Konsensus och rekommendationer hos deltagarna råder att dessa inspirationsträffar och 
medföljande nätverk är mycket värdefullt i verksamheten och är något som bör fortsätta i en 
plattform så att kunskapen sprids mer inom men även utanför gruppen. Vi rekommenderar att 
fortsätta med aktiva inspirationsutbildningar inom någon befintlig organisation så att kontinuitet 
uppnås samt förankras både på lokal och nationell nivå. Dessa organisationer kan till exempel 
vara Lantmäteriet eller Smart Built Environment.

TASK FORCE
För att fördjupa kunskapen i praktiska fall så rekommenderas att skapa en task force som 
tillsammans med reell uppgift i kommunal verksamhet studeras, tex analyser och data mellan 
BIM/GIS, klimatkomfortanalyser för detaljplaner, använda parametrisk design i detaljplan, etc. 
Gruppen kan bestå av innovationskunniga personer samt personer med insikt i kommunernas 
verklighet. Tillsammans med experter inom områden som ska studeras kan testen utföras i till 
exempel sprint-format, workshops, hackaton eller likande. Denna kunskap kan sedan spridas 
genom ovan nämnd plattform.



Arbetsgrupp:
Andreas Huss, Uppdragsledare. Arkitekt och stadsplanerare Sweco Architects
Ulf Ranhagen, Arkitekt och adjungerad professor KTH
Adam Sjödin, civilingenjör Arkitektur, Digital Strateg Sweco Architects

Referensgrupp:
Anders Neregård, Digitaliseringschef Sweco Architects
Jenny Carlstedt, Lantmäteriets uppdrag Nationell plattform för geodata-access, Sweco smarta städer 
och samhällen
Örebro Kommun

Experter
Systemleverantörer
Byggherrar
Konsulter
Kommuner
Akademin

Genomförande



61 deltagare från kommuner, 
39 experter och inspiratörer



Inspiration. Med inspiration från några av de främsta 
inom sina områden har deltagarna fått dels få se utförda 
projekt, dels få en framtidsblick om digitala verktygens 
möjligheter att skapa hållbar utveckling i praktiken.

Utförda aktiviteter i arbetspaketet:

Testa. Tillsammans i workshops har deltagarna och 
experterna fått använda och diskutera hur användningen 
av digitala verktyg och processer kan förbättra arbetet

Visioner. Hur kan kunskapen användas i det egna 
verkligheten? I workshops har deltagarna fått beskriva 
hur redskapen kan användas och effektivisera 
samhällbyggnadsprocessen i sitt eget fall.

Projektet har genomfört:
§ 26 inspirationsföreläsningar
§ 10 workshops
§ 10 erfarenhetsåterföringar 

från deltagarna
§ 1 dialogverkstad
§ 1 expertpanel



Nätverk. Deltagarna får ett omfattande nätverk med kompetenser inom 
digitaliserad samhällsbyggnad. 90 personer har interagerat

Resultat Arbetspaket 5

Kunskap. En diger överblick över möjligheter att effektivisera processer. 
Analysmetoder och simuleringar i olika skalor, BIM/GIS integration, ICT, 
ITS, IoT, digital dialog, utbildningsbehov etc

Dokumentation. Löpande dokumentation har lagts upp på Smart Built
Environments hemsida, YouTube, pressmeddelande etc

Förankring. Kunskap om hur drivna tjänstemän kan få stöd i sin  
organisation för att förändra och förbättra processer. Chefer har varit med 
tillsammans med tjänstemän. Nätverket och kunskapen gör att det är 
lättare att få genomföra projekt i organisationen



Dag 1. 17/9. Metoder och verktyg för gestaltning-, visualisering-animering-simulering 
och konsekvensanalys av olika sakområden tex ljus, ljud, ekosystemtjänster, 
mikroklimat, kretslopp, rumslig struktur och tillgänglighet. 
Utzoomat. På kvällen mingel

Dag 2.18/9. Metoder och verktyg. fortsättning
Inzoomat

Dag 3. 21/11. Metoder och verktyg för aktörsdialoger särskilt medborgardialoger 
med fokus på pedagogisk framställning och visualisering. 

Dag 4. 26/3-2019 Metoder och verktyg för att samordna och integrera ICT, ITS och 
IOT i rumslig planering

Dag 5. 8/5-2019.  Summering av alla dagarna. Utveckling- och utbildningsbehov 
kopplat till samhällsbyggnadsprocessen som helhet men särskilt fokus på tidiga 
skeden. Förankring i organisationen

Program
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STORT ANTAL DIGITALA VERKTYG OCH METODER



Resurser

Kostnad

Tid

Vad innebär det för planeraren, vilken roll har vi?
Tidiga skeden analyser blir viktigare
Urval, kombinera

DIGITALISERING OCH HÅLLBARHET



DAG 1 17/9
9:00 Frukost/kaffe

9:30 Presentation av projektet och de 5 dagarna.
Andreas Huss, Ulf Ranhagen, Adam Sjödin.
10:00 Inledning och presentation av deltagarna

10:30 Inspiration 1. Smarta städer
Jenny Carlstedt, Lantmäteriets uppdrag Nationell plattform för geodata-access, Sweco smarta städer och samhällen 
11:00 Workshop
12:00 Lunch
13:00 Inspiration 2. Erfarenheter från digital samhällsbyggnad. Höganäs kommun
Sofie Danielsson, Kart/GIS-ingenjör Höganäs Kommun
Linda Adler, lantmäteriingenjör Höganäs Kommun
13:30 Inspiration 3. ESRI om framtid, trendspaning
Oscar Monell, GIS Solution Architect ESRI
Claes Francke, head of Tech Sales på S-GROUP Solutions
14:00 Inspiration 4. Datahantering och lagring, (BIM/GIS)
Ulf Hedlund, affärsutvecklare geografisk informationsteknik Tyréns,  Ansvarig för arbetspaket 2 Digsam, om kartläggning av lagring och åtkomst till data
14:30 Fika
15:00  Workshop
16:00 Inspiration 5. Presentation av erfarenheter
Falu Kommun
16:30 Uppsamling.

Ulf/Adam/Andreas
17:00 Mingel
Vi avslutar dagen med mingel i Swecos Vardagsrum



2019-11-11

104ESRI



2019-11-11 105
ESRI







ADAPTIVE DESIGN 
PARAMETRISKA VERKTYG I PLANERING

PARAMETRISKA VERKTYG SOM SKISSVERKTYG



FÖRDELAR MED PARAMETRISKA VERKTYG
- Automatisera

- Generera flera olika lösningar

- Optimering

- Analyser

- Smidigare arbetsflöde, flexibilitet och kontroll

- Verktygslåda



Exempel:
- Sol

- Utsikt

- Vind

- Flöden

- Buller

- Yta

- Densitet

Designparametrar och analyser







Ericsson Ericsson

Örebro Helsingborg

Tips!
Bygg prototyper
Designa och utveckla för mobilen först
Användartesta hela vägen
Multikompetenta team
Agila arbetsmetoder (tänk på vid upphandling)

Ett skräddarsytt eget datainsamlingsverktyg







CIM
City Information Model/Modeling/Management

Trafikplanerare+stadsplanerare=sant





Dokumentation dag 1-2 Dokumentation dag 3 Dokumentation dag 4 Dokumentation dag 5

All information på Smart Built Environments hemsidaDokumentation

https://www.smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/digsam/utbildningsseminarier-med-fokus-paa-anvaendning-av-digital-teknik/dokumentation-och-presentationer/


Film om parametrisk design i stadsbyggnad (Dag 2 DigSam): https://youtu.be/5Pi8Ft6JsDU
Film om digital dialog (Dag 3 DigSam): https://youtu.be/6HqwH1AY9AY

https://www.smartbuilt.se/projekt/standardisering/digsam/
https://www.smartbuilt.se/projekt/standardisering/digsam/utbildningsseminarier-med-fokus-paa-
anvaendning-av-digital-teknik/
https://www.smartbuilt.se/om-oss/aktuellt/nyheter/2018/181115-dialog/
https://www.smartbuilt.se/om-oss/aktuellt/nyheter/2019/190521-digsam-utbildningsdag/
https://www.smartbuilt.se/om-oss/aktuellt/nyheter/2019/190405-position-2030/
https://www.smartbuilt.se/projekt/standardisering/digsam/reseberaettelse/
https://blogs.sweco.se/kommuner-pa-vag-mot-digitaliserad-samhallsbyggnadsprocess/
http://www.mynewsdesk.com/se/sweco/news/digital-dialog-moejliggoer-foer-baettre-beslutsunderlag-i-
samhaellsbyggnadsprocesser-333837
http://www.smartbuilt.se/om-oss/aktuellt/nyheter/2018/181010-digsam/
https://www.mynewsdesk.com/se/sweco/news/sweco-hjaelper-kommuner-bli-mer-digitala-i-sin-
samhaellsplanering-323142

https://youtu.be/5Pi8Ft6JsDU
https://youtu.be/6HqwH1AY9AY
https://www.smartbuilt.se/projekt/standardisering/digsam/
https://www.smartbuilt.se/projekt/standardisering/digsam/utbildningsseminarier-med-fokus-paa-anvaendning-av-digital-teknik/
https://www.smartbuilt.se/om-oss/aktuellt/nyheter/2018/181115-dialog/
https://www.smartbuilt.se/om-oss/aktuellt/nyheter/2019/190521-digsam-utbildningsdag/
https://www.smartbuilt.se/om-oss/aktuellt/nyheter/2019/190405-position-2030/
https://www.smartbuilt.se/projekt/standardisering/digsam/reseberaettelse/
https://blogs.sweco.se/kommuner-pa-vag-mot-digitaliserad-samhallsbyggnadsprocess/
http://www.mynewsdesk.com/se/sweco/news/digital-dialog-moejliggoer-foer-baettre-beslutsunderlag-i-samhaellsbyggnadsprocesser-333837
http://www.smartbuilt.se/om-oss/aktuellt/nyheter/2018/181010-digsam/
https://www.mynewsdesk.com/se/sweco/news/sweco-hjaelper-kommuner-bli-mer-digitala-i-sin-samhaellsplanering-323142


• Välordnat och välkomponerat med föreläsare, bra upplägg med blandning av föreläsningar och 
workshops.

• Jättebra att samla plan-/geodata-/it-folk mlf! 
• Duktiga föreläsare, mycket nytt och intressant. Bra inspiration och föreläsningar, mycket att ta med sig 

hem. Bra med blandningen av exempel från konsulter, universitet och kommuner.
• Bra att träffa andra kommuner och lyssna på deras problem och lösningar. Bra blandning av 

kommuner och intressant att diskutera med andra kollegor, både inom egna organisationen och andra.
• Det var framförallt spridningen som var positiv. Allt går inte att applicera på vår verksamhet men 

det har varit lärorikt att få det breda perspektivet. Det har varit särskilt bra att bygga upp ett nätverk 
med andra kommuner som står inför att göra samma resa.

• Intressant med Microsoft och Fordon och förstås IoT.

• Bra blandning mellan digitala verktyg och hållbarhetsfrågor. 
• Många intressanta föreläsningar och duktiga föreläsare. Bra att ni efter första gången styrde så att vi 

blandade oss och diskuterade med olika personer på olika WS. Superbra med informationen från 
ESRI och framför allt AutoCad vid första tillfället.

• Väldigt bra varvat med olika teman med inspel från konsulter, företag till kommuner. Från vad 
som är tekniskt möjligt till vad som faktiskt genomförs/används på kommuner idag. Jättebra varvat 
med workshops.

Vad tycker du var bra?



• Det vore bra om vi på något sätt kunde fortsätta projektet på något sätt, så att vi inte tappar fart i vårt arbete i 
kommunerna. Det skulle ge oss en möjlighet att lära oss vidare och att få ta del av hur man löst problem mm i andra 
kommuner. Lite för att inte sitta och uppfinna hjulen i olika kommuner parallellt.

• Kommuner skulle lära sig av varandra och produktspecialister, och produktspecialister skulle få insikt i vilka 
behov/problem som behöver lösas från kommunens sida. Fokus på digitala smarta lösningar som ser hela 
processen och inte bara göra analoga processer digitala.

• Vore jättekul att få återsamlas på något sätt i detta nätverk och höra hur det går. Också för att öka "pressen" lite på 
oss att ta tillfället i akt och faktiskt göra någon verkstad av det vi fått inspiration kring som vi sedan kan visa upp.

• Hade varit trevligt att gå in på en väldigt konkret nivå också.
• Behålla detta nätverk med personer och ha någon träff per år, eller skype-möten och informera varandra om vad vi 

gör på våra kommuner just nu, tror också att vi på olika nivå kommer att hålla kontakter mellan vissa personer.
• Kroka arm med lantmäteriet i deras utbildningsinsatser och försök nå ut brett. Erfarenheterna från kommunerna 

är viktiga i sammanhanget. Ger verklighetsförankringen där lantmäteriet ger den statliga tyngden.
• Att etablera någon typ av nätverk med grund i de nio kommuner som deltog kan vara en god tanke. Att predika 

förändring på hemmaplan är extremt svårt och påfrestande. Följer en mängd fördomar kring varför man gör det på 
köpet (teknikintresse odyl). Samma budskap från en kollega i en annan kommun kan i många fall nå in mycket 
snabbare även om leveransen är i det närmsta identisk. Mycket likt att många hellre rekryterar utifrån än internt. Även 
om kompetensen finns så ser man den inte. 

• Kreativ verkstad! Hjälpa varandra att lösa problem. Endera kopiera av varandra och väldigt handfast guida alt 
lyfta ett problem och i grupp med olika bakgrund/specialitet snickra ihop lösningar. Skulle kunna bolla 
tillsammans, lämna ut deluppdrag, återses och se vad som fungerar/inte och jobba vidare under en längre period, 
kanske 6 mån-1 år med heldag en gång varje eller varannan månad.

Idéer om fortsättning



Sammanfattning
Elisabeth Argus
• BonaCordi AB
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Slutsats
1. Digitaliseringen kräver samarbete och nya perspektiv. Arkiveringsfrågor, 

kvalitetsbrister i digital information och bristande samarbete mellan aktörerna 
bromsar digitaliseringen 

2. Hemnet för plan- och byggprocessen. Med en nationell webbtjänst kan 
produktiviteten i samhällsbyggnadssektorn öka, hållbarhetsaspekter underlättas 
i tidiga skeenden samt transparens och tydlighet ökar.  

3. År 2030 finns en röd tråd från tidig planering fram till byggande med 
översiktsplanen närvarande hela vägen. Kunskaper förs vidare, alla förstår 
varför planen ser ut som den gör och det är enkelt att utvärdera effekterna. Alla 
kommuner har en digital tvilling där planen kan provköras. 

4. Utred syftet och nyttan med arbetet med digitala detaljplaner och utmana 
tanken på hur framtidens detaljplan ser ut samt ta hjälp av varandra

5. Ensam är inte stark. Skapa en plattform för kunskapsspridning och detaljstudera 
delar av digital stadsutveckling



Lägg in bild om 
förändringstrappan...

Elisabeth Argus BonaCordi AB 2019-07-02



5 tips för att komma igång imorgon!
1. Diskutera i din lednings- eller arbetsgrupp upplevda juridiska hinder. Använd Arbetspaket 1 

resultat som grund i diskussionen. Är det något hinder idag som kan tas bort genom ett annat 
arbetssätt?

2. Använd visionen i arbetspaket 2, ett nationellt ”Hemnet” för lagring och åtkomst av data, på din 
arbetsplats i samband med verksamhetsplanering. Diskutera vad behöver utföras som ett första 
steg i riktning mot visionen. Digitalisera detaljplaner, sätta metadata på era data eller testa en 
befintlig plattform för att tillgängliggöra dina data tillsammans med flera aktörer?

3. Använd visionen i arbetspaket 3, en Digital tvilling som utgångspunkt för kommunens då din 
kommun startar arbetet med er översiktsplanering. Diskutera vad behöver utföras som ett första 
steg i riktning mot visionen. Ta fram underlag till nästa ÖP digitalt? Studera boverkets modell för 
ÖP?

4. Studera och använd handboken för digitalisering av detaljplaner som arbetspaket 4 har tagit fram. 
Undersök möjligheterna med att skapa samverkan kring digitaliseringen inom ditt län?

5. Ta del av inspirationsmaterial som tagits fram i arbetspaket 5 när din verksamhet ska påbörja 
förändringsarbetet av era arbetssätt. Sätt gärna samman ett lokalt innovationsteam med 
blandade kompetenser. Testa någon av metoderna i en reell uppgift.



Håll koll på 
DigSams hemsida

https://www.smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/d
igsam/slutrapport/

https://www.smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/digsam/slutrapport/utbildningsseminarier/




Tack!


