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Förord 
Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhälls-
byggnadssektorn kan bidra till Sveriges resa mot att bli ett globalt föregångsland som 
realiserar de nya möjligheter som digitaliseringen för med sig. Smart Built 
Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom 
ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, 
Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för 
Sveriges internationella konkurrenskraft och bidra till hållbara lösningar på globala 
samhällsutmaningar.   

Samhällsbyggnadssektorn är Sveriges enskilt största sektor som påverkar hela vår be-
byggda miljö, men den är fragmenterad med många aktörer och processer. Att 
förändra samhällsbyggandet med digitaliseringen som drivkraft kräver därför 
samverkan mellan många olika aktörer. Smart Built Environment tar ett samlat grepp 
över de möjligheter som digitaliseringen innebär och blir en katalysator för 
spridningen av nya möjligheter och affärsmodeller.  

Programmets mål är att till 2030 uppnå:  

• 40 % minskad miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv för nybyggnad och 
renovering  

• 33 % minskning av total tid från planering till färdigställande för nybyggnad 
och renovering  

• 33 % minskning av de totala byggkostnaderna  
• flera nya värdekedjor och affärsmodeller baserade på livscykelperspektiv, 

plattformar samt nya konstellationer av aktörer  

 I programmet samverkar programparter från näringsliv, kommuner, myndigheter, 
bransch- och intresseorganisationer, institut och akademi. Tillsammans nyttiggör vi 
den kunskap som tas fram i programmet.   

Digsam är ett av projekten som har genomförts i programmet. Det har letts av 
Elisabeth Argus och har genomförts i samverkan med gruppledarna för de fem 
arbetspaketen med representation från Lantmäteriet, Tyréns, Virtual Cities of Sweden, 
Örebro kommun och Sweco Architects. Därutöver med projektstöd från Seniorkonsult 
Allan Almqvist, IQ Samhällsbyggnad och Metamatrix. Arbetet har genomförts med 
deltagare som medverkat i arbetet i respektive arbetspaket. Därutöver har projektets 
arbetspaket bemannats med deltagare från olika aktörer inom 
samhällsbyggnadssektorn, se bilaga 6 – Projektets bemanning.   

Information som arbetas fram i samhällsbyggnadsprocessens olika faser ska kunna 
användas på ett smidigt sätt av nästa aktör i nästa skede av processen. För att nå dit 
behöver informationen vara digital och standardiserad. Det strategiska projektet 
DigSam har genomförts med syfte 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”. Projektet har finansierats av Vinnova med 5,5 mkr och sektorn 

https://www.smartbuilt.se/projekt/standardisering/informationsfoersoerjning/
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samfinansierar med lika mycket. Projektet startade i september 2017 och avslutas i 
december 2019. Arbetet har bedrivits i fem arbetspaket med en bred representation 
från statliga myndigheter, kommuner och näringsliv (bygg- och fastighetssektorn).  

1. Juridiska aspekter kring lagring av 3D Geodata/BIM modeller 
2. Kartläggning av lagring och åtkomst till data 
3. 3D Översiktsplaner – riktlinjer för samordnade informationsmodeller 
4. Digital handbok för digitaliserade och standardiserade detaljplaner 
5. Utbildningsseminarier med fokus på användning av digital teknik 

  

  
Arbetspaketledare:   
Martin Andrée, Ulf Hedlund, Monica Ek, Frida Hammarlind och Andreas Huss.  

  
  
  
  
Stockholm, 2019-11-29  

Ett stort tack till alla er som medverkat!   

  
Elisabeth Argus, BonaCordi AB  
projektledare  
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Sammanfattning 
Bakgrund och problembeskrivning 
Samhällsbyggnadsprocessen behöver utvecklas och bli smartare, öppnare och mer 
effektiv för ett ökat bostadsbyggande. En digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen 
kan skapa förutsättningar för ett effektivare samarbete mellan privata och offentliga 
aktörer. För att underlätta arbetet med digitaliseringen behöver vi få en tydligare bild 
av de hinder som upplevs begränsa digitaliseringsarbetet hos de olika aktörerna. 

Arbetssätt och syfte 
Upplägget av delprojektet, Arbetspaket 1 inom DigSam, har syftat till att få en så bred 
bild som möjligt av upplevda juridiska hinder vilka skapar tröghet i arbetet mot en mer 
digitaliserad samhällsbyggnadsprocess som är smartare, öppnare och på ett effektivt 
sätt stödjer bostadsförsörjningen. För att uppnå detta syfte har en intervjustudie 
genomförts med ett brett urval av intervjupersoner vilka representerar 
samhällsbyggandets olika sektorer. Därmed har en bred palett av upplevda juridiska 
hinder inom ett stort antal skilda juridikområden erhållits som resultat.  

Några mer fördjupade studier med slutsatser har däremot inte varit möjligt att också 
genomföra inom föreliggande studies ram. En huvudrekommendation är därför att - 
som ett nästa steg - gå vidare inom ramen för nya DigSam-projekt med fördjupade 
hinderstudier inom några av de olika juridikområden som identifierats i föreliggande 
studie. I detta arbete behöver jurister med specialistkompetens inom respektive 
juridikområde delta. I en fördjupad studie kan reella behov av lagutveckling belysas 
och överlämnas till SKLs, Boverkets och Lantmäteriets lagutvecklingsarbete.  

Resultat  
Nedan redovisas huvudsakliga upplevda hinder klassificerade efter juridikområde 
vilka identifierats inom ramen för föreliggande studie: 

Upplevda processrättsliga hinder 

• Myndigheters och domstolars krav på leverans av analoga handlingar.  
• Avsaknad av tydliga och enhetliga standarder för digitala leveranser och 

digitala avtal. 
• Avsaknad av skyldighet för myndigheter att digitalisera information inom 

stadsbyggnad. 
• Oklart rättsläge kring införande av automatiska myndighetsbeslut. 
• Risk för urholkning av rättssäkerhetsgarantier vid automatiserad 

myndighetsprövning. 

Upplevda ägande- och upphovsrättsliga hinder 

• Affärsmässigt agerande för att skydda utvecklade 3D-modeller och 
programvaror för att kunna ta så bra betalt för dessa som möjligt. 

• Ovilja mot öppna format hos vissa leverantörer av programvaror för BIM med 
flera produkter p g a risk för att dessa kan komma att utnyttjas av 
konkurrenter.   

• Risk för komplicerade tvister kopplat till modellägande och rätten att ta betalt 
för nyttjandet av 3D-modeller. 
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• Risk för komplicerade tvister kring upphovsrätt till offentliga handlingar i 
form av multidisciplinära (A, K, VE, VS, E, Brand m.m.) 3D-modeller. Vem äger 
vad? 

• Mer komplicerat att i avtal reglera upphovsrätt och ansvar för olika leveranser 
in i multidisciplinära 3D-modeller.  

• Risk för att ändringar - vilka kan vara svåra att spåra - i multidisciplinära 3D-
modeller kan leda till komplicerade upphovs- och skadeståndsrättsliga tvister. 

• Risk för svårspårbar manipulering av andras leveranser i multidisciplinära 
3D-modeller med risk för komplicerade upphovs- och skadeståndsrättsliga 
tvister som följd. 

• Osäkerhet kring hur olika leveranser in i multidisciplinära 3D-modell får 
återanvändas av andra aktörer. Komplicerade avtal kring hur frågan ska 
hanteras. 

• Svårighet för leverantör att säkerställa att levererade ritningar inte ändras när 
den av någon annan – såsom handläggare på myndighet - kombineras med 
andra ritningar in i multidisciplinära 3D-modeller.       

Upplevda kommunal- och konkurrensrättsliga hinder 

• Krav på likabehandling kopplat till stor varierad förmåga att leverera 3D-
modeller. 

• Krav på likabehandling kopplat till asymmetrisk fördelning av modellkostnad 
och nytta. 

• Krav på likabehandling kopplat till låg marginalnytta för 3D modellering i 
vissa fall.  

• Krav på likabehandling kopplat till hög miljömässig alternativkostnad. 

Upplevda konsult- och entreprenadrättsliga hinder 

• Alltför styrande CAD-manualer vid upphandling. 
• Oklara uppdragsbeställningar och direktiv p g a bristande BIM-erfarenhet. 
• Svårighet att vid totalentreprenad överföra 3D-modell från beställarens till 

entreprenörens projektörer.  

Upplevda skadeståndsrättsliga hinder 

• Risk för komplicerade skadeståndstvister p g a sämre spårbarhet vad gäller 
projektörers leveranser in i multidisciplinära 3D-modeller vilka leder till fel 
som i sin tur sedan orsakar skada i bygg- eller förvaltningsskede. 

Upplevda arkiv- och sekretessrättsliga hinder 

• Svårighet att hantera hemliga eller säkerhetsklassade utrymmen i en i övrigt 
detaljerad 3D-modell. 

• Svårighet att hantera personuppgifter på grund av GDPR m m och hantera 
sekretess kring sådana uppgifter i vissa filformat. Svårt att hamna på rätt nivå 
vad gäller hantering av personuppgifter såväl praktiskt som juridiskt i 
diarieföring, arkivering m m. 

• Osäkerhet kring hur sekretessbelagda data ska hanteras vid digitala 
leveranser via Outlook och motsvarande system.  

Ytterligare identifierade hinder av juridisk karaktär 
• Avsaknad av riktlinjer för och olika tolkning av vad som gäller avseende 

hantering av digital information i relation till offentliga handlingar. 
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• Avsaknad av djupare förståelse hos flertalet inom olika myndigheter för hur 
digitalisering kan förändra både arbets- och affärsmodeller och vilken nytta 
som därmed kan uppnås. 

• Förekomst av stora privata, statliga och kommunala beställare vilka inte ligger 
i framkant och driver teknikutvecklingen. 

• Redovisningstekniska utmaningar – såsom svårighet;  
o att redovisa endast partiellt lokaliserade rättigheter i höjd- och/eller 

sidled 
o att redovisa ofärdiga förslag med rätt manér – såsom tidiga skisser  
o att redovisa tolkningsmån 
o att rättssäkert redovisa olika ritningsdetaljers noggrannhet och status  

• GIGO-utmaningar (”Garbage In, Garbage Out”) - såsom svårighet; 
o att hantera brister i kartunderlag med felaktiga gränser  
o att kostnadseffektivt hantera indata från äldre ritningar av skiftande 

form och kvalitet 

Återkommande hinder som lyfts från flera aktörer är bland annat arkiveringsfrågor 
och kvalitetsbrister i digital information. Men framförallt begränsas digitaliseringen av 
bristande samarbete och olika tolkningar av regelverken mellan aktörerna. Ett 
exempel är Örebro kommun som gjort en digital översiktsplan men där Boverket och 
Länsstyrelsen ändå begär in handlingen på ett traditionellt sätt, för att kunna arkivera. 
Man bromsas av att alla i kedjan inte har kommit lika långt. Det är därför viktigt att 
några orkar gå före och har kraft att belysa vilka frågeställningar som finns och 
ifrågasätta andra delar i processen för att få till en förändring. 

Från myndighetshåll lyfts problemet med avsaknad av tolkningar för vad som gäller 
avseende hantering av digital information i relation till offentliga handlingar. 

Från byggherrehåll efterfrågas tydligare och enhetligare initiativ samt standarder för 
digitala leveranser och digitala avtal från kommuner och andra myndigheter. Vidare 
efterfrågas en gemensam plattform där gällande information kan hämtas för alla 
aktörer. 

Från konsulthåll lyfts behov av ny affärslogik kring ägande av modeller.  Nya 
utmaningar kopplat till ansvar för och möjlighet att spåra data i komplexa 
multidisciplinära modeller med sammanhängande risk för komplicerade skadestånds- 
och upphovsrättsliga tvister lyfts också fram från detta håll. 

Att de ekonomiska förutsättningarna varierar för olika aktörer och därmed förmågan 
att möta nya digitala krav är också något som belysts som varande ett hinder om en 
strikt likabehandlingsprincip skulle komma att tillämpas i samband med leverans av 
underlag för upprättande av detaljplaner, bygglovsprövning, fastighetsbildning m m.   

Flera intervjupersoner har förklarat att deras verksamheter inte har kommit så långt 
gällande digitaliseringen och att det därför inte finns en klar bild över vilka hinder som 
föreligger eller någon plan för hur de ska överbryggas. Många verksamheter jobbar 
inte heller med att förändra sina arbetsprocesser utan fokuserar istället på att försöka 
jobba digitalt i sina befintliga analoga processer. Det gör det svårt att få till en verklig 
förändring.  



 
 

8 
 
 

DIGSAM - AP 1 

Det råder idag en brist på kompetens i branschen gällande hur digitaliseringen kan 
förändra och påverkar både affärs- och arbetsmodeller i relation till de juridiska 
förutsättningarna. Inte sällan saknas en bredare förståelse för vad digitalisering 
innebär på olika nivåer i organisationerna och därför drivs utvecklingen ofta av 
enskilda eldsjälar.  

Rekommendationer  
Både i offentlig och privat sektor behöver vi ta ett steg tillbaka och se på 
verksamheterna med nya ögon. Digitaliseringen behöver drivas av vad det 
grundläggande syftet är med verksamheten. Vad är värdet och nyttan som man ska 
leverera? Det är det vi ska digitalisera, inte bara skapa digitala produkter av det vi 
levererar idag. 

Följande aktiviteter rekommenderas för att driva på arbetet med digitalisering av 
samhällsbyggnadsprocessen: 

• Fördjupning av identifierade juridiska hinder. 
• Utredning gällande behov av omställningsstöd inom fastighetsbranschen för 

att främja digitalisering. 
• Fortsatta kompetenssatsningar gällande digitalisering inom branschen. 
• Gemensamma specifikationer och rekommendationer för enhetlig arkivering 

och hantering av digital information i samhällsbyggnadsprocessen. 

Förslagen till fortsatt arbete från rapporten “BIM som informationsstöd för 3D-
fastighetsbildning" inom ramen för Smart planering för byggande är också fortsatt 
aktuella. 
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Summery 

Filing issues, quality deficiencies in digital information and lack of cooperation 
between the different actors are difficulties that recur in DigSam's interview study on 
the legal barriers that slow down digitalization.  

This DigSam subproject has conducted an interview study with 40 organizations to get 
a broad picture of the perceived legal obstacles that are slowing down the 
digitalization of the built environment sector processes. In the interview study, people 
from municipalities, government agencies, construction companies, architects, legal 
and technical consultants participated. The aim of this study was to get a broad picture 
of the legal obstacles that are perceived to slow down the work towards a more 
digitized process for the built environment sector. The result is a wide range of 
perceived barriers in a large number of different legal areas. 

To drive digitalization, the legal barriers identified in the study needs to be removed. 
The project therefore recommends an in-depth study that looks at what needed in 
legislative changes or changed legal interpretations. Other recommendations are to 
investigate the need for restructuring support in the real estate industry, continued 
competence investments and to develop common specifications and recommendations 
for uniform archiving and management of digital information. 

Lack of collaboration limits digitalization 

Archiving issues and quality deficiencies in digital information are obstacles that many 
actors in the study experience. Above all, digitization is limited by a lack of cooperation 
and different interpretations of the regulations between the actors. They are slowed 
down by the fact that everyone in the chain has not come this far. 

The authorities in the study highlight the problem that there are no interpretations of 
what applies to the handling of digital information in relation to public documents. The 
builders demand clearer uniform initiatives from municipalities and authorities, 
standards for digital deliveries and digital agreements as well as a common platform 
where applicable information can be obtained for all actors in the sector. 

The consultants highlight the need for new business logic around ownership of models 
that create new challenges and obstacles linked to both liability, damages and 
copyright. Large and small actors have different financial conditions, this may limit the 
ability to meet new digital requirements. 

The report presents perceived barriers classified by the legal area. 

Lack of skills makes change difficult 

Today, there is a lack of expertise in the industry regarding how digitalization can 
change and affect business and working models in relation to the legal conditions. 
Many of the interviewees have not progressed so far in digitalization, nor do they have 
a clear picture of what obstacles exist or how to overcome them. Many companies also 
do not work to change their workflow but continue to try to work digitally in the 
existing analog processes. This makes it difficult to achieve real change.  
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1 Bakgrund och nuläge 
Digitaliseringen begränsas idag ofta av olika tolkningar och tillämpningar av 
regelverken samt rutinerna som styr flödet av information mellan aktörerna. Ingen har 
idag ansvar för informationsflödet genom processens alla faser och information skapas 
inte sällan utan beaktande av hur den ska användas i nästa skede. Värdefull 
information används därmed inte på ett effektivt sätt genom processens olika faser. 
Information går förlorad och de ingående aktörerna har svårt att hantera tidigare 
framtagen information som en resurs i efterföljande processteg. 

Det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment tar ett samlat grepp 
om digitaliseringen i samhällsbyggnadssektorn och möjliggör såväl utvecklade 
processer som effektiv informationshantering. Digitaliserad samhällsbyggnadsprocess 
knyts till samverkansprogrammet Smarta städer och prioriteringen Digitalisering av 
planprocessen, samt breddar perspektivet till att omfatta hela 
samhällsbyggnadsprocessen från idé till förvaltning.   

Detta projekt, DigSam – Digital samhällsbyggnadsprocess inom Smart Built 
Environment arbetar med syftet att vara en katalysator för digitalisering inom 
samhällsbyggnadssektorn och skapa maximal och hållbar nytta för aktörer, 
intressenter och samhället i stort. Projektet innehåller fem arbetspaket som drivs i 
nära samverkan. 

1. Fördjupade studier av upplevda juridiska hinder för en digital 
samhällsbyggnadsprocess. 

2. Fördjupad kartläggning av lagring och åtkomst till producerade data.  
3. 3D Översiktsplaner och infrastrukturplaner 
4. Digital handbok för digitalisering detaljplaner enligt befintlig standard 
5. Inspirations- och utbildningsseminarier  

 
Denna delrapport för arbetspaket 1 redogör för resultatet av en genomförd 
intervjustudie med fokus på upplevda juridiska hinder vid digitalisering av 
samhällsbyggnadsproessen. Intervjustudien har utifrån ett brett perspektiv kartlagt 
upplevda juridiska och administrativa hinder när det kommer till att digitalisera olika 
aktörers arbete och samverkan mellan aktörer i processerna. 
 Detta delprojekt har tagit sin utgångspunkt i det tidigare genomförda arbetet från 
”Smart planering för byggande” inom Smart Built Environment. 
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2 Syfte och mål 
Syftet med DigSam-projektet är att effektivisera samhällsbyggnadsprocessen genom 
smidigare informationsflöden mellan de olika aktörerna. Delprojektets specifika syfte 
kan förenklat beskrivas vara att skapa ett ökat kunskapsutbyte mellan aktörerna för 
att underlätta enhetliga rutiner och tolkningar av regelverken som påverkar 
hanteringen av digital information i samhällsbyggnadsprocessen. 

Syftet med detta delprojekt är att skapa en gemensam övergripande bild av de 
juridiska hinder som begränsar en digital samhällsbyggnadsprocess. Målgruppen för 
resultatet av detta delprojekt är alla som deltar i och/eller berörs av den information 
som hanteras i samhällsbyggnadsprocessen, som olika kommunala verksamheter, 
statliga myndigheter, fastighetsägare, byggbolag, arkitekter, juridiska och tekniska 
konsulter. 

Ett långsiktigt effektmål av ökad informationssamverkan mellan aktörerna i 
samhällsbyggnadsprocessen är att minska totaltiden från idé till färdigställande för 
nybyggnation. Det övergripande effektmålet för Smart Built Environment är att 
underlätta byggandet av fler bostäder.  Detta delprojekt bidrar främst till det mål som 
handlar om 33 % minskning av total tid från planering till färdigställande för 
nybyggnad och renovering men kan förhoppningsvis även ge effekt på de övriga två 
delmålen genom att verka för ett bättre underlag i processerna. 

Effektmål uppsatta av Smart Built Environment till år 2030: 

• 40 % minskad miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv för nybyggnad och 
renovering. 

• 33 % minskning av total tid från planering till färdigställande för nybyggnad 
och renovering. 

• 33 % minskning av de totala byggkostnaderna. 
• Flera nya värdekedjor och affärsmodeller baserade på livscykelperspektiv, 

plattformar samt nya konstellationer av aktörer. 

Smart Built Environment har även satt upp mål för kortsiktiga effekter till år 2021: 

• Ökad integration mellan Geodata/GIS och BIM. 
• Effektivare och enklare hantering av 3D-datamodeller. 
• Enklare datautbyte vad gäller geodata och BIM. 
• Ökad användning av 3D-geodata. 
• Återanvändning av data, livscykelperspektiv. 
• Erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan verksamheter. 

Detta delprojekt bidrar till samtliga av dessa mål med en direkt effekt avseende 
erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan verksamheter. 
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3 Projektorganisation och 
genomförande 

Delprojektet för arbetspaket 1 har pågått med start i oktober 2018 och fram till 
slutredovisning i november 2019. En inledande fas har genomförts under hösten och 
vintern 2018/2019 med fokus på metodutveckling inkluderande 
intressentkartläggning och framtagning av stödmaterial och intervjufrågor. Under 
våren 2019 har samtliga intervjuer genomförts och resultatet har analyserats och 
sammanställts samt rapporterats under hösten 2019. 

3.1 Organisation 
Arbetsgruppens samansättning har sin grund i bland annat den tidigare genomförda 
studien ”BIM som informationsstöd för 3D fastighetsbildning” inom ramen för 
projektet Smart planering för byggande. Från den tidigare arbetsgruppen bestående av 
tio personer har fyra personer också deltagit i detta delprojekt. Arbetsgruppen har 
även kompletterats med ytterligare en deltagare.  

Deltagare i arbetsgruppen för delprojektet och författare av denna rapport är:  

• Martin Andrée, Lantmäteriet, AP-ledare  
• Karolina Larsson, KLM Stockholm  
• Johan Norrsell, Svefa AB 
• Kristina Thimberg, AB Vesterlins & Co  
• Ann Wallberg, JM AB 

3.2 Avgränsningar 
Projektet har avgränsats till att främst studera de upplevda juridiska hindren kopplat 
till processerna för detaljplan, fastighetsbildning samt bygglov med fokus på en digital 
informationshantering, men har också omfattat hinder av andra upplevda slag så som 
administrativa, ekonomiska, tekniska och kompetensmässiga. Uppdraget tar 
utgångspunkt i dagens processer och tar inte ett helhetsgrepp på hur digitaliseringen 
kan totalt transformera dagens processer och de eventuella juridiska hinder som kan 
vara kopplade till en sådan samhällsförändring.  

Den initiala bemanningsplanen var att även deltagare med juridisk kompetens från 
SKL, Boverket och Lantmäteriet skulle delta i arbetsgruppen. Då dessa resurser varit 
svåra att allokera till projektet har uppdraget istället varit tvunget att avgränsas till att 
endast omfatta en bredare kartläggning och inte ett genomförande av en analys av det 
rättsliga läget i förhållande till de hinder man upplever i branschen. 

3.3 Budget 
Den initiala budgeten för arbetspaketet var totalt 1 600h varav 50% är finansierat med 
bidrag från Vinnova med en beräknad timtaxa på 800kr/h. Då delprojektet avgränsats 
med hänsyn till svårigheter att allokera juridisk kompetens från Lantmäteriet, 
Boverket och SKL till arbetsgruppen har budgeten reviderats och medel omfördelats 
inom DigSam-projektet till övriga arbetspaket. Den reviderade budgeten för projektet 
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är totalt 1 275h med ett bidrag från Vinnova på totalt 510 000kr avseende 50% av den 
nedlagda arbetstiden.  

Övriga kostnader avseende resor, lokaler, kommunikationsstöd m m har hanterats 
samlat i huvudprojektet för samtliga arbetspaket med en budgetmässig fördelning av 
116 000kr i bidrag från Vinnova till respektive arbetspaket. 

3.4 Val av metod för datainsamling  
Föreliggande rapport har sin grund i bland annat den tidigare utförda studien ”BIM 
som informationsstöd för 3D fastighetsbildning” inom ramen för projektet Smart 
planering för byggande. Av den arbetsgrupp bestående av tio personer - vilken utförde 
ovannämnda studie - har fyra personer också deltagit i den arbetsgrupp som författat 
föreliggande rapport. Föreliggande rapport redovisar en fördjupad men framförallt 
breddad studie av rättsliga hinder vilka till viss del identifierades i ovannämnda studie. 
Metod för datainsamling har valts utifrån denna förutsättning.  

Att utföra en omfattande enkätundersökning enligt den tidiga uppdragsplanen har 
övervägts men inte bedömts vara ett lämpligt tillvägagångsätt för att uppfylla studiens 
syfte. Den metoden har därför valts bort. Skälen till detta är i huvudsak att frågor kring 
ämnet ”upplevda juridiska hinder för en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess” är av 
komplex karaktär och inte av den typ som svarande kan förväntas ha redan uttänkta 
svar på som enkelt kan redovisas i en enkät. Det har heller inte ansetts möjligt att 
förena de motstridiga metodkraven på att å ena sidan utforma en enkät med flera 
huvud- och följdfrågor - vilka kan säkra svar med relevans - och att å andra sidan få till 
en så pass enkel enkät vilken inte upplevs som alltför tidskrävande att besvara. Risken 
har därmed bedömts som alltför hög för att svarsfrekvensen skulle bli 
otillfredsställande låg vid utskick av en enkät. 

Istället för en enkätundersökning enligt den tidiga uppdragsplanen har en 
intervjustudie genomförts. Denna metod har bedömts ha den huvudsakliga fördelen 
att följdfrågor kan ställas för att ”tömma” en intervjuperson på svar när denne har haft 
mer information av värde kring en viss frågeställning att förmedla. Dessutom innebär 
metodvalet att risken för låg svarsfrekvens eliminerats genom att intervjuer har 
kunnat utföras i den omfattning som bedömts lämplig för att ge ett tillfredställande 
underlag. 

På grund av intervjupersonernas kompetens och erfarenhet - vilken huvudsakligen 
legat utanför juridikens område - har det inte bedömts vara möjligt att enbart - eller 
ens huvudsakligen - ställa frågor med fokus på upplevda juridiska hinder. De frågor 
som ställts har istället gällt hinder mot en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess av 
alla upplevda slag. Upplevda tekniska, ekonomiska, juridiska, administrativa med flera 
typer av hinder har därmed avhandlats vid intervjutillfällena.  

De upplevda juridiska hinder - vilka redovisas i denna rapport - är ett resultat av 
arbetsgruppens efterföljande svarsanalys där juridiska aspekter ”sållats fram” ur de 
svar som intervjupersonerna lämnat. 

Till den tillämpade intervjumetodens nackdel finns främst en intervjubias som behövts 
beaktas vid efterföljande svarsanalys. Sådan beaktad bias är att några få 
intervjupersoner omedvetet eller medvetet har framhävt sig som teknikoptimister 
troligen med en ambition att vilja vara med och driva teknikutvecklingen - vilket 
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sannolikt inneburit att hinder inte lyfts fram eller till och med inte upplevts som värt 
att nämna.    

Urval av intervjupersoner har skett utifrån kategoriindelning och fördelats enligt 
redovisning i nedanstående tablå;   

 Kategori:  Exploatör/Byggherre/förvaltare  Konsulter  Kommunala 
förvaltningar 

Myndigheter 

Organisation:  Privata och kommunala bolag, 
bostadskooperativ riksförening  

Arkitekt-, 
ingenjörs-, 
juristföretag  

 SBK, Expl.K., 
TK 

LST, TRV, 
Boverket, 
Riksarkivet, 
Lantmäteriet, 
KLM m.m. 

Antal 
intervjuade:  

7 13 11 9 

 

Intervjustudien har genomförts enligt följande upplägg; 

• Intervjuerna har huvudsakligen utförts på intervjupersonernas kontor. Några 
intervjuer har istället skett på intervjuarens kontor och ytterligare några har 
utförts via telefon.   

• Intervjuerna har utförts under perioden februari t.o.m. maj 2019 och har tagit 
mellan 1,5 till 2 timmar att utföra.  

• Intervjuerna har varit strukturerade utifrån en mall - som intervjupersonerna 
fått ta del av innan intervjutillfället - med huvudfrågor och exempel på 
följdfrågor.  

• Intervjuerna har utförts löst strukturerade med möjlighet att ställa följdfrågor 
så länge som intervjupersonen haft något mer av värde kring en viss 
frågeställning att förmedla.   

• Intervjupersonerna har innan intervjuerna påbörjats informerats om att 
intervjusvar inte kommer att redovisas i rapport eller på andra ställen så att 
det går att utläsa vem som framfört viss mening.   

• Ingen ljudupptagning har skett utan svaren har antecknats.  
• Intervjupersonerna har efter intervjutillfället beretts möjlighet att granska, 

kommentera och komplettera antecknade svar.   

Den intervjumall som använts finns bilagd denna rapport, Bilaga 1. 
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4 Resultat från intervjustudie 
I detta avsnitt redovisas hinder (upplevda eller bedömt potentiella) som framkommit 
vid intervjuer samt från resultat från projektet Smart planering för byggande. De 
hinder som tas upp innefattar både juridiska och tekniska hinder men även andra 
upplevda hinder.  

Flera intervjupersoner har uttryckt att de inte upplevt några juridiska hinder i 
samhällsbyggnadsprocessen utan endast hinder av teknisk och organisatorisk art. 
Analys av sådana svar har resulterat i bedömningen att flera av dessa uttryckta hinder 
ändå bottnar i ett juridiskt hinder. Exempelvis kan ett upplevt tekniskt hinder i form av 
att det inte går att direkt på sin dator söka rätt på arkivakter och annan information 
från myndigheter grunda sig i upplevda eller faktiska juridiska hinder från 
myndighetens sida kopplade till GDPR. Detsamma kan gälla att myndigheter inte 
nyttjar samma data utan samlar in på varsitt håll, vilket kan bero på bedömningar 
kring att arbetsmaterial och data blir allmän handling om det skickas mellan 
myndigheter.  

Generellt upplevs de intervjuade vara positivt inställda till en ökad digitalisering. 

4.1 Processrättsliga hinder 
Intervjuer med byggherrar har belyst problem kopplat till myndigheters datahantering 
under samhällsbyggnadsprocessens olika skeden samt att myndigheter arbetar på 
många olika sätt.  

Intervjustudien ger också stöd för uppfattningen att avsaknad av standarder är stor. I 
det följande beskrivs nämnda problem närmare. 

Avsaknad av teknikutveckling hos myndigheter och större företag 
I dagens processer måste handlingar fortfarande, hos de allra flesta 

kommuner/myndigheter, levereras i pappersformat. 3D- eller andra digitala modeller 

efterfrågas eller godtas inte. Intervjuade konsulter och representanter för byggherrar 
menar att myndighetskrav på analoga handlingar samt myndigheter - vilka inte ligger i 
framkant och kraftfullt driver teknikutvecklingen - är hinder i 
samhällsbyggnadsprocessen. Flera representanter för byggherrar upplever 
bygglovsprocessen som väldigt trög. Handlingar måste ofta levereras i pappersformat 
och inte sällan vill man till och med åka till kommunhuset för att förvissa sig om att 
handlingarna kommer fram och blir ankomststämplade. 

Vidare upplever man från byggherrehåll en stor skillnad mellan statliga lantmäteriet 
och de kommunala lantmäterimyndigheterna. Viljan till förändring och att ta emot 
handlingar som hjälper byggherren att kunna fastighetsbilda det som önskas varierar 
stort. 

Flera intervjupersoner anser att det är svårt att hålla ordning på korrespondens när 
den inte sker digitalt. Ett väl fungerande digitalt system skulle därför underlätta stort. 
Vissa förbättringar har noterats, exempelvis kan man till domstolen ladda upp 
dokument och se historik. Via inloggning är det tydligt och lätt att följa vad man skickat 
och mottagit.  En förebild som nämns av intervjuade representanter för byggherrar är 
Lantmäteriet som har sitt ärendehanteringssystem där kunden kan följa sitt ärende 
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och titta på de handlingar som har inkommit. Dock anser man att även detta system 
sina brister och skulle kunna bli mycket bättre för den berörde sakägaren. Det varierar 
dessutom stort mellan olika handläggare hur mycket handlingar som faktiskt läggs i 
systemet. Det är långt ifrån alltid som det är uppdaterat. Upphandlingsärenden har i 

detta avseende också kommit långt. 

Från byggherrehåll har det även framförts att Skatteverket borde kunna underlätta för 
stora fastighetsägare i samband med fastighetsdeklarationer. Idag behöver man fylla i 
en blankett för varje fastighet. Kunde material istället skickas digitalt och automatiskt 
matas in i digitala formulär skulle det spara mycket tid och arbete för både 
fastighetsägare och myndighet. 

Intervjuade byggherrerepresentanter menar entydigt att det största problemet ligger 
hos mottagaren (myndigheten). Man menar att man som byggherre i regel både har 
intresse och förmåga att ta fram mer intelligent och omfattande material än vad man 
tar fram idag men att myndigheter inte har möjlighet att tillgodogöra sig ett sådant 
material på ett tillfredsställande sätt. Då myndigheterna har en så bestämd uppfattning 
om vilket material som ska tas fram i olika skeden upplevs det som svårt att från 
byggherrehåll driva utvecklingen framåt. Därför efterfrågas ett mycket starkare driv 
från myndighetshåll i den digitala utvecklingen. 

Vid intervjuer med myndighetsföreträdare har istället framkommit att servicegraden 
och serviceviljan hos olika offentliga aktörer upplevs vara stor och att det finns en vilja 
att jobba mer digitaliserat, men att det saknas skyldigheter. Lagkrav anses vara en 
anledning till att handlingar begärs in analogt och att teknikutvecklingen därmed går 
långsamt. Ett belysande exempel är att Boverket har föreslagit att det ska vara krav på 
digitalisering av detaljplaner och grundkartor, men fortsatt anges av regeringen att de 
ska vara teknikneutrala, vilket gör det svårt att få fram standarder och ett likartat 
utförande i olika kommuner.   

En del intervjupersoner från främst konsultföretag har förmedlat en frustration över 
att stora beställare inte ligger i framkant och driver teknikutvecklingen. Det gäller 
stora beställare inom såväl statlig och kommunal sektor som privat sek 

 

Avsaknad av standarder och kompatibla system 

Avsaknad av standarder upplevs som ett stort hinder. Som fastighetsägare/byggherre 
måste du idag i en plan- eller bygglovprocess ta reda på vilket material respektive 
kommun önskar i respektive process. Det borde kunna ske på ett mer standardiserat 
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sätt så att parterna vet vad som förväntas i de olika processerna, oavsett vilken 
kommun man arbetar i. 

Flera byggherrerepresentanter framför att det skulle underlätta mycket om det fanns 
tydligare direktiv/rekommendationer från Lantmäteriet om vad som krävs vid 
framtagande av handlingar vid fastighetsbildning. Det är idag beroende av vilken 
myndighet du hamnar hos (KLM eller SLM) och vilken handläggare som tilldelas 
ärendet. En förrättningslantmätares bakgrund (jurist eller lantmätare) styr i allt för 
hög grad vilket underlag som ska upprättas i det enskilda fallet. 

Många arkitekter och tekniska konsulter arbetar i s k IFC-modeller (3D) i så gott som 
alla nybyggnadsprojekt. Mark- och infrastrukturkonsulter gör inte det i samma 
utsträckning utan arbetar istället i 2D vilket inte är kompatibelt med IFC-modellerna. 
Detta gör att det idag är svårt att ta fram kompletta digitala modeller i ett 
samhällsbyggnads-/fastighetsutvecklingsprojekt.  

Från myndighetshåll menar man att det kan vara svårt att göra en kravställning i 
samband med upphandling av digitala stöd i form av programvaror m.m. som säkrar 
att det beställaren vill ha också är det man får.  Tydligare standarder skulle underlätta. 
Företrädare för kommuner känner sig dessutom mer och mer beroende av en specifik 
programvaruleverantör. Därför behövs tydligare kravställning så att det blir lättare att 
upphandla produkter. 

En annan fråga som lyfts fram är om en kommun har rätt att kravställa att behövligt 
underlag i myndighetsprocesser ska levereras i ett visst format. Detta då det vid 
konvertering ofta blir problem.  Det framkommer också att vissa kommuner/städer tar 
fram digitala tvillingar, i vilka det finns kopior av byggnader och anläggningar. Dessa 
går inte alltid att passa ihop med den data som andra aktörer har kring angränsande 
anläggningar beroende på att olika filformat används.  

Några kommunföreträdare tar upp frågan om kommunalt självstyre och hur detta 
fungerar om standardisering leder till krav som i sin tur kommer kräva nya program 
och system. Vem ska då ta kostnaden och vad skulle det – ur ett upphandlings- och 
konkurrensrättsligt perspektiv - därutöver innebära. Några nämner att det finns en 
motsättning mellan plan- och bygglagens materiella och processuella bestämmelser - 
vilka så långt som möjligt bör vara teknikneutrala - och Boverkets förslag om att införa 
regler om att information som hör till detaljplaner och planbeskrivningar ska finnas 
elektroniskt. 

En del intervjupersoner från främst konsultföretag har förmedlat en frustration över 
att vissa stora beställare använder sig av alltför styrande CAD-manualer vilket 
begränsar möjligheten att arbeta med nya programvaror och öppnare format. 
Samtidigt lyfts det fram att när olika parter i samhällsbyggnadsprocessen nyttjar olika 
system så finns risken att data inte går att återanvända. Att det finns flera 
standardiseringsorgan anses komplicera en standardisering. Det bedöms fungera bra 
så länge BIM och geodata inte möts, men vid exempelvis 3D-fastighetsbildning och 
miljöanalyser så möts de och då behövs data från båda världarna som ska samverka. 
Här saknas verktyg för att hantera sådan datasamverkan. 

Flera myndighetsföreträdare lyfter fram att det idag finns mängder av olika 
standarder, vilket försvårar då det är svårt att avgöra vilken standard som ska nyttjas. 
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Dessutom påpekas det att de olika standarderna sällan fungerar bra tillsammans. 
Någon myndighetsföreträdare menar att det skulle underlätta om all information är 
maskinläsbar då detta möjliggör maskininlärning via AI. En annan synpunkt som 
framförs från myndighetshåll är att det kommer krävas lagreglering om gemensamma 
definitioner och standarder, från tryckfrihetsförordningen och nedåt genom hela 
rättshierarkin. Bedömningen är att det spretar för mycket idag i termer av önskemål 
och grundläggande rättsligt perspektiv, vilket kan riskera rättssäkerheten.  

 

Avsaknad av samlad information 

Från konsulthåll framförs att det finns behov av att samla det digitala underlag som 
behövs för att arbeta med digitala modeller för att underlätta digitaliseringen och 
informationsinhämtningen. Man menar att vid varje nybyggnadsprojekt måste idag 
information inhämtas från en mängd olika hemsidor/myndigheter. Viss del av 
informationen finns digitalt och annat måste hämtas från analoga underlag. Det 
beskrivna problemet bedöms bland annat ha koppling till problematiken kring 
avsaknad av standarder och nyttjande av olika filformat. 

Avsaknad av enhetlig standard för myndigheters informationshantering 

Några myndighetsföreträdare framför att det finns standardavtal kring ansvar för 
lämnade uppgifter, vilket kan påverka möjligheter att återanvända information. Dialog 
krävs inom branschen för hur ansvarsfrågor ska hanteras. Detta gäller exempelvis 
frågan om hur felaktiga uppgifter som lämnas mellan myndigheter ska hanteras. En 
myndighet måste kunna lita på en annan myndighets uppgifter och i det fall det finns 
felaktigheter i uppgifterna måste det vara klarlagt vilken av myndigheterna som är 
ansvarig för felaktigheten. Det framkommer också att beslut fattas på varierande 
underlag. Risken för att beslut fattas på bristfälligt underlag som får stora 
konsekvenser - vilka inte har utretts eller förutsetts - är därför stor och behöver 
minskas. I dagsläget tar många myndigheter det säkra före det osäkra och gör egna 
utredningar, även om det redan finns en utredning gjord av en annan myndighet. Detta 
för att man inte litar på att det befintliga materialet är korrekt. Detta kan också gälla 
internt inom olika delar av samma myndighet, vilket resulterar i mycket dubbelarbete. 

Från intervju med konsult:  
 

”Staten borde gå i främsta ledet med genomarbetade system, 
strukturer, BIM-manualer för statliga fastigheter med krav på att 
öppna format måste tas fram.” 
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Generellt bedöms ett behov finnas av att myndigheternas skyldigheter och rättigheter 
klargörs och fastställs av lagstiftaren.  

Avsaknad av incitament att betala för digitala modeller 

Vid intervjuer med byggherrerepresentanter framkommer att den 
förvaltningsorganisation som ska förvalta den anläggning som byggs i många fall inte 
har möjlighet att ta emot en digital modell och nyttja fördelarna med en sådan fullt ut. 
Därmed finns det heller inte något incitament att betala för att en fullständig digital 
modell upprättas. Frågan om vem som ska stå för modellkostnaden och när dessa 
kostnader ska betalas upplevs därmed vara ett hinder. Här har dock en viss utveckling 
skett på senare år hos exempelvis vissa offentliga aktörer som ser stor nytta med att ha 
all information om en byggnad/anläggning kopplad till ett system där man även kan 
väva in kopplingar till exempelvis avtal, tekniska PM och andra skriftliga dokument.   

Från byggherrehåll har man generellt inte så stora åsikter kring de begränsningar en 
ökad digitalisering - exempelvis i form av krav på 3D-modeller - kan innebära 
avseende ökade kostnader. Givetvis kan det innebära begränsningar för en mindre 
aktör men för en kommersiellt driven aktör bedöms fördelarna med att kunna nyttja 
de modellverktyg - som finns för att kunna åstadkomma en tydligare illustration av 
önskad fastighetsbildning och av byggnader - i de flesta fall överväga de ökade 
modellkostnaderna. 

4.2 Kompetensmässiga hinder 
Ett problem som lyfts fram av vissa intervjupersoner är att de konsulter som arbetar 
med BIM har en mycket begränsad kunskap om fastigheter och kompetens inom 
lantmäteri. Den som däremot behärskar fastighetsrätten har å andra sidan ofta en 
mycket begränsad kunskap inom den tekniska delen av BIM. 

Den tekniska kompetensen hos kommunerna/myndigheterna bedöms - enligt flera 
intervjuade konsulter och byggherrerepresentanter - som begränsad och 
myndigheterna bedöms vara hårt belastade och handläggningstiderna långa. Från 
byggherrehåll befarar man att en mer digitaliserad hantering av handlingar skulle 
kunna innebära en ännu längre handläggningstid på grund av bristande teknisk 
kompetens. Vidare påpekas att det ofta saknas en starkare drivkraft från myndigheter 
när det gäller teknikutveckling. Bedömningen är att tröskeln är hög inom många 
myndigheter för att lära sig ny teknik. Samtidigt saknas generellt experter med 
kompetens kring just juridiska hinder för digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen 
och kommunerna skulle därför behöva mycket stöd av t ex SKL i dessa frågor. Det finns 
även en generell osäkerhet när det gäller hur man förhåller sig till inarbetade 
arbetsrutiner och handledningar i förhållande till dagens regelverk. Exempelvis finns 
en osäkerhet kring signering av detaljplaner där intervjusvaren har varierat. 

Problem kopplade till att beställare, projekt- och projekteringsledare inte är vana att 
styra upp 3D-modellering är något som lyfts fram av intervjupersoner från främst 
konsultföretag. Oklara uppdragsbeställningar och direktiv till projektörer om hur data 
ska levereras och till vilken standard blir inte sällan konsekvensen. Det orsakar i sin 
tur fel och brister i levererade 3D-modeller med risk för att kostsamma ändringar 
måste utföras. Ett företag har dock sedan en tid tillbaka börjat anställa särskilda BIM-
ledare som ska säkerställa kvaliteten på de BIM-modeller som tas fram i 
byggprojekten. 
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Problem av denna art bör klassas som ”barnsjukdomar” - vilka sannolikt successivt 
kommer att minska ju mer erfarenhet av 3D-modellering/BIM som upparbetas i 
branschen.  

  

4.3 Ägande- och upphovsrättsliga hinder 
Vissa konsulter har uppmärksammat problem kopplad till ägande av 3D-modeller. De 
har också belyst ansvarsfrågan vid de fall då konsulter inom olika discipliner (A, K, 
VVS, E, Brand) levererar underlag in i en och samma modell. Vem har helhetsansvaret?  

I det följande beskrivs nämnda problem närmare. 

Hinder mot utveckling av öppna format  

En del intervjupersoner från främst konsultföretag har förmedlat en frustration över 
att utvecklingen mot mer öppna format, programvaror m m går trögt. Främst 
konkurrensskäl sägs ligga bakom denna upplevda tröghet. Leverantörer av 
programvaror för bl a BIM sägs vara restriktiva mot att släppa sina utvecklade 
produkter eftersom det då finns risk för att de kommer kunna nyttjas kommersiellt av 
konkurrenter.  

Man menar vidare att så länge som det finns risk för ett sådant utnyttjande så är det 
inte förvånande att konkurrensskyddande åtgärder kommer fortsätta vidtas av 
leverantörer som äger utvecklade programvaror för BIM m m. Utvecklingen mot mer 
öppna format kommer därmed fortsätta att gå trögare än vad som annars hade kunnat 
vara fallet. 

Från intervju med konsult:  
 

”Det mest framträdande hindret är kompetens hos 
beställare och projektledare som sätter felaktiga 
ramar och direktiv. Ser varken möjligheterna eller 
problemen från start.” 



 
 

22 
 
 

DIGSAM - AP 1 

Ägande av 3D-modeller och upphovsrätt  

Ett ägande- och upphovsrättsligt spörsmål som lyfts fram av intervjupersoner från 
främst konsultföretag är att ägandet av 3D-modeller sannolikt kommer skapa nya 
affärsmöjligheter. Även detta förhållande kan komma att hindra utvecklingen mot en 
mer digital samhällsbyggnadsprocess i och med att företag kan komma att försöka 
skydda sina 3D-modeller i syfte att tjäna så mycket pengar på dessa som möjligt. 
Intervjupersoner från konsultföretag befarar att komplicerade tvister kan uppstå 
kopplat till modellägande och frågor om rätt att ta betalt för användandet av sådana 
modeller.   

Från intervjuer med företrädare för myndigheter framkommer en oklarhet i 
lagstiftningen avseende hur upphovsrätten gäller i förhållande till regler om allmän 
handling i det fall exempelvis en 3D-modell inlämnas som del i en ansökan om 
myndighetsåtgärd. 

Vidare poängteras hur även en kommun har upphovsrätt på det som man upprättar. På 
samma sätt har även de som bidrar till ett upphovsrättsligt verk i grunden upphovsrätt 
på det som tas fram i exempelvis ett planärende. En annan fråga som blir aktuell är hur 
parterna reglerar äganderätt och användning. Upprättat underlag får inte 
återanvändas hur som helst. Från myndighetshåll ser man att detta förhållande kan 
påverka möjligheten till en utökad digitalisering och förenklat tillhandahållande av 
information. Det måste tydligt framgå vem som äger vad och frågorna är kopplade till 
avtalsrätt. Det bedöms vara viktigt att klargöra hur upphovsrätt påverkas av digitalt 
material, tex hur stor risken är att materialet manipuleras och under vilka 
förutsättningar det i så fall är godtagbart. 

 

Säkerställa korrekt information i en gemensam modell 
En myndighetsföreträdare beskriver att i projekt kommer ibland någon med 
pappersritning och någon annan med digitalt underlag och därefter ska det totala 
underlaget sammanställas. Den som håller i datasamordningen får av naturliga skäl ett 
informationsövertag. Övriga parter vet då inte om det underlag som man lämnat in är 
samma som syns i det gemensamt sammanställda, vilket skapar en osäkerhet och en 
risk för felaktig information i det totala underlaget. 

 En fundering är om block-chain kan nyttjas för att överbrygga den inbyggda 
osäkerheten och säkerställa att inget är förändrat när en digital modell visas 
kombinerat med annat samt att säkerställa att modellen inte används i andra 
sammanhang. 

 Konsulter som arbetar med BIM funderar i liknande banor kring ägande- och 
ansvarsfrågor. Detta i from av vem som äger och ska äga modellen i de fall då alla 
arbetar i samma modell och vem som har ansvaret om någon information i modellen är 
felaktig. Detta kan resultera i att det fattas beslut på felaktiga grunder.  
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4.4 Definitioner, redovisningstekniska hinder och 
kvalitetskrav 

Flera intervjupersoner lyfter fram problem kopplad till att vissa begrepp används 
flitigt i branschen samtidigt som de är oklart definierade.  

Redovisningstekniska hinder och svårighet att säkra kvalité på utdata när indata är 
bristfällig är andra problem som lyfts fram.  

I det följande beskrivs nämnda problem närmare. 

Oklara definitioner 
Intervjuade konsulter lyfter fram problem kopplad till att oklara och delvis motstridiga 
definitioner av BIM-begreppet florerar i branschen.  

Detta definitionsproblem förstärks av att pdf-verktyg är under stark utveckling 
(exempelvis Bluebeam-verktyget). En fortsatt stark utveckling av pdf-verktyg och 
sammanhängande skanningstekniker bedöms vara nödvändig för att klara DigSam-
utmaningar i främst befintligt byggnadsbestånd. 

Vidare har intervjustudien gett belägg för att definitionen av digitalisering är väldigt 
oklar och kan innebära olika saker för olika personer, organisationer och branscher. 
Digitalisering är för vissa i branschen allt från att endast skanna in analoga dokument 
och spara dem som pdf medan andra anser att endast en komplett 3D-modell eller en 
obruten digital ärendekedja är att betrakta som digitalisering. 

 

Redovisningstekniska frågor, noggrannhetsnivå och tolkningsmån 

Vid intervjuer med främst konsulter framkommer svårighet att i en 3D-modell 
redovisa vissa fastighets- och detaljplanerättsliga bestämmelser, såsom rättigheter 
som endast är partiellt lokaliserade i höjd- och/eller sidled eller helt olokaliserade, 
tillåtna avvikelser från detaljplan samt ofärdiga förslag, såsom skisser i tidiga skeden. 

Skillnader mellan verklighet och digital modell är ett upplevt hinder som framkommer 
i ett flertal intervjuer. När den exakta bestämmelselinjen i den digitala modellen inte 
stämmer överens med verkligheten uppstår frågan om vilket som ska vara det 
rättsligen gällande. Idag har vi ett system gällande exempelvis fastighetsgränser där 
det är markeringen på marken som gäller före kartan. Ska det exempelvis vara en 
lednings läge i verkligheten som gäller för ett servitut eller ska det vara redovisat läge i 
den digitala modellen? Vad händer om någon aktör avsiktligt avvikit något från den 
digitala modellen och annan part därmed blir drabbad? Detta är frågor som bedöms 
behöva redas ut innan en digital modell fullt ut kan ersätta dagens system.  

Många fastighetsgränser i den digitala registerkartan har också låg kvalitet vilket gör 
att de stämmer dåligt med det rättsligen gällande läget för gränsen. Vissa 
intervjupersoner menar att om man i samhällsbyggnadsprocessen ska kunna arbeta 
digitalt fullt ut krävs det att fastighetsgränser har koordinater i den digitala 
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registerkartan med rättsverkan. Brister i befintligt kartunderlag blir ofta tydligt vid 
genomförande av detaljplaner.  De negativa effekterna av sådana brister når inte alltid 
fram till planenheten. 

En annan fråga som tas upp av flera intervjupersoner är tolkningsmån kopplad till 
främst detaljplaner i 3D-modell. En detaljplan - vilken har form av en pappershandling 
– har egenskapsgräns- och användningsgränslinjer av en viss grövre tjocklek, vilket 
innebär en viss positiv tolkningsmån. Tolkningsmånen blir olika stor beroende av 
vilken skala plankartan har och vilken tjocklek man använt för redovisning av olika 
gränslinjer. Om en detaljplan istället tas fram digitalt med en betydligt mer exakt 
redovisad gräns reduceras denna tolkningsmån vilket kan ställa till problem då 
projekteringen ofta inte är så detaljerad redan i detaljplaneskedet. Intervjustudien 
lyfter fram ett behov av att utreda om en tolkningsmån kan finnas kvar även vid 
nyttjande av någon form av digitalt underlag för detaljplaner.  

Det har vid intervjuer med myndighetsföreträdare framkommit att en myndighets 
ansvar inte omfattar att analysera sådant “överskottsmaterial” som levereras in i 
samband med en prövning. Detta kan skapa problem om sådant material ändå måste 
tolkas eller analyseras av myndighet för att kunna hanteras utanför prövningens 
egentliga innehåll. En pappersritning kan alltid läsas då en sådan inte lika lätt kan 
manipuleras inom ramen för olika prövningar. 

 

Varierande kvalitet och status på in- och utdata 
Olika data kan ha olika noggrannhet och/eller status. Intervjupersoner har lyft fråga 
om hur sådana skillnader ska redovisas på ett rättssäkert sätt i en digital 
samhällsbyggnadsmodell.  

Vidare har intervjuade konsulter lyft svårigheter med att hantera bristfälliga grafiska 
och verbala indata i form av bland annat bristande kartunderlag och 
gränsredovisningar vid 3D-modellering. När ett underlag av mindre bra kvalitet 
används som indata är det ofta svårt att leverera ut något av högre kvalitet. Det 
föreligger följaktligen GIGO-utmaningar (“Garbage In, Garbage Out”) att hantera.  

 

4.5 Hinder och risker kopplade till hantering av 
handlingar och automatiska beslut 

Intervjuer med olika myndighetsföreträdare har belyst problem kopplade till 
myndigheters hantering av olika typer av handlingar och automatiska beslut. 
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Intervjuer med olika byggherreföreträdare har belyst problem med att få ut handlingar 
till rimligt pris.  

Intervjuer med konsulter har belyst risken för komplicerade skadeståndstvister på 
grund av att fel i 3D-modeller upprättad av projektörer från flera olika discipliner kan 
vara svåra att spåra.    

I det följande beskrivs nämnda problem närmare. 

GDPR, hantering av handlingar, sekretess och automatiska beslut 
Vid intervjuer med flera myndighetsföreträdare har hinder kopplade till GDPR och 
regler kring hantering av olika typer av handlingar lyfts fram som väsentliga. Då en 
myndighet inte får dela information med personuppgifter hur som helst samt att 
diarieföring krävs så snart en myndighetsgräns passeras så kan det vara problematiskt 
att dela skapade data med externa aktörer. Det nämns exempelvis att det är enkelt att 
skicka handlingar digitalt, men att det kan kräva ökad försiktighet. En fråga man från 
detta håll ställer sig är hur det ska garanteras att system för e-post är säkra? I många 
fall avråds det från att skicka ut handlingar - vilka innehåller personuppgifter - som e-
post. Eftersom många myndighetshandlingar innefattar personuppgifter skapar detta 
ett hinder mot en ökad digitalisering. Domstolarna bedöms ha kommit längre genom 
att de har vissa särskilda e-postadresser som är säkrade. Flera myndighetsföreträdare 
menar också att det finnas en stor osäkerhet kring tolkningen av GDPR. 

Flera företrädare för myndigheter anser också att det kan vara svårt att hantera vissa 
filformat. Det svåra är kopplat till hur information i visst filformat kan sparas för 
framtiden samt vad som gäller om sådan information utgör offentlig handling men inte 
kan lämnas ut. Flera av intervjupersonerna brottas kontinuerligt med frågor av denna 
art.  

Samtidigt påtalas att myndigheter inte har någon skyldighet att arbeta digitalt, 
digitalisera information eller lämna ut material digitalt. Tryckfrihetsförordningen 
anger vad som är allmän handling och att utlämnande av sådan handling sker genom 
pappersutskrift. Denna förordning stödjer därmed knappast en ökad digitalisering 
inom samhällsbyggnadssektorn. Ett ytterligare digitaliseringshinder i sammanhanget 
är att prissättningen för allmän handling utgår från papperskopior. Det borde vara 
möjligt att ta ut avgift enligt taxan även vid utlämnande i elektronisk form. 

Intervjuade myndighetsföreträdare poängterar att det är grundlagsreglerat vad som är 
allmän handling och hur en myndighet ska förfara samt att det finns regler kring hur 
och vad som får lämnas ut och hur material får sättas samman med mera. Vidare har 
det framkommit att man från myndighetshåll ser en risk med att mycket av det som 
finns digitalt skickas ut för att det är enkelt samtidigt som inte allt är allmän handling. 
Det är bara allmän handling som ska lämnas ut. Vid analog hantering görs idag 
sannolikt en bättre och tydligare kontroll innan handlingar lämnas ut.  

Den så kallade biblioteksregeln belyses också, det vill säga att det som finns i 
myndighetens bibliotek inte är allmän handling. Även digitala upptagningar räknas om 
det används på samma sätt som böcker i ett bibliotek. 

Företrädare för kommuner beskriver att det kan uppstå problem när material - som 
tas fram inom en förvaltning - sedan efterfrågas av en annan förvaltning. Det hänger 
samman med att varje förvaltning är en egen myndighet och att material som skickas 
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mellan förvaltningarna i många fall därmed utgör allmän handling. Det händer ändå att 
information delas men flera skulle i samband med digitalisering vilja se ett större 
samutnyttjande av information och ett klargörande behövs därför angående om 
exempelvis ej färdigställt underlag kan ses som arbetsmaterial och därmed inte som 
allmän handling även om det inkommit till en myndighet från en annan.  

Det finns vidare funderingar från kommunalt håll kring vad som ska betraktas som 
inkommen handling. Är det exempelvis så att dokument som laddas in på en 
gemensam samarbetsyta - såsom en projektportal – och nyttjas av flera förvaltningar 
blir klassade som allmänna handlingar vilka ska diarieföras hos de förvaltningar som 
inte har laddat in dokumentet? 

Vidare har osäkerhet kring offentliggörande av den digitala informationen lyfts fram av 
kommunala företrädare i intervjustudien. Till denna osäkerhet hör frågor om på vilket 
sätt en kommun har rätt att offentliggöra omfattande digital information och hur 
offentliggörandet kan begränsas till sådant som inte är sekretessklassat. Nya 
säkerhetsrisker kommer att uppstå om ett omfattande digitalt material görs 
offentligt/tillgängligt jämfört med dagens situation där ett mer begränsat material 
finns tillgängligt i form av pappershandlingar eller som mindre digitala utsnitt. En 
fråga är också hur hemliga eller säkerhetsklassade utrymmen ska redovisas i olika 
underlag och system vid en ökad digitalisering.  

Myndigheter har - enligt flera intervjupersoner - börjat titta på automatiska 
myndighetsbeslut. Det finns dock stora oklarheter kring om juridiken i dag möjliggör 
sådana beslut eller inte. En oro för risken att automatiserade beslut ska undergräva 
rättssäkerheten har förmedlats. Flera menar att underlag och annan stödinformation 
gärna kan finnas i digital form men att en bedömning i regel måste göras i varje enskilt 
fall av handläggare och resultera i ett beslut. Om en digitalisering också innebär en 
automatiserad bedömning utöver automatiserat beslutsfattande riskeras 
myndighetsutövningen och de rättssäkerhetsgarantier som omgärdar en prövning att 
urholkas. Myndigheter har ett ansvar för förfarandet och bedömningar bör därför inte 
vara automatiserade med undantag möjligen av mycket enkla kvalitetssäkrade 
blankettbeslut. 

Flera intervjupersoner lyfter - förutom automatiska myndighetsbeslut - också fram 
automatisk maskinläsning av dokument som ett sätt att minska handläggningstider 
och arbetsbörda. Företrädare för kommunala lantmäterimyndigheter beskriver dock 
att det på grund av juridiska begränsningar inte går att tillhandahålla robotar som 
flyttar över e-ansökningar till handläggningssystemet. 

Vidare lyfts ett behov av rättslig styrning av hur man på alla myndighetsnivåer arbetar 
i processer. Exempelvis behöver ett överklagande kunna hanteras i alla instanser om 
det ska gå från ax till limpa med samma system. Bland annat förutsätter det att det går 
att skicka digitalt underlag till länsstyrelse och domstol. Idag kan underlag ibland 
skickas via e-post förutsatt att filer inte är för stora för att kunna tas emot. 
Länsstyrelsen har idag en speciell funktion som tar emot större handlingar och därmed 
skickas inte lika mycket papper som förut. Domstolarna begär fortfarande ofta att 
pappersdokument skickas in. Det behövs därför en ökad förståelse för behovet av 
digitala leveranser från domstolshåll. Säkerhetsskyddslagen bedöms dock vara ett 
hinder för ett ökat samarbete kring digitala leveranser. 
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Generellt efterfrågas från myndighetshåll ett ökat stöd kopplat till tolkning av 
lagstiftning med mera. Att hamna på rätt nivå praktiskt och juridiskt i diarieföring och 
arkivering med mera kan vara svårt. Intervjustudien ger stöd för uppfattningen att det 
behövs parlamentariska utredningar på området som är breda och djupa och med 
fullödiga konsekvensanalyser av tänkta ändringar i olika regelverk. Sådana 
utredningar skapar normalt en stabilitet och förutsägbarhet för olika 
verksamhetsområden och aktörer. Uppfattningen är att det i dag ofta i 
utredningssammanhang tummas på detta, vilket skapar större komplexitet i 
tillämpningen. Exempelvis har PBL ändrats ett fyrtiotal gånger sedan 2011trots att 
lagråd i vissa fall påpekat att förslag kan strida mot grundlag. Detta innebär främst 
administrativa problem för myndigheter men även minskad förutsägbarhet för privata 
aktörer. 

  

Öppna data och delade data 
Företrädare för byggherrar uppfattar att det idag finns ett fåtal parter som sitter på en 
”monopolställning” och innehar digital information som många behöver. Dessa aktörer 
tar inte sällan ordentligt betalt för att låta andra ta del av sådant material de råder 
över. I den bästa av världar borde data vara billigt eller till och med gratis och 
lättillgängligt. Allt för att säkerställa att alla inblandade använder sig av rätt underlag. 
Från myndighetshåll anges att även öppna data måste bekostas vid framställandet. 
Frågan om vem som ska betala för detta kvarstår oavsett om data är öppen eller inte. 
Utöver detta tillkommer frågan om vilken data en myndighet har rätt att dela med stöd 
av olika regelverk. 

Frågor kopplade till öppna data och PSI-direktivet är också något som en del 
intervjupersoner lyft fram - såsom fråga om vem som har rätt att ta betalt för 
råinformation och till vilken grad. Vidare frågar man sig hur Sveriges nationella regler 
förhåller sig till exempelvis PSI-direktivet. Är det tillåtligt att - såsom exempelvis 
Lantmäteriet och SMHI - kräva att information inte får förädlas. Hur förhåller sig ett 
sådant krav till att avtalsfrihet råder mellan parter beträffande upphovsrättsligt 
material? Kalifornien lyfts fram som exempel på område där aktörer och myndigheter 
har tillgång till exakt samma information. Hur lagregler och direktiv utformats där bör 
vara något som är värt att studera. 

Krav på skriftlig ansökan/avtal kopplat till möjlighet till digital interaktion, krav 
på utformning av handlingar mm 
Flera intervjupersoner anser att krav på att analoga handlingar ska levereras in till 
myndigheter och domstolar är ett påtagligt hinder mot en ökad digitalisering. Ibland 
kan detta krav vara kopplat till ett regelverk som stipulerar att vissa dokument måste 
upprättas på papper. Det kan även anges att det ska vara en viss typ/kvalitet av papper 
eller liknande. Exempelvis nämns att en ansökan om stämning i tvistemål ska vara 
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skriftlig och ges in i original. Ur bevishänseende kan det också ha betydelse om en 
handling finns i original eller inte. Ett annat exempel är det krav som finns på fysisk 
handling vad gäller köp av fast egendom. En av de intervjuade byggherreföreträdarna 
menade att det skulle vara en stor fördel om handlingarna kunder undertecknas 
digitalt och därmed enbart hanteras digitalt. Transaktioner skulle därmed kunna 
hanteras tidseffektivt och säkert då handlingar inte behöver skickas med traditionell 
postgång mellan parterna.  

Ett steg i rätt riktning är att digital signering är möjlig både vid ansökan och beslut i 
lantmäteriförrättning men det är bara en liten del av helheten. Däremot är 
bedömningen inte lika entydig vad gäller fråga om hur långt digital signering ska 
tillåtas.   

Några intervjuade myndighetsföreträdare nämner dessutom att FBL anger att en 
förrättning ska resultera i en akt samt att PBL anger att en detaljplan ska bestå av en 
eller flera kartor. Därför menar dessa intervjupersoner att det krävs lagändringar som 
möjliggör eller kräver digitalt underlag istället. Samtidigt finns det andra 
myndighetsföreträdare vilka istället menar att det i PBL inte finns regler om vad som 
kan eller inte kan vara digitalt i en detaljplan. En utredning som klargör rättsläget 
avseende denna redovisningsfråga skulle därför vara värdefullt att få till stånd. 

Flera intervjuade företrädare för myndigheter har pekat på nackdelarna med att så 
mycket information i lantmäterimyndighets och domstols beslut endast finns verbalt 
redovisat och inte i det geografiska objektet i förrättningskartan. Därför ser man från 
detta håll en fördel med att i en framtid kunna koppla det enskilda beslutet till objektet 
utan att gå till akten. Exempelvis skulle varje gräns kunna vara kopplad till den akt där 
gränsen bildats eller ändrats.  Med ett sådant system skulle det vara lättare att till 
exempel utreda gränsers ursprung. Kanske skulle en handläggande 
förrättningslantmätare eller annan som söker gränsers lokalisering då inte ens behöva 
få fram en hel akt utan bara den del av beslutet som berör den aktuella gränsen.  
Lagringsmiljön för detta finns dock inte idag. 

En fördel vore också - enligt vissa intervjupersoners mening - om det automatiskt 
skulle gå att skapa en beskrivning av förändring i geometrin genom att maskinellt läsa 
av gränsändringar. 

 

Skadeståndsrisk 
Några intervjuade konsulter har framfört att det finns en risk för komplicerade 
skadeståndstvister på grund av sämre spårbarhet vad gäller fel i komplexa 3D-

Från intervju med myndighet:  
 

” Det spelar ingen roll om en handling är på 
runstenar, papper eller som data. Regelverket 
definierar inte handlingarnas form utan det måste 
göras för varje beslutsprocess.” 
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modeller upprättad av projektörer från flera olika discipliner. Det rör sig då om sådana 
fel vilka sedan orsakar mer allvarliga skador i efterföljande bygg- eller 
förvaltningsskede.  

Om exempelvis en bärande väggkonstruktion i en multidisciplinär 3D-modell fått fel 
mått vilket senare resulterar i en allvarlig skada kan detta leda till komplicerade och 
utdragna skadeståndstvister mellan företrädare för projekterande konstruktör och 
arkitekt.   

En del intervjuade myndighetsföreträdare menar att det finns en tydlig koppling till 
ansvarsfrågan kring utlämnade data. Ett förslag är att lagstiftaren överväger att skriva 
bort eller minska kommunens skadeståndsskyldighet vid ”preliminär” 
informationsgivning och förekommande myndighetsutövning. 

 

4.6 Organisatoriska och entreprenadsrättsliga hinder 
Intervjuer med myndighetsföreträdare belyser på ett samstämmigt sätt att det 
föreligger ett flertal interna organisatoriska hinder. Exempelvis kan det vara svårt att 
hitta relevant material, vilket kan bero på egna system för diarieföring och att material 
inte är sparat på ett sätt så att det är lätt att hitta.  

Flera myndighetsföreträdare menar också att inställningen till digitalisering i stor 
utsträckning är kopplad till den kultur som finns inom en viss organisation. Den i sin 
tur beror delvis på att det är svårt att hitta någon som har blick över hela processen. 
Därmed blir det svårt att ställa rätt frågor när ingen äger hela frågan.  

Exempel på ökad digitalisering är att olika nämnder nyttjar läsplattor för att ta del av 
underlag samt att leveranser bättre samordnas mellan förvaltningar. En samstämmig 
åsikt är dock att sådan samordning i än högre grad behöver komma igång och drivas 
med mer kraft inom kommunal förvaltning. 

Flera myndighetsföreträdare nämner även behovet av att bättre kunna kommunicera 
med enskilda genom digitala system istället för att behöva skicka ut pappersbrev till 
exempelvis sakägare i en lantmäteriförrättning.  

Från intervjuer med konsulter har det framkommit att totalentreprenad (TE) är en 
entreprenadform som inte sällan innebär att arbetet med att få fram bygghandlingar - 
vilka är tillräckligt detaljerade för att fungera som underlag för exempelvis 3D 
fastighetsbildning - ofta kommer i gång betydligt senare än om annan 
entreprenadform istället valts. Till problembilden hör att det inte är ovanligt att 
entreprenören helt eller delvist väljer att jobba med andra projektörer än de som 
beställaren anlitat innan TE-upphandlingen. Bristande kompabilitet mellan olika 
projektörers programvaror och avsaknad av filformatsstandarder försvårar överföring 
av 3D-modeller från beställarens till entreprenörens projektörer. Därmed finns risk att 
en hel del av den 3D-modellering som utförts av beställarens projektörer inte kommer 
att kunna användas vidare av entreprenörens projektörer.    

TE är därmed en entreprenadform som är svår att förena med behov av att i tidigt 
skede bilda 3D fastigheter. Därmed är TE begränsande även för möjligheten att i tidigt 
skede erhålla fastighetslån och bygglov.   
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5 Resultat från tidigare projekt 
I den tidigare utförda studien ”BIM som informationsstöd för 3D-fastighetsbildning” 
inom ramen för projektet Smart planering för byggande identifierades en del juridiska 
hinder.  Dessa frågor bedöms fortsatt behöva utredas. 

I studien identifierades även en del ekonomiska hinder kopplade till en ökad 
digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen. Dessa ekonomiska hinder har också 
bäring på föreliggande studie i den bemärkelsen att de – utifrån en juridisk synvinkel – 
även är att betrakta som juridiska hinder och då närmare bestämt som kommunal- och 
konkurrensrättsliga hinder. Det finns med andra ord en juridisk sida av tidigare 
identifierade ekonomiska hinder som är värd att belysa i föreliggande rapport. 

5.1 Tidigare identifierade juridiska hinder 
Nedan följer en redovisning av sådana juridiska hinder vilka identifierats i nämnda 
studie.  

Hinder kopplat till hantering av 3D fastighetsregistermodell  

En övergång från dagens analoga förrättningshandlingar - vilka baseras på 
fastighetsbildningslagens bestämmelse om att beslut ska bestå av karta, beskrivning 
och protokoll – till redovisning i 3D registermodell är förenat med en del komplicerade 
juridiska frågeställningar. Samtidigt är det så att den digitala världen förändras fort 
och vad som är frågetecken idag kan vara en självklarhet i morgon. Hanteringsfrågor 
av denna art som identifierats är; 

• Var ska original av beslutad 3D registermodell sparas? 
• Vem ska ha tillgång till originalet? 

Från intervju med myndighet:  
 

“Strategier och riktlinjer mm styr mot en ökad 
digitalisering, men i vissa fall används idag kanske 
mest pdf, inte BIM eller liknande, men det beror 
också delvis på vilken verksamhet det gäller, det 
kanske inte allt som BIM är optimalt för.” 
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• Hur säkerställs kvalitet i 3D registermodell? 
• Hur ska de stora datamängderna i 3D registermodell hanteras och lagras på 

lämpligt sätt? 
• Ska en levererad 3D-modell räknas som inkommen/offentlig handling? 
• I vilket format kan en inkommen 3D-modell lämnas ut som offentlig handling? 
• Vad händer med upphovsrätten när 3D-modell levereras in till 

lantmäterimyndighet?  

Hinder kopplat till publicering av 3D fastighetsregistermodell  

Under de senaste åren har vi fått erfara att innehållet i registerkartan har börjat 
användas och publiceras på publika platser. Ju mer information som läggs i 
registerkartan och ju mer detaljerad och exakt den blir desto svårare blir det att 
kommunicera till potentiella användare att dess status inte är rättsligt bindande. 

Detta förhållande kompliceras ytterligare av det faktum att byggnation kan komma att 
avvika från publicerad 3D registermodell. Att få till ett system som fångar upp sådana 
avvikelser och uppdaterar 3D registermodeller är förenat med stora utmaningar. Det 
beror bland annat på att en byggherre sällan har incitament att leverera in underlag 
för sådan uppdatering av 3D-modell till myndigheten eftersom han redan fått det han 
vill ha - det vill säga en bildad fastighet som går att få lagfart på, belåna och bebygga.    

En sammanhängande fråga är om lantmäterimyndigheten ska kräva in ”as-built”-
modell efter att byggnation genomförts och hur en sådan modell i så fall ska kopplas 
till ett 3D-fastighetsbildningsbeslut. Om fastighetsbildningsbeslutet därmed skulle få 
form av preliminärbeslut i avvaktan på leverans av uppdaterad 3D-modell så finns en 
uppenbar risk att antalet preliminärbeslut skulle öka markant. Denna risk hänger i sin 
tur samman med ovan nämnda begränsade incitament från byggherrehåll att leverera 
ytterligare underlag när det avgörande fastighetsbildningsbeslutet redan är fattat.   

En ytterligare sammanhängande fråga kopplad till 3D-fastighetsbildning - vilken 
uppmärksammats i tidigare studie - är det faktum att horisontella och vertikala 
fastighetsgränser inte är koordinatbestämda utan sådana gränser är istället relaterade 
till konstruktioner. Exempelvis kan en 3D-fastighets övre gräns i visst gränssnitt vara 
lokaliserad till “mitt i “gårdsbjälklag och i ett annat snitt till överkant av 
takfönster/lanternin. Utförs inte sådana konstruktioner i enlighet med de modeller 
som legat till grund för fastighetsbildningsbeslutet eller ändras dessa i efterhand så 
finns risk för att modellerna – vilka ger sken av att vara mycket exakta - inte 
överensstämmer med verkligheten. Samma frågeställning gäller för redovisning av 
särskilda rättigheter belastande 3D-fastighet.      

Vad gäller särskilda rättigheter i 3D-modell ska därtill läggas svårighet kopplad till 
redovisning av äldre gällande rättigheter - vilka i många fall inte är avgränsade tydligt i 
både höjd- och sidled. Fråga är om det är möjligt och i så fall hur sådana rättigheter ska 
införlivas i en 3D-modell? 

Utmaningar kopplade till hemligstämpling 

Ytterligare en redovisningsteknisk svårighet - vilken identifierats i tidigare studie - 
gäller fråga om hur hemligstämplade 3D fastigheter och rättigheter lämpligen ska 
hanteras i en registerkartstruktur i 3D.  Idag redovisas i registerkartan endast maximal 
utbredning för 3D-utrymme och rättigheter kan ha ungefärligt eller osäkert läge 
redovisat. Detta redovisningsförhållande skapar förutsättningar för att hemlighålla 
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känsliga gränser och andra känsliga fastighetsrättsliga data. Det finns alltså 
utmaningar kopplade till krav på hemligstämpling av känsliga fastighetsrättsliga data 
vid en övergång till en registerkartestruktur i 3D. 

Minskad mån att tolka bestämmelselinjer i 3D planmodell 

Ytterligare en redovisningsteknisk svårighet - vilken identifierats i tidigare studie - är 
att planhandlingar i pappersformat har den fördelen att de grövre linjerna - vilka 
redovisas i plankartan - jämfört med linjer i en 3D planmodell medger en viss 
tolkningsmån. De digitala kartorna har stramat åt tolkningarna en del. Ju smalare 
bestämmelselinjer som redovisas desto mindre möjlighet finns det för en handläggare 
att tolka planen, alternativt så behöver en tolkningsmån tydligt definieras och 
kommuniceras. 

5.2 Juridiska hinder kopplade till tidigare identifierade 
ekonomiska hinder  

Nedan följer en redovisning av sådana kommunal- och konkurrensrättsliga hinder 
vilka med stöd av i huvudsak slutsatser från ovan nämnda studie identifierats inom 
föreliggande studies ram. Till viss mindre del baseras nedanstående slutsatser även på 
svar erhållna från genomförd intervjustudie. 

Kommunal- och konkurrensrättsliga krav på likabehandling kopplat till stor varierad 

förmåga att leverera avancerade 3D-modeller 

Fastighetssektorn består av både resursstarka bolag och mindre resursstarka aktörer - 
såsom småföretagare, bostadsrättsföreningar och fysiska personer. Detta medför att 
förmågan och viljan att bekosta avancerad 3D-modellering bland aktörer som önskar 
genomföra tillståndspliktiga åtgärder - såsom tredimensionell fastighetsbildning - eller 
för att få en ny detaljplan till stånd varierar avsevärt. 

Om plan-, bygglovs-, lantmäterimyndigheter med flera myndigheter skulle komma att 
kräva leverans av avancerade 3D-modeller - som underlag för planläggning och 
tillståndsprövning - i kombination med en strikt tillämpad likabehandlingsprincip är 
risken stor för att ett betydande hinder för en majoritet mindre resursstarka aktörer 
därmed skulle skapas. 

 

Kommunal- och konkurrensrättsliga krav på likabehandling kopplat till låg 

marginalnytta för 3D modellering i vissa fall 

Det finns fortfarande en stor mängd A-, LA-, K-, VS-, VE-, El-ritningar - vilka inte har 
digitaliserats och som dessutom inte sällan förvaras på ett bristfälligt sätt hos mindre 
resursstarka aktörer såsom bostadsrättföreningar och fysiska personer. Till detta ska 
läggas att statusen på ritningarna vad gäller aktualitet, fullständighet och läsbarhet kan 
variera avsevärt. 

Det innebär att ett ofta tidskrävande och kostsamt arbete krävs för att bara få fram 
digitaliserade ritningar som sedan kan fungera som underlag för 3D-modellering. 
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Förmågan och viljan hos mindre resursstarka aktörer att lägga tid och pengar på ett 
sådant digitaliseringsarbete kan i många fall förväntas vara låg.        

I vissa fall är tillståndspliktiga åtgärder kopplad till ny- och/eller ombyggnadsprojekt 
av viss dignitet och därmed finns det redan ett behov att producera och/eller 
uppdatera A-, LA-, K-, VS-, VE-, El- m.fl. ritningar i digitaliserad form och enligt 
inarbetade rutiner. I dessa fall är förutsättningarna relativt goda för att även kunna 
bekosta och producera ett digitaliserat ritningsunderlag anpassad för avancerad 3D-
modellering. 

I andra fall finns inte någon sådan projektkoppling utan tillståndspliktig åtgärd är en 
helt frikopplad åtgärd och därmed finns inte något projektbaserat behov av att 
producera och/eller uppdatera digitala ritningar. Mindre resursstarka aktörers 
förmåga och vilja att bekosta en digital ritningsproduktion anpassad för avancerad 3D-
modellering med mera bedöms i sådana fall vara låg.  

Exempel på sådana andra fall är ”oäkta” bostadsrättsföreningar - vilka av rent 
skattemässiga skäl - antingen vill väsentligt ändra användningen av sina kommersiella 
utrymmen i gatuplan eller genom tredimensionell fastighetsbildning skilja av och 
överlåta sådana utrymmen för att därmed säkra sin status som ”äkta”.    

Om plan-, bygglovs-, lantmäterimyndigheter med flera myndigheter skulle komma att 
kräva leverans av avancerade 3D-modeller - som underlag för planläggning och 
tillståndsprövning - i kombination med en strikt tillämpad likabehandlingsprincip är 
risken stor för att ett betydande hinder för en majoritet mindre resursstarka aktörer 
därmed skulle skapas. 

 

Kommunal- och konkurrensrättsliga krav på likabehandling kopplat till asymmetrisk 

fördelning av modellkostnad och nytta 

I en framtida situation där mindre resursstarka aktörer tvingas bära hela kostnaden 
för avancerad 3D-modellering finns det risk för att intresset för att genomföra 
exempelvis tredimensionell fastighetsbildning kommer bli svagare än idag. Denna risk 
hänger samman med att en stor del av den nytta - vilken följer med 3D-modellering - 
inte primärt kommer en sådan kostnadsbärande aktör till del. Det följer i sin tur av att 
det kommer vara svårt att få betalt för nerlagda modellkostnader när fastighet ska 
säljas och av att aktörer tillhörande nämnda kategori sannolikt inte kommer att 
använda upprättade 3D-modeller lika aktivt i sin förvaltning jämfört med mer 
professionella aktörer.  

Istället är det andra aktörer - såsom framtida fastighetsägare, investerare, konsulter, 
lantmäterimyndigheter och andra myndigheter – som kommer att tillgodogöra sig 
huvuddelen av den framtida nytta som sådan 3D-modellering skapar.   
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Denna asymmetri är särskilt problematisk med hänsyn till att vi redan idag har en 
situation där tredimensionella fastighetsbildningsåtgärder skjuts på obestämd framtid 
på grund av att mindre resursstarka aktörer upplever sådana åtgärder som alltför 
kostsamt och/eller tidskrävande att genomföra.   

Konsultbolag - vilka erbjuder tjänster kopplat till tredimensionell fastighetsbildning - 
vittnar om att alltför många presumtiva kunder redan idag och utan krav på 3D-
modellering väljer att inte gå vidare med sina fastighetsbildningsplaner när de erhåller 
offerter eller på annat sätt inser vad genomförande av tredimensionell 
fastighetsbildning kostar och hur lång tid det tar.  

Kommunal- och konkurrensrättsliga krav på likabehandling kopplat till hög 

miljömässig alternativkostnad   

Alternativkostnaderna vid utebliven tillståndspliktig åtgärd - såsom väsentligt ändrad 
användning - på grund av att sådan åtgärd upplevs som alltför kostsam och/eller 
tidskrävande är redan idag höga och kommer - som framkommit av ovanstående 
asymmetriresonemang - sannolikt att öka om krav skulle komma att ställas från 
myndighetshåll på att sökande fullt ut ska finansiera avancerade 3D-modeller.  

Följande höga alternativkostnader för samhälle och stadens boende, verksamheter och 
besökare kan exempelvis förväntas: 

• Utveckling av attraktivare stad, stråk och platser kommer att hindras av att 

oprofessionella ägare blir kvar som ägare av lokaler i gatuplan och andra 

kommersiella lägen. 

• Utveckling av attraktivare stad, stråk och platser kommer att hindras av att 

”oäkta” bostadsrättsföreningar förblir oäkta och därmed inte av skatteskäl 

kommer att vilja utveckla sina kommersiella lokaler. 

• Tredimensionell fastighetsbildning syftande till att ersätta otidsenliga 

fastighetsindelningar och rättighetsupplåtelser för exempelvis garage- och 

tunnlar till mer lämpliga indelningar kommer att skjutas på obestämd framtid. 

• Ännu färre ägarlägenhetsfastigheter kommer att bildas vilket kommer att 

innebära att denna upplåtelseform inte kommer att slå igenom och bidra till 

en ökad blandning av ägarformer till gagn för utveckling av ”blandstad”. 

• Lagändring syftande till att möjliggöra bildande av ägarlägenhetsfastigheter i 

befintligt bostadsfastighetsbestånd kommer att få ett svagare genomslag. 

Detta kommer att speciellt försämra möjligheten att genom sådan 

fastighetsbildning utveckla miljonprogramsområden och där skapa 

boendekarriärsvägar för stora invandrargrupper vilka är mer bekväma med 

direkt ägande jämfört med det indirekta och för många främmande 

bostadsrättsägandet. Förutsättningarna för att uppnå sociala hållbarhetsmål - 

såsom sådana finns formulerade i diverse visions-, program- och 

plandokument - kommer därmed bli sämre. 
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6 Bedömda förväntade 
effekter  

Nedan redogörs för sådana bedömda förväntade effekter som intervjustudien 
identifierat. Det har tydligt framkommit att ekonomiska och juridiska frågor behöver 
utredas närmare och att beslut i sådana frågor behöver fattas innan ny teknik kan 
implementeras i offentlig förvaltning i syfte att uppnå Smart Built Environments 
effektmål. Denna slutsats överensstämmer med vad som också framkom i projektet 
Smart planering för byggande. 

6.1 Digitaliseringsstatus hos myndigheter och företag 
Den digitalisering som nämns i intervjuerna handlar främst om att handlingar skannas 
in till pdf-format samt att digital arkivering av främst pdf-filer utförs. Hos myndigheter 
utgörs ibland också beslut i original av pdf-filer. På planavdelningarna pågår viss 
digital registrering av detaljplaner och helt digitala flöden i upprättande av 
detaljplaner förekommer. På bygglovsavdelningar nyttjas integrerade e-tjänster både 
internt och externt. De externa tjänsterna innefattar möjlighet att signera med e-
legitimation samt kommunikation via en digital plattform. Det finns kommuner där 
översiktsplanen primärt är i digital form.  Utredningar kopplade till olika planärenden 
finns i vissa kommuner tillgänglig i kommunens dokument- och ärendesystem 
(diariet). Det kan då nyttjas internt, men det saknas extern webbsök eller liknande för 
allmänhet. 

Det finns företag och organisationer som skapar egna databaser i form av BIM-
modeller eller liknande över de anläggningar och fastigheter som de äger eller 
förvaltar. Till dessa databaser kan kopplas juridiska avtal till den anläggning, fastighet 
eller funktion som de berör. Analoga handlingar skannas och läggs in som pdf-kopia.  

Vissa myndigheter har valt att inte fastna vid för mycket juridiska frågor kopplade till 
digitalisering av verksamheten. Ibland när frågan varit oklar har man testat ändå. I 
sådana fall har man inte upplevt att juridiska hinder satt käppar i hjulet. Andra 
myndigheter anger tvärtom att det är många digitaliseringsåtgärder som man 
bedömer att de inte går att genomföra för att det finns juridiska hinder kring detta, tex 
GDPR och frågan om allmän handling.  

6.2 Bedömda behov och nytta  
Vid intervjuerna har fråga ställts om var behov av digitalisering är som störst och var 
den största nyttan kan uppnås. Följande framkom. 

Behov av gemensamma standarder och tolkningar 
Flera intervjupersoner menar att det är viktigt att få till beslut om standarder i 
branschen. En svår koppling till kommunalt självstyre nämns, men man anser 
samtidigt att det inte borde vara så stor variation som det är idag. 

Gemensamma tolkningar av äldre planbestämmelser bedöms vara en viktig aspekt 
eftersom det upplevs vara krångligt idag. För plantolkning basala frågor som vad som 
ska räknas som planbestämmelse och vad prickmark innebär enligt nyare respektive 
äldre PBL är inte entydigt besvarade. Det blir mer och mer krångligt att tolka och 
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hantera planbestämmelser och det bedöms föreligga behov av att ett större grepp i 
frågan tas.  

Digitalt original för detaljplaner bedöms göra stor nytta då lantmäterimyndighetens 
tolkningsmån i så fall antas elimineras. Med en ökad digitalisering bedöms också 
gränsdragningen bli tydligare, vilket bör vara bra i transaktionsskedet, då parterna vet 
säkrare vad som överlåts.  

Behov av genomgång av lagstiftning 
Flera intervjupersoner menar att det krävs en genomgång av befintlig lagstiftning för 
att kunna se över vilka lagar som är reella hinder och vilka som bara upplevs vara 
sådana men egentligen inte är juridiska hinder. Det är de juridiska frågorna som 
bedöms vara svåra att hantera medan tekniska lösningar oftast redan finns på plats. 
Samtidigt så tar lagstiftning lång tid och därför behöver branschen i första hand 
förhålla sig till befintlig lagstiftning. Gemensamma tolkningar av juridiska hinder 
efterfrågas. 

En lagändring för att styra nytt beteende hos myndigheter bedöms vara behövligt. 
Boverket och departementet upplevs ha haft lite olika syn, men har nu kanske kommit 
närmare varandra. Boverket tycks mena att fler lagändringar behövs än vad 
departementet tidigare hävdat. För att komma framåt krävs författningsstöd och 
rimliga övergångsbestämmelser. Det krävs utredningar där man beaktar 
proportionalitet, kostnad och nytta, samt att fördelarna slutligen överväger. Boverket 
uppges göra eget arbete i frågan samt hantera regleringsbrev.  

Beslut kopplade till geodata 
Ett nytt handläggningssystem för lantmäterimyndigheterna vilket innebär att besluten 
lagras som geografisk data bedöms ge vinster för samhällsbyggnadsprocessen. Många 
menar att ett nationellt fastighetsregister för anläggningar behövs. 

Att ha en BIM-modell kopplad till en specifik byggnad och kopplade myndighetsbeslut 
bedöms vara en stor förvaltningsfördel och kunna generera ett stort värde för framtida 
fastighetsförvaltare m. fl. Med en digitaliserad anläggning ökar möjligheten att 
genomföra analyser som ger bättre underlag för genomförande av åtgärder och ökad 
lönsamhet. 

Vidare menar man att det finns en stor vinst med att kunna koppla avtal till en BIM-
modell. Därmed skulle man kunna klicka i modellen och direkt kunna se gällande avtal 
kopplat till en viss del av en byggnad/fastighet. 

Samnyttjande, kommunikation och tidsvinster  
Flera intervjupersoner poängterar de tids- och kostnadsvinster som följer av att fler 
kan använda samma data istället för att allt ska göras om flera gånger. Man menar 
därför att det vore en stor fördel om flera i samhällsbyggnadsprocessen hade tillgång 
till samma data och att allt fanns samlat på ett ställe.  Från konsulthåll menar man att 
det vore bra om det fanns något ställe där man kunde hämta gällande och säkert 
material för att därmed minska risken att projektering utförs på inaktuellt underlag 
med exempelvis felaktiga fastighetsgränser. För projekterande konsulter, förvaltare m. 
fl. skulle arbetet underlättas om det gick att se all information samtidigt.  

En ökad digitalisering och arbete med korrekta 3D-modeller bedöms ge ökad möjlighet 
att göra bedömningar på distans och därmed skulle behovet av fysiska inspektioner på 
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plats minska för att istället utföras mer från kontoret. Därmed uppnås miljömässiga 
vinster såsom minskat pappersanvändande och färre resor. 

Genomförd intervjustudie ger stöd åt uppfattningen att det är en stor säkerhetsfördel 
att bygga efter digitala ritningar. Idag ödslar byggföretagen mycket tid åt att 
uppdatera, kopiera och byta ut ritningar ute på byggarbetsplatserna. Missar man att 
byta ut de uppdaterade ritningarna bygger man med fel underlag. Digitala ritningar 
skulle säkerställa att alla bygger efter rätt ritningar. Kan vi arbeta mer digitalt kan vi 
också bygga mer exakt vilket kommer krävas i framtiden då vi bygger i en allt mer tät 
stadsmiljö.  

Myndighetsföreträdare lyfter fram fördelarna med att kunna kommunicera digitalt 
med enskilda sakägare. Därmed går det att minska handläggningstiderna. Ökad 
digitalisering bedöms också innebära att beslut kan fattas i snabbare takt och att 
personalstyrkan kan minskas. Bygglovsmyndigheten i Norrtälje är ett exempel på 
myndighet som därigenom rationaliserat sin handläggning. Bedömningen är att det lett 
till en snabbare och mer transparent handläggning. 

6.3 Bedömda risker  
Vid intervjuerna har fråga ställts om vilka de bedömda riskerna är med en ökad 
digitalisering i samhällsbyggnadsprocessen. Följande framkom.  

Risk för att man litar för mycket på underlaget 
Det bedöms finnas en risk att man förlitar sig på det digitala underlaget, även om det 
inte är det juridiskt gällande. En övertro på korrektheten i materialet kan skapa 
problem. Kanske kontrolleras inte att verkligheten ser ut som modellen, när modellen 
ser ut att vara väldigt exakt.  

Risk för olämplig spridning 
En annan risk med ökad digitalisering och tillgänglighet - vilka några intervjupersoner 
nämner - är att man lättare kan sätta samman information på ett annat sätt än med 
analoga underlag. Egna kopplingar kan lättare skapas och därmed register som inte är 
avsedda för allmänheten. Det finns därmed en risk att informationen hamnar i fel 
händer om digitaliseringen ökar. Att ha en transparens och öppenhet kan underlätta 
mycket och minska risken för tex byggnationer på fel platser i förhållande till andra 
anläggningar, men ökar troligen också möjligheten att sammanställa data som nyttjas 
för olaglig eller annan verksamhet som kan skada samhället. Man ser därför risk med 
att myndigheter och företag driver digitaliseringsarbete utan att parallellt utveckla 
former för hur information ska kommuniceras på ett rättssäkert sätt. Myndigheter kan 
vara mindre benägna att först sekretesspröva och eventuellt sekretessbelägga begärda 
handlingar när de finns lättillgängligt digitalt. Idag tillgängliggörs information som inte 
ens efterfrågas. Man menar att försiktighet krävs vad gäller vad och hur mycket 
information som lämnas ut. Det bedöms finnas många analoga handlingar som det 
borde vara sekretess på redan idag och som kommer att bli lättare att komma åt för 
obehöriga om de skulle digitaliseras. Generellt bedöms mer digital hantering göra det 
svårare att hantera hemlig information. Svårighet att överhuvudtaget redovisa 
områden med sekretessklassade anläggningar lyfts fram av några 
myndighetsföreträdare. 

Risk för urholkad rättssäkerhet 



 
 

38 
 
 

DIGSAM - AP 1 

Flera myndighetsföreträdare menar att det är viktigt att säkerställa alla processteg så 
att det blir rättssäkert rakt igenom. Det gäller att säkra så att rätt handling kommer till 
rätt personer. Kontroller krävs för att hitta säkra sätt att dela information digitalt. 

Vidare bedömer man från myndighetshåll att det finns en risk för att information 
manipuleras och att det kommer bli svårare att kontrollera hur originalet såg ut. Det 
finns också en risk att inte all information finns med i det digitala underlaget.  

Ett digitalt underlag bedöms kunna vara bra som beslutsstöd, men inte för 
automatiserade bedömningar. Uppfattningen är att det finns en risk att digitala 
bedömningar urholkar rättssäkerheten. Detta kräver kontrollsystem som sträcker sig i 
flera led. 

Risk kopplad till upphovsrätt till allmän handling 
Frågor om upphovsrätt kopplat till allmän handling bedöms behöva utredas, då det 
innebär en större risk för missar om mer digitalt underlag nyttjas.  

Risk för utestängande teknik 
Några intervjupersoner nämner problem med att personer - vilka kanske inte passar 
att jobba digitalt - riskerar att stängas ute från digitaliserade arbetsplatser. På samma 
sätt finns risk att både privatpersoner och anställda inom samhällsbyggnadsprocessen 
som inte är vana med digital hantering exkluderas.  

Det kan även finnas datorer - vilka inte klarar karthantering - som kan komma att 
begränsa vilka som kan ta del av digital kartinformation. Detta bedöms vara en 
demokratifråga.  
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7 Slutsatser och 
rekommendationer 

Samhällsbyggnadsprocessen behöver utvecklas och bli smartare, öppnare och mer 
effektiv för ett ökat bostadsbyggande. En digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen 
kan skapa förutsättningar för ett effektivare samarbete mellan privata och offentliga 
aktörer.  

Det råder idag en brist på kompetens i branschen gällande hur digitaliseringen kan 
förändra och påverkar både affärs- och arbetsmodeller i relation till de juridiska 
förutsättningarna. Man har ofta en avsaknad av förståelse för vad digitalisering 
innebär på olika nivåer i organisationerna och därför drivs ofta utvecklingen av 
enskilda eldsjälar.  

Både i offentlig och privat sektor behöver vi ta ett steg tillbaka och se på 
verksamheterna med nya ögon. Digitaliseringen behöver drivas av vad det 
grundläggande syftet är med verksamheten. Vad är värdet och nyttan som man skall 
leverera? Det är det vi ska digitalisera, inte bara skapa digitala produkter av det vi 
levererar idag. 

För att underlätta arbetet med digitaliseringen behöver de upplevda juridiska hindren 
redovisade i denna rapport undanröjas.  Det kommer att krävas olika åtgärder inom 
flera områden så som lagutveckling, förändrade administrativa rutiner, gemensamma 
tekniska specifikationer och kompetensutveckling för att ta till vara på de möjligheter 
som faktiskt finns inom gällande regelverk. 

Följande aktiviteter rekommenderas för att driva på arbetet med digitalisering 
av samhällsbyggnadsprocessen: 

• Fördjupning av identifierade hinder inom berörda juridikområden. 
Systematisering av dessa utifrån bedömda behov av lagändringar/ 
lagtolkningar samt utifrån huruvida de bedöms vara reella hinder eller inte. 
Sammanställning av vilka lagrum och föreskrifter som berörs. Med stöd från 
jurister från Lantmäteriet, Boverket och SKL.  

• Utredning gällande behov av omställningsstöd inom fastighetsbranschen för 
att främja digitalisering i samverkan med mindre aktörer i branschen. Det 
finns olika former av stöd som riktar sig till fastighetsägare inom skog- och 
jordbruk där bidrag kan fås från bland annat länsstyrelsen, jordbruksverket 
och skogsstyrelsen, men det saknas idag någon myndighet som har ett 
motsvarande fokus inom den urbana miljön.  

• Fortsatta kompetenssatsningar gällande digitalisering inom branschen. 
• Byggherrar kan gå samman i en skrivelse till SKL och bostadsministern för att 

efterfråga gemensamma specifikationer för digitala leveranser av information 
och handlingar kopplat till myndighetsprocesserna.  

• Ge Riksarkivet i samverkan med DIGG och SKL i uppdrag att ta fram 
rekommendationer för arkivering och hantering av digital information som 
underlag och beslutshandlingar i samhällsbyggnadsprocessen. 
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• Kommunerna ber SKL att initiera ett arbete med att se över hur digital 
information kan tas emot enhetligt inom samhällsbyggnadsprocessen vid 
planering och bygglov. 

• Lantmäteriet initierar ett arbete med att se över hur digital information kan 
tas emot och utgöra beslutsunderlag vid fastighetsbildning.  

• SKL och Lantmäteriet samordnar arbetet med kravställning på digitala 
beslutsunderlag enligt de två punkterna ovan. 

• Workshops för kommunerna där de kan dela erfarenheter och utveckla 
tillsammans - både med andra kommuner och mellan olika förvaltningar på 
samma kommun – var något som efterfrågades i intervjustudien som 
genomförts.  

• Genomföra en bredare förfrågan till berörda aktörer inom 
samhällsbyggnadssektorn, tex ett enklare webbaserat “ja/nej”-formulär kring 
vilka hinder som upplevs. Enkäten kan då tex skickas ut till samtliga 
kommuner, landsting och regioner samt till ett flertal större och mindre 
byggaktörer, fastighetsägare och konsulter. Detta för att få en bedömning av 
utbredningen av de hinder som framkommit vid djupintervjuer i detta projekt. 

Förslagen till fortsatt arbete från rapporten Smart planering för byggande är också 
fortsatt aktuella. 
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8 Referenser 
Intervjuer har genomförts med personer från följande företag och organisationer. 

Byggherrar / förvaltare / kommunala bolag 

Besquab  

HSB  

JM AB  

Serneke   

Skanska 

Stockholm Parkering  

Stockholmshem  

 

Konsulter  

2A Entreprenad AB 

AG Arkitekter AB  

Arkipol AB 

Byrån för arkitektur & urbanism, BAU   

EseeBase AB 

Fastighetsjuridik Strömberg & Co AB 

Lars Wahlström Studio AB 

Nolliplan AB 

Pontvik Arkitekter AB  

Ramböll Sverige AB  

Structor Projektutveckling AB 

Structor Östergötland AB  

ÅWL Arkitekter AB 

 

Kommunala förvaltningar 

Bygglovsavdelningen, Norrtälje kommun 

Enheten för bygg och anläggning, Nacka kommun 

Exploateringsenheten, Nacka kommun   

Planavdelningen, Malmö stad  

Planavdelningen, Örebro kommun  

Planenheten, Nacka kommun  

Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad 

Stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad 

Stadsledningskontoret, Stockholms stad 

Trafikkontoret, Göteborgs stad  

Trafikkontoret, Nacka kommun 

 

Övriga myndigheter 
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Boverket 

Fastighetsbildning, Lantmäteriet 

Lantmäterimyndigheten i Göteborgs kommun 

Lantmäterimyndigheten i Malmö kommun 

Länsstyrelsen Skåne 

Riksarkivet 

SKL 

Stockholms Läns Landsting (Region Stockholm) 

Trafikverket 

 

Rapporten från Smart planering för byggande - 

https://smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/informationsfoersoerjning/s
mart-planering/3-bim-foer-3d-fastighetsbildning/ 

 

Bilaga 1 - frågeformulär 
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