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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  
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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 
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  

Den här rapporten utgör delprojekt nummer tre kring infrastruktur- och 
översiktsplaner i 3D. 

 
 

  

https://www.smartbuilt.se/projekt/standardisering/informationsfoersoerjning/
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Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsprocessen är komplex och fragmenterad. Värdefull information 
används inte på ett effektivt sätt genom processens olika faser. Information går 
förlorad och de ingående aktörerna ser inte framarbetad information som en resurs. 
Att fokusera på att skapa digitala och intelligenta flöden ger besparingar i tid och 
pengar samt kan även ge minskad miljöpåverkan, nya värdekedjor i processen och en 
ökad kvalitet. Digitaliseringen pågår för fullt inom samhällsbyggnadsprocessen och 
den översiktliga planeringen är en viktig del som behöver integreras i den processen. 
Den tidiga planeringen resulterar idag vanligtvis i analoga, eller delvis digitala, 
dokument som riskerar att bli inaktuella innan kostsamma uppdateringar görs. Varken 
material eller intentioner med planeringen återfinns i det digitala 
samhällsbyggnadsflödet. 

Syftet med projektet är att skriva riktlinjer för hur översikts- och infrastrukturplaner i 
samordnade 3D-modeller kan bidra till en mer långsiktigt hållbar samhällsbyggnads-
process. 

Arbetet har genomförts i tre steg. Inledningsvis gjordes en omvärlds- och 
nulägesbevakning. Utifrån den formulerades en vision för översiktlig planering i 
framtiden. Visionen är tidsatt till 2030 i enlighet med agendan för de globala 
hållbarhetsmålen, Agenda 2030, eftersom hållbarhetsfrågor förväntas få en ökande 
betydelse för planering i tidiga skeden. Därefter togs riktlinjer fram för hur visionen 
kan uppnås. 

Globala trender påverkar samhällsbyggandet och går inte att bortse ifrån i 
samhällsplaneringen. Komplexa frågeställningar med ökande krav på samverkan 
behöver hanteras. Med hjälp av nya digitala tekniker förändras arbetssätt och 
strukturer på ett övergripande sätt. 

Visionen baseras på tesen att allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras. Det 
innebär att det inte är ett val att digitalisera utan det kommer att ske. Ungefär som när 
bankerna övergav sina ståtliga kontor som stängde klockan tre för att istället dyka upp 
som en app i mobiltelefonen. Visionen baseras även på en ökad betydelse av Agenda 
2030 och växande nationella initiativ för gemensamma standarder och 
informationsstrukturer.  

I visionen har alla kommuner både sitt planeringsunderlag och de antagna planerna 
representerade i en digital kopia av verkligheten, en digital tvilling. Informationen i 
planerna kommer att vara intelligent, sökbar, spårbar och användbar. Den digitala 
tvillingen innehåller all 3D-data med tillhörande intelligent information och fullödig 
information om tillståndet vad gäller trafik, klimat och liknande. Den digitala tvillingen 
ger möjlighet att simulera och provköra planen för att säkerställa den önskade 
effekten. Kommunernas planer kommer att aggregeras till en regional och nationell 
nivå. 

År 2030 finns det en röd tråd från tidig planering fram till byggande där intentionen 
med översiktsplanen är närvarande genom hela processen. Planerna kommer att vara 
mer dynamiska, innehålla både historik och prognos, och vara ett levande material 
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som är tydligt närvarande i efterföljande skeden. Kunskaper förs vidare hela vägen och 
alla ska förstå varför planen ser ut som den gör. Om något inte fungerar ska det vara 
enkelt att se var det fallerar och utvärdera varför. Olika indikatorer från exempelvis de 
globala målen för hållbar utveckling, gör det möjligt att analysera om vi bygger som vi 
planerar och om resultatet blir det förväntade. Nya möjligheter att avgränsa planer i 
höjdled används för att definiera volymer för exempelvis hav, luftrum och gruvor. 

En övergripande planering är inte en isolerad företeelse utan kräver en omfattande 
samverkan mellan olika kompetenser och aktörer. För att stegvis närma sig visionen i 
dess helhet har riktlinjer tagits fram uppdelade i sex stråk: organisation, samverkan, 
omvärld, vision, tillämpning och teknik. 

Utöver arbetsgruppen har samverkan skett framförallt med Boverket och Trafikverket. 

Rekommendationen för den översiktliga planeringen är:  

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

Rapporten avslutas med en sammanställning av rekommendationer för fortsatt arbete. 

En översiktlig planering med samordnade informationsmodeller i 3D är verktyget för att 
skapa ett långsiktigt hållbart samhälle i linje med de globala målen i Agenda 2030.  
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Summery 

Today, the developing process for the built environment is complex and fragmented. 
Valuable information is not used effectively through the various phases of the process.  

In 2030, there is a common thread from early planning to management and the 
intention with the comprehensive plan is present throughout the process. Knowledge 
is passed on, everyone understands why the plan looks the way it does and it’s easy to 
evaluate the effects of the plan. All municipalities have a digital twin where the plan 
can be evaluated and tested. For the vision to become a reality, extensive collaboration 
is required. This subproject in DigSam, suggest a roadmap with six different areas.  

The guidelines are divided into six different areas which is explained in greater detail 
in the Swedish report. These areas need attention in the future to be able to reach the 
Vision 2030: Organization, Collaboration, Trends, Visions, Applications and 
Technologies. 

The comprehensive planning process requires extensive collaboration between many 
different skills and stakeholders. Using the concept of Digital Twin will now be a 
natural way to collaborate.  

Creating digital and intelligent information streams offers several major benefits. It 
will increase quality and there will be both savings in time and costs and also 
important, reduced and meassurable environmental impact. Additionally, there will be 
new  value chains in the process offering new services.  

The subproject has developed guidelines for 3D coordinated comprehensive and 
infrastructure plans, that will contribute to a more vivid and sustainable use of the 
digital information. 

The subproject suggest the following recommendations to kick-start and ironing out 
the local plan for the future: 

• Reflect - on the Vision 2030 and the guidelines 
• Add - your own local guidelines 
• Prioritize - select the guidelines to start with 
• Act - start now 

To be able to formulate the guidelines, one need to be clear of the goal and what to 
achieve. Therefore, the project has formulated a vision for comprehensive planning 
process set to 2030, in line with the 2030 Agenda for Sustainable Development, SDG 
2030.  

In 2030, there is a common thread from early planning to the management of the city. 
The intentions in the comprehensive plan are present throughout the design och 
building phases. The plans are dynamic and agile and contains information from the 
past and predicted future. Knowledge and know-how are passed on from one phase to 
the next so everyone understands why the plan looks the way it does. The plans are 
continuously verified and analyzed in order to secure that the plans are working as 
expected for example by using indicators from the SDG 2030 and others. 
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The municipal development plans will be aggregated to a regional and national level.  

The subproject also discovered new 3D opportunities to be added to the 
comprehensive development plan, e.g., to add developments of space volumes above 
land as well as underground and underwater space volumes. These spaces are, to some 
extents included today, but we think it can be further developed by volumes. 

In our Vision 2030, all bigger municipalities will have a digital twin representing the 
planned and the built environment. The digital twin is the provider of all the 
information,  the applications for simulation of the new urban and infrastructure plans 
and the applications for the health analysis of the built environment.  The digital twin 
is transparent to all stakeholders and to the public and it will bring completely new 
and unexpected services to us all.  

The report concludes with a compilation of recommendations for continued work. 

This subproject is one of five DigSam work packages. The purpose of our subproject 
was to create guidelines for how 3D coordinated comprehensive and infrastructure 
plans will contribute to a more long-term sustainable society development process.  

The work has been carried out in three steps. Initially, a thorough trend analysis was 
performed, setting the context of the future digital landscape and society. Based on 
this, a vision for the planning process with digital twins was formulated. Subsequently, 
guidelines were developed for how the vision can be achieved. The project manager 
was Monica Ek from Virtual Cities of Sweden AB. The working group included people 
from the Swedish National Board of Housing, Building and Planning, municipalities of 
Alingsås and Helsingborg, and Swedish Transport Administration.   
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1 Bakgrund & Nuläge 
1.1 Bakgrund 
Samhällsbyggnadsprocessen är komplex och fragmenterad. Värdefull information 
används inte på ett effektivt sätt genom processens olika faser. Information går 
förlorad och de ingående aktörerna ser inte tidigare framarbetad information som en 
resurs. 

Behovet att på sikt nå en kostnadsreducering och tidsbesparing i samhällsbyggnads-
processen är stort. Projektet DigSam - Digital Samhällsbyggnadsprocess arbete syftar 
till att bli en katalysator för utveckling inom samhällsbyggnadssektorn och skapa 
maximal och hållbar nytta för aktörer, intressenter och samhället i stort. 

• Ingen aktör ansvarar för informationsflödet genom processens alla faser. 
• Information skapas utan tanke på hur den ska användas i nästa skede. 
• I nuläget är fokus endast på den information som aktören själv kan dra nytta 

av och den egna leveransen. 
 

DigSam bygger vidare på det strategiska standardiseringsprojektet Smart planering för 
byggande som genomförts inom ramen för Smart Built Environment samt på 
slutrapporten från samverkansprogrammet Smarta Städer - Digitalisering av 
planprocessen. 

Inriktningen är att arbeta tredimensionellt mot ett obrutet informationsflöde i 
samhällsbyggnadsprocessen. För att nå målet med en digital samhällsbyggnadsprocess 
där alla involverade aktörer har tillgång till relevant digital information krävs ett 
obrutet och standardiserat informationsflöde. 

Idag ingår inte den översiktliga planeringen i ett digitalt flöde. Slutprodukten är ofta 
ett tryckt kompendium och en pdf. Även om den finns digitalt så är det inte alltid 
materialet är användbart i nästa steg. I de fall där kartmaterialet återanvänds i 
efterföljande processer är det inte alltid länkat till intentionen med planen utan blir en 
linje eller yta utan tydligt ursprung. Underlag och planer låses vid antagandet av 
planen och sedan följer inte planen de fortlöpande förändringarna i samhället och 
förändrade förutsättningar. Vid en hög förändringstakt i samhället blir planen tillslut 
ett inaktuellt dokument som kan vara svårt att relatera till för handläggare och 
beslutsfattare. Att planerna är statiska och inaktuella innebär även ett stort arbete med 
uppdateringar när en ny plan ska upprättas. I den översiktliga planeringen sätts 
intentionen med den framtida utvecklingen av samhället. Det är ett mycket viktigt 
dokument som ska styra alla efterföljande skeden i samhällsbyggnadsprocessen. Det är 
av största vikt att både material och intention med den översiktliga planeringen ges en 
självklar plats i den digitala flödet. 

1.2 Nuläge 
Som utgångpunkt för arbetet med att skriva riktlinjer ligger en omvärldsanalys som 
utgår från ett brett perspektiv med global utsikt. Här grundläggs ställningstagandet om 
att den översiktliga planeringen behöver representeras i en digital tvilling. Därefter 
studeras initiativ på nationell och kommunal nivå.  
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Omvärldsanalysen med perspektiv på globala trender, digitala tvillingar och 
internationella initiativ utgör en viktig del i det grundläggande ställningstagandet att 
den översiktliga planeringen i framtiden kommer att ingå som en naturlig del i 
samhällsbyggandets digitala tvillingar. 

Nedanstående citat är en beskrivning av ursprungskonceptet digital tvilling från NASA 
fritt översatt och anpassat till samhällsbyggnadsprocessen. 

“Visionen om den digitala tvillingen är att skapa, testa och bygga 
allt i en virtuell miljö. Bara när vi är nöjda med resultatet, att det 

lever upp till våra mål, ska vi bygga den fysiska miljön. Via sensorer 
ska sedan den byggda miljön knytas tillbaka till den digitala 

tvillingen så att all information om den kan återfinnas där som 
underlag för fortsatta förbättringar.” 

Hela omvärldsanalysen finns samlad i Bilaga - Omvärldsanalys. 

1.2.1 Kommersiella leverantörernas initiativ 
De stora kommersiella IT-leverantörerna, som exempelvis Microsoft och Amazon, 
skapar nu plattformar för att driva projekt med digitala tvillingar, speciellt för drift- 
och underhållsskedet med fokus på IoT-information1.  Dock, är problematiken med US 
Cloud Act2 kanske svår att acceptera både nationellt och kommunalt. US Cloud Act 
innebär att amerikanska myndigheter har rätt att läsa all information som sparas i 
amerikanska programleverantörers databaser, oavsett i vilket land de är belägna. Det 
finns även öppna alternativ3.  

Autodesk, ESRI och Bentley tar fram nya produkter och plattformar för digitala 
tvillingar och övergripande planering men har mera fokus på planering och 
projektering samt i viss mån produktion.  Inlåsningseffekter i format och Cloud Act är 
även här ett problem med avseendet på livscykelperspektivet på data. 

En ny typ av programvaror håller på att växa fram där man inkluderar mer intelligens 
och har ett multidisciplinärt scoop som kräver indata från en bred grupp av experter. 
Programvarorna bygger på parametrisk design och generativ design. De kommer att 
spela en stor roll för att effektivisera planerings- och designfaserna i framtiden. Se 
exempelvis ESRI4 och Autodesk5  för stadsplanering och Trimble6 för 
infrastrukturplanering. De nya programvarorna integrerar CAD, BIM-, GIS- och annan 
information i sina system. 

Spelprogrammen SimCity och Cities Skyline kan ge en uppfattning om en framtida 
arbetsmiljö för planering som är både inspirerande och utmanande. Andra aktörer 
som Facebook och Niantic (Pokemon Go) tar fram sociala och spelbaserade lösningar i 
vad de kallar för spegelvärldar eller digitala tvillingar.  

                                                                    
1 https://azure.microsoft.com/en-us/blog/announcing-azure-digital-twins-create-
digital-replicas-of-spaces-and-infrastructure-using-cloud-ai-and-iot/ 
2 https://en.wikipedia.org/wiki/CLOUD_Act 
3 https://www.openstack.org/ 
4 https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/esri-cityengine/overview 
5 https://medium.com/autodesk-university/generative-urban-design-43f4ea48039d 
6 https://www.trimble.com/alignment/index.aspx 

https://azure.microsoft.com/en-us/blog/announcing-azure-digital-twins-create-digital-replicas-of-spaces-and-infrastructure-using-cloud-ai-and-iot/
https://azure.microsoft.com/en-us/blog/announcing-azure-digital-twins-create-digital-replicas-of-spaces-and-infrastructure-using-cloud-ai-and-iot/
https://en.wikipedia.org/wiki/CLOUD_Act
https://www.openstack.org/
https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/esri-cityengine/overview
https://medium.com/autodesk-university/generative-urban-design-43f4ea48039d
https://www.trimble.com/alignment/index.aspx
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1.2.2 Nationella initiativ 
1.2.2.1 Översiktsplanering 
Sveriges regering har en strategi för landets digitalisering.  Visionen är ett hållbart 
digitaliserat Sverige. Det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på 
att använda digitaliseringens möjligheter. Digitalt kompetenta och trygga människor 
som har möjlighet att driva innovation där målmedveten ledning och infrastruktur är 
viktiga förutsättningar. Strategin grundar sig på fem delmål - kompetens, trygghet, 
innovation, ledning och infrastruktur.  

 

Läs mer om regeringens digitaliseringsstrategi via länken i fotnot7. 

Det pågår flera olika projekt på nationell nivå som rör översiktsplaner och 
planeringsunderlag. Boverket har inom sitt regeringsuppdrag gällande digitalisering 
fått uppgiften att verka för en enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen i dess helhet 
i digital miljö. Det innebär att Boverket har fått/väntas få föreskriftsrätt för 
detaljplaner och översiktsplaner.  Föreskrift är “nästa nivå” i  den juridiska pyramiden 
för lagar i Sverige. Det kommer inte längre att vara ett råd hur man skapar detaljplaner 
och översiktsplaner. Detta uppdrag ska redovisas i augusti 2020. 

                                                                    
7 https://www.regeringen.se/regeringens-politik/digitaliseringsstrategin/ 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/digitaliseringsstrategin/
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Bildkälla: Boverket 

Boverket har sedan tidigare tagit fram en ÖP-modell i en första version, den är nu 
under omarbetning och väntas vara klar i slutet av 2019.8  

ÖP-modellen är en begreppsmodell där Plan- och bygglagens krav på ställnings-
taganden i översiktsplanen fördelas i modellen på tre aspekter – utvecklingsstrategi, 
användning samt värden och hänsyn. ÖP-modellen har tagits fram för att planerna ska 
bli tydligare och mer användbara. Tanken är att ÖP-modellen ska bestå av färdiga 
byggklossar vilket ger en gemensam grund-ÖP samtidigt som den är flexibel att 
anpassa efter kommunens  behov och underlättar en kontinuerlig uppdatering av 
översiktsplanerna. 

I sitt arbete har Boverket identifierat tre områden som måste utvärderas extra 
noggrant; struktur, ändringar och funktionalitet. Strukturen och formen för 
översiktsplaner för att de ska vara maskinellt sök- och läsbara. För detta arbete krävs 
dels en utvärdering och omarbetning av den ÖP-modell som finns idag men det krävs 
även ett regeringsbeslut på att Boverket ska få föreskriftsrätt på översiktsplaner. Detta 
är något de förväntas få under hösten 2019. Förändrad hantering av ändringar av 
planer, hur ska man på ett enklare sätt hantera exempelvis fördjupningar och tillägg 
till en översiktsplan? Det sista området handlar om vilken grundläggande 
funktionalitet en ÖP ska tillhandahålla. Boverket vill utreda vad som krävs för en Bas-
ÖP, vad måste finnas med i en översiktsplan för att den ska uppnå sitt syfte.  

Flera myndigheter såsom Boverket, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, 
Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelserna arbetar med att standardisera och ensa de 
planeringsunderlag som finns. Frågor som måste lösas nationellt är bland annat vad är 
ett planeringsunderlag, hur ska de struktureras för att vara nationellt tillgängliga och 

                                                                    
8 https://www.boverket.se/sv/PBL-
kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/oversiktsplanen/utformning/modell/ 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/oversiktsplanen/utformning/modell/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/oversiktsplanen/utformning/modell/


 
 

15 
 
 

DIGSAM - 
DIGITAL SAMHÄLLSBYGGNADS-PROCESS 

en gemensam terminologi mellan myndigheterna. Detta är frågor som måste lösas för 
att Sverige på sikt ska komma till den digitaliseringsnivå som krävs för att man ska 
kunna zooma sig genom samtliga planeringsnivåer, från den regionala planeringen via 
översiktsplan och detaljplan ner till bygglov. 

En viktig del i detta arbete är Länsstyrelsens arbete med Planeringskatalogen. Tjänsten 
lanserades under hösten 2018 och fungerar som webbaserad söktjänst för relevanta 
och aktuella planeringsunderlag från statliga myndigheter.  I planeringskatalogen finns 
i oktober 2019, 445 dokument, innehållande granskningskommentarer och 
instruktioner kring översiktsplaner men inte själva planerna. 

 

 

Skärmbild från Planeringskatalogen 
 
I takt med en ökande betydelse av den regionala planeringen förväntas även den 
översiktliga planeringen få en ökad tyngd. De mellankommunala frågorna och arbetet 
med övergripande stråk underlättas av gemensamma strukturer. 

Länsstyrelsen i Västra Götaland har nyligen beviljats medel från Formas för att i 
samarbete med kommuner driva digitaliseringsarbetet framåt via projektet 
Digitaliserad samverkan mellan Länsstyrelsen och kommuner i Västra Götaland för 
effektivare planprocesser. Svårigheterna som erfarits med digitala översiktsplaner ser 
Länsstyrelsen som ett övergående problem som kommer att lösas på sikt. De två 
huvudfrågorna hittills har varit svårigheten för Länsstyrelsen att säkerställa att de 
tagit del av hela handlingen samt att de nuvarande arkiveringsrutinerna inte är 
anpassade för det digitala materialet. Att säkerställa att man tagit del av hela 
handlingen är en utformningsfråga som går att lösa omgående. Här behövs en 
gemensam satsning för att snabbt få upp goda exempel att utgå ifrån. 
Arkiveringsfrågan kommer att ta längre tid att lösa och under övergångsperioden kan 
frågan lösas med intelligenta metoder att extrahera informationen automatiskt till 
arkiveringsanpassade format. De här två frågeställningarna är inte ett hinder för att 
arbeta med digitala översiktsplaner.   
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Exempel på digital översiktsplan från Falköping där Länsstyrelsens yttrande om en viss 
plats tydligt finns med i det digitala materialet via rödmarkerad text. 

Det finns idag ingen entydig och gällande standard för översiktsplaner. Det Boverket 
tar fram är en begreppsmodell för översiktlig- och regional planering, inte en standard. 
Att hitta översättningsnycklar till andra standarder som CoClass eller Nationella 
specifikationer (f.d. Svensk Geoprocess) är inte möjligt innan en standard börjar tas 
fram. Både CoClass och Nationella specifikationer är förberedda och har planer med i 
respektive struktur. Lantmäteriet håller just nu på att testa de två första 
informationsmängderna till sin plattform; byggnad och detaljplan.  

Att kunna aggregera och samläsa angränsande planer är mycket viktigt för den 
översiktliga planering som ofta har beröringsområden över flera kommuner. Att 
planerna finns tillgängliga på en plats och i ett standardiserat och maskinläsbart 
format ger möjlighet att bygga applikationer och göra sökningar i planerna på ett 
effektivt sätt. 

1.2.2.2 Infrastruktur 
Det skede hos Trafikverket som bäst överensstämmer med översiktsplanen är 
åtgärdsvalsstudier. På liknande sätt som översiktsplanen tas här inte hänsyn till 
enskilda intressen utan nivån ligger på allmänna intressen och övergripande drag.   

Kommunen och Trafikverket samråder kring översiktsplaner och åtgärdsvalsstudier 
och en trafikstrategi ska finnas med i översiktsplanen så att Trafikverket kan 
säkerställa ett tillgängligt, säkert och hållbart transportsystem. Eftersom ytor, 
utrymmen och resurser ofta är begränsade och eftertraktade så krävs en god 
samordning och en förståelse för de olika parternas behov och förutsättningar för att 
hitta fram till en gemensam överenskommelse.    

Upprinnelsen till alla åtgärdsvalsstudier är någon typ av brist i transportsystemet. 
Bristerna kan identifieras av Trafikverket själva eller av en annan part som exempelvis 
en kommun, en myndighet, en näringsidkare eller en privatperson. Brister kan även 
hittas via statistik över olyckor eller liknande. Bristerna sammanställs till en lista och 
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från listan görs ett urval som går vidare till en åtgärdsvalsstudie. I åtgärdsvalsstudien 
tillämpas en fyrstegsprincip för att få bästa möjliga ekonomiska och ekologiska 
hållbarhet. I första hand löses bristen genom att försöka påverka behovet av 
transporter och beteenden, i andra hand görs mindre justeringar för att optimera 
flödena, i tredje hand bygger man om och först i fjärde hand bygger man nytt eftersom 
det är det mest belastande alternativet.  

  

  

Utredningarna innehåller många olika typer av underlag och analyser. Trafikanalyser 
är en självklar del men även studier kring miljö och hållbarhet är viktiga. Till viss del 
används samma underlag som för kommunens översiktsplaneprocess men det finns 
även en stor mängd information som hämtas internt på Trafikverket varav viss 
information kring Trafikverkets anläggningar som är säkerhetsklassad. Trafikverkets 
information finns samlad i underlagsdatabasen Stigfinnaren.  

 

Skärmbild från Trafikverkets underlagsdatabas Stigfinnaren. 
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De två parallella processerna för planering i tidiga skeden innehåller överlappande 
underlag och liknande analyser. Beroende på typ av projekt och tidplan kan 
gemensamt material återanvändas i båda processerna.   

Under processen samråder Trafikverket med kommuner och andra intressenter. 
Beroende på utfallet av åtgärdsvalsstudien går sedan bristen vidare för att åtgärdas 
antingen via Underhåll eller Investering. 

1.2.3 Kommunala initiativ 

Runt om i Sverige arbetar ett flertal kommuner aktivt med att ta fram nya, digitala, 
översiktsplaner. Digitaliseringsgraden i översiktsplanerna varierar idag kraftigt mellan 
kommunerna och inte sällan mellan olika ÖP-dokument i samma kommun. I några fall 
har innehållet i den tryckta/PDF-översiktsplanen digitaliserats till någon typ av 
hemsida med tillhörande kartbilder som inte är interaktiva i andra fall är kartorna 
interaktiva och databasdrivna med länkar både till och från texterna. Den digitala 
översiktsplanen är uppbyggd som en webbsida med textavsnitten och en karttjänst 
med lager som antigen går att tända och släcka själv eller som kan tändas utifrån tema 
när man klickar sig in från textavsnitten. 

De olika digitala översiktsplaner som finns idag är ett steg på vägen men många av de 
digitala möjligheterna saknas eftersom planen i sin struktur är analog. Det kan även 
behövas olika koncept för den digitala planen eftersom den ska tjänstgöra för en bred 
användargrupp och både kunna guida den ovane läsaren och samtidigt vara ett snabbt 
verktyg för en insatt tjänsteman. Det finns även prestandaproblem, inlåsningseffekter 
och dyra speciallösningar som kan göra att den digitala planen inte fungerar optimalt. 
Den här inledande problematiken med digitala översiktsplaner förväntas minska i takt 
med att nya erfarenheter görs och nya koncept tas fram. 

Flera kommuner har medvetet valt att arbeta med den digitala översiktsplanen som 
sitt primära fokus. Kommunerna har då översiktsplanehandlingar som är gjorda för en 
digital miljö i första hand och en analog i andra hand.  
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John Hellman - Helsingborg Stad 

“Vi gjorde ett första försök till en digital översiktsplan i och med 
Översiktsplan 2002 när vi tog fram en databasmodell för 

översiktsplanen. När det var dags att ta fram ändringen av 
Översiktsplan 2010, Stadsplan 2017, var det den digitala versionen 
som sattes i främsta ledet. Planen är tvådimensionell och upplägget 

är utformat för att vara begriplig för den stora massan. Tydligt 
indelade kategoriseringar och kartor som ändras när användaren 
bläddrar i texten. Informationen är däremot svårare att ta till sig 

som professionell användare vilket lett till att man i arbetet med ÖP 
2022 även tagit med sig det perspektivet och tittar på möjligheterna 

att anpassa informationen till olika målgrupper. Synpunkter i den 
tidiga dialogen inför planarbetet gick att lämna via en webbkarta. 

Senare i det formella samrådet gick det återigen att lämna 
informella kommentarer i kartan men en möjlighet att även lämna 

ett formellt yttrande via samrådsversionen av planen öppnades 
upp.“ 

Eva Cruslock - Alingsås Kommun 

”När vi påbörjade arbetet med en digital översiktsplan 2013 var vi 
fortfarande fast i en väldigt analog syn på slutprodukten. Med det 

förhållningssättet blir det mycket dubbelarbete och många av 
nyttorna med att ha en digital översiktsplan, missas. Funktioner som 
varit enkla att lösa har gett stora nyttor.  Som exempel kan nämnas 

sökbarheten i texten samt att den är kopplad till kartverktyget, 
vilket innebär att kartlager som rör texten visas automatiskt.  Vi  

använder bakgrundsdata i 3D för befintlig terräng och byggnader i 
tätorten då det underlättar orientering men även förståelsen för 
placering och effekter av informationen som presenteras. Det har 
varit en mognadsprocess att dra nytta av fördelarna av en digital 

lösning. Inför arbetet med FÖP Staden som nyligen påbörjats 
försöker vi använda webblösningen som ett arbetsverktyg redan 

tidigt. Vi använder den bland annat  för kvalitetssäkring av 
underlag, dialog och kommunikation inom projektet.” 
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Skärmbild från Alingsås digitala översiktsplan i 3D. 

Visualisering av planer i 3D blir ett allt viktigare redskap. Dels för att kommunicera ett 
budskap som rent presentationsmaterial men även för dialog och i själva arbetet med 
planen. Tidiga visualiseringar av olika tankar och idéer kan vara ett sätt att säkerställa 
att planen är genomförbar. Med hjälp av olika 3D-program och visualiseringsverktyg 
kan betraktaren ges en enkel översikt över områdets bebyggelsestruktur tillsammans 
med ett flertal intressepunkter som berättar om planförslaget.  

Exempel på visualisering av översiktsplan med Virtual Reality. 
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Visualiseringar används även som experimentlåda för att generera en 3D-visualisering 
av hur förslagen i fördjupade översiktsplaner skulle kunna se ut. I en datorgenererad 
modell anges de regler som gäller för ett område. Programmet genererar sedan 
automatiskt en modell utifrån de angivna reglerna. Det kan exempelvis vara 
kvartersstrukturer, siktlinjer och hushöjder som sätts som villkor och analyseras för 
att se hur föreslagna tankar förhåller sig till omgivningen. 

2 Syfte & Mål 
2.1 Syfte 
Syftet med arbetspaket 3 3D Översiktsplaner och infrastrukturplaner var att formulera 
riktlinjer för samordnade informationsmodeller med GIS och BIM – geometri och 
attribut, baserat på̊ Svensk Geoprocess och CoClass samt Boverkets 
rekommendationer. Därutöver ta fram förslag till riktlinjer för visualisering av 3D 
modeller i medborgardialoger inom processens olika faser.  

Huvudfokus för arbetspaketet har lagts vid samordnade informationsmodeller i 3D och 
visualisering eftersom standarder och Boverkets rekommendationer är under 
uppbyggnad och att aktuell information snabbt blir inaktuell. Att arbeta för att få in 
den översiktliga planeringen i en samordnad informationsmodell bedöms även vara 
det viktigaste steget för att få till det obrutna informationsflödet. 

2.2 Mål 
De effektmål Smart Built Environment satt upp till år 2030 är: 

1. 40 % minskad miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv för nybyggnad 
och renovering  

2. 33 % minskning av total tid från planering till färdigställande för 
nybyggnad och renovering  

3. 33 % minskning av de totala byggkostnaderna  
4. flera nya värdekedjor och affärsmodeller baserade på 

livscykelperspektiv, plattformar  samt nya konstellationer av aktörer 
 
Samordnade informationsmodeller bidrar till samtliga effektmål men framförallt mål 2 
och 4. En samordnad informationsmodell ger dessutom stor möjlighet till en ökad 
kvalitet i både innehåll, estektik och teknik. 
Samordnade informationsmodeller för kommuner, regioner och nationer kommer att 
vara en väsentlig del i effektivisering för att möta de stora framtida problemen med 
urbaniseringen, klimatförändringar, demografi, segregation, energiförsörjning och 
transporter i samhället. 
 
De specifika målen för DigSam – digital samhällsbyggnadsprocess till år 2020 är: 
 

1. ökad integration mellan Geodata/GIS och BIM 
2. effektivare och enklare hantering av 3D-datamodeller 
3. enklare informationsflöde/datautbyte vad gäller geodata och BIM 
4. återanvändning av data i ett livscykelperspektiv  
5. erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan verksamheter  
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Arbetspaket 3 bidrar till samtliga specifika mål. 
 
De mätbara målen för DigSam – digital samhällsbyggnadsprocess är: 
 

1. juridiska hinder och möjligheter i nuvarande lagstiftning är 
identifierade  

2. rekommendationer för lagring/arkivering av digitala geodata/BIM 
modeller är framtagen 

3. effektivare och enklare hantering av digitala översiktsplaner i forma 
av 3D geodata/BIM modeller  

4. enklare informationsflöde/datautbyte vad gäller geodata och BIM 
5. återanvändning av data i ett livscykelperspektiv  
6. erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan verksamheter 

 
 Arbetspaket 3 bidrar till mål 3 till och med 6. 
 

3 Projektorganisation & 
Genomförande 

3.1 Projektorganisation 
Projektet genomfördes som ett delprojekt under huvudprojektet. Ansvarig för 
huvudprojektet var Elisabeth Argus från Bonacordi AB. Ansvarig för delprojektet var 
Monica Ek från Virtual Cities of Sweden AB. 

Projektdeltagare: 

Eva Cruslock Alingsås kommun 
Monica Ek Virtual Cities of Sweden AB 
Sanna Elgh Dalgren Boverket 
William Hedenquist Trafikverket 
John Hellman Helsingborgs kommun 
Odd Tullberg Virtual Cities of Sweden AB 

 

3.2 Tid & Budget 
Delprojektet har hållit tilldelad budget och har utöver egenfinansierad tid även 
bidragit delvis med kostnader för resor. 

3.3 Metod 
Arbetet har genomförts i form av en serie arbetsmöten med givet tema och med 
mellanliggande självständigt arbete. Det inledande temat var en övergripande 
omvärldsbevakning genom att söka på nätet, delta på konferenser och i samtal. 
Därefter följde ett visionsarbete som sedan konkretiserades till riktlinjer. Arbetet har i 
första hand genomförts i form av rundabordssamtal i projektgruppen. I projektets 
slutskede genomfördes en workshop i två dagar för att sätta resultatbilden. 
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För att skriva riktlinjer behövs en målbild och ett utgångsläge. I arbetet har 
utgångsläget formulerats som en omvärldsanalys och målbilden som en vision. 

Eftersom teknik och programvaror förändras i rask takt har inga studier av vad 
respektive verktyg kan hantera och leverera genomförts. 

Rapporten utelämnar även effekter av det geopolitiska och nationella politiska läget. 

3.4 Disposition 
Inledningsvis beskrivs omvärldsanalysen under rubriken Nuläge. Därefter beskrivs 
vision och riktlinjer under rubriken Resultat. Tidshorisonten för visionen har satts till 
2030 i enlighet med Smart Built Environments mål och arbetet med Agenda 2030. 

Den framtagna kontexten 2030 i omvärldsanalysen i kapitel 1.2 är generell och gäller 
som kontext för många andra verksamheter.  

Resultatet som presenteras i kapitel 4 består av två huvuddelar, 4.1.1 Vision 2030 som 
redovisar slutsatserna av kontextarbetet och i 4.1.2 lite friare om det framtida 
arbetssättet. 

Våra riktlinjer och rekommendationer i kapitel 4.2 och är till viss del också generella 
och användbara för andra verksamheters digitaliseringsresa. 

3.5 Kommunikation 
Projektet har fortlöpande kommunicerats i huvudsak via Smart Built Environment, på 
hemsidan och i nyhetsbrev. Det har också kommunicerats via projektets kanal på 
LinkedIn, i referensgruppsmöten och i samband med kommunikationen av 
huvudprojektet vid olika möten och konferenser bland annat Position 2030 i Kista 
våren 2019. I september 2019 presenterades projektet på konferensen ÖP-dagarna i 
Stockholm. 

3.6 Kontakter 
Utöver samtal inom DigSam har samtal förts med bland annat nedanstående personer. 

Jon Resmark, Boverket 
Karin Neland, Lantmäteriet 
Christina Thulin, SKL 
Stina Pettersson, Ramboll 
Maria Uggla, Stockholms stad 
Eric Jeansson, Göteborgs stad 
Jenny Sandberg, Region Gotland 
Svante Guterstam, Uppsala kommun 
Oscar Hall, Helsingborgs stad 
Torbjörn Sahl, Länsstyrelsen 
Thomas Lithén, Lantmäteriet 
Klas Eckerberg, Svensk Byggtjänst 
Bo Baudin, SKL 
Anette Johansson, Boverket 
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4 Resultat & Förväntade 
effekter 

Den inledande nulägesanalysen är utgångspunkten för nedanstående tre huvudsakliga 
resultat. 

Det första resultatet är att Agenda 2030 måste vara den gemensamma målbilden för 
både nationer och kommuner och kommer därmed att vara en styrande handling för 
all översiktlig planering. 

Det andra resultatet är en visionsbeskrivning ,Vision 2030, av den kontext som det 
översiktliga planeringsarbetet kommer att bedrivas i, vilket kommer att styra hur och 
vad man arbetar med. 

Det tredje resultatet är en presentation av övergripande stråk och riktlinjer för att 
kunna ta sig till Vision 2030. 

Till sist beskrivs förväntade effekter. 

4.1 Vision 2030 
Visionen är uppdelad i två delar – en som beskriver den kontext i vilken man arbetar 
och en scenariobeskrivning av hur man arbetar.   

4.1.1 Kontext 2030 
Världen står inför enorma utmaningar vad gäller klimat-, miljö-, energi- och 
transportfrågor samt kanske även utmaningar vad gäller obegränsad tillgång till 
internet. 

Även städerna kommer att få stora utmaningar med en allt mer komplex och 
mångfacetterad bild av en åldrande och underhållskrävande stad i samverkan med 
stora nya utbyggnader med möjligheter till all ny teknik. 

2030 kommer digititaliseringen ha utvecklats så långt att det är svårt att förutse hur 
genomgripande den har förändrat samhället.  

Vissa grundläggande ställningstaganden har gjorts: 

• Allt måste vara agilt; organisation, processer, mål 
• Allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras 
• Alla objekt som kan digitaliseras kommer att ha en digital tvilling 
• Avancerad simuleringar och analyser kan genomföras av “vanligt folk” - eller 

enligt Gartner Group: Citizen Data Scientists9 
• Vi förutsätter att de avgörande frågorna om datasäkerhet, datatransaktioner 

och ägandeskap har lösts via initiativ som blockchains och liknande. 

                                                                    
9 https://www.simplilearn.com/citizen-data-scientists-article 
 

https://www.simplilearn.com/citizen-data-scientists-article
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Vår vision är att koncepten Digital Twin, Digital Twin City och Smart Cities är styrande 
strategier för alla städer.  

I de digitala tvillingarna kan man genomföra avancerade simuleringar och 
visualiseringar av nya planer i sin helhelt i staden. Man kan samvisualisera befintlighet, 
pågående projekt och planerad miljö i alla dess skeden samtidigt som man har med sig 
historiken. 

I den digitala tvillingen är alla fysiska objekt representerade digitalt och 
multifunktionellt som realistisk 3D-volym, en 2D-utbredning, tidssatta och intelligent 
kopplade med information och relationer. De är även  uppkopplad mot sitt fysiska 
objekt. IoT-utvecklingen kommer ge oss förmågan att i realtid mäta hur staden mår 
och agera på resultatet. 

Den digitala tvillingen är tillgänglig och visualiseringsbar i många olika typer av 
virtuella miljöer med en behovsanpassad visualisering.  Via Smart Spaces10 kan man 
nyttja både VR och AR på sin plats i en både fysisk och virtuell kontext med tillgång till 
all önskad information som helt styrs av en naturlig röstkommunikation. 

 

Gartner Group top ten trends 2019. Digital tvilling har varit med på listan sedan 2017. 
Alla övriga trender kommer med säkerhet även de ha stor inverkan på kontexten för hur 
det digitala samhället ser ut 2030. 

Organisationerna har förändrats och utökats med Data Scientists (se trenden 
Augmented Analytics) som hanterar den digital tvillingen, alternativt som en 
specialiserad och renodlad konsulttjänst för flera kommuner gemensamt. Planerarens 
roll har renodlats då underlag, analys, optimering och design kan genomföras av 
kraftfulla datorapplikationer med tillgång till stora informationsmängder. 

                                                                    
10 https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-10-strategic-
technology-trends-for-2019/ 

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-10-strategic-technology-trends-for-2019/
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-10-strategic-technology-trends-for-2019/
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Översiktlig planering på nationell och kommunalnivå kommer att innehålla:  

• En nationell plattform som medför ett gemensamt synsätt på innehåll och 
tillgänglighet. 

• En planeringsprocess som genererar mängder av värdefull information och 
kunskap som återanvänds på ett naturligt, logiskt och självklart sätt. 

• Nya 3D-verktyg som tillsammans med den digitala informationen kommer att 
vara den avgörande skillnaden som krävs för lättillgänglig samgranskning av 
all planering. 

• En förskjutning mot människan i centrum även när det gäller teknik. Istället 
för att söka information serveras aktuell och anpassad information beroende 
på syfte och mottagare. 

• En aggregerad nationell tvilling för enkla mellankommunala frågeställningar 
och övergripande stråk. 

• En digital tvilling som genomsyrar planering, byggande och underhåll samt 
ger ett livscykelperspektiv på information utan glapp i processen.  

• Kraftfulla simuleringsmöjligheter som ger möjlighet att validera planer på ett 
stadsperspektiv. Planerna kan krocktestas och optimeras till önskad funktion. 

• Övergripande och använda standarder men även stora förutsättningar för att 
tolka ostrukturerad data. 

 

En illustration över vikten av att återföra båda information och kunskap i ett 
livscykelperspektiv. 

Det avgörande steget för att planeringen ska ingå i det obrutna informationsflödet är 
att information, data och kunskap hanteras som värdefulla resurser som behövs för att 
få en effektiv process och även säkerställa kvalitet i efterföljande skeden. Kommunens 
digitala tvilling och den nationella plattformen är möjliggörare för det obrutna 
informationsflödet. 
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Om samhällsbyggandet är den stora cirkeln med den samhällsgemensamma 
informationen i mitten så använder tårtbiten för de tidiga skedena informationen för 
olika analyser och ställningstaganden som underlag för ett beslut kring planeringen. 
Både den kunskap, den information och själva planen som tagits fram återförs sedan 
till den gemensamma informationen där den ligger redo för efterföljande skeden, alltid 
närvarande. 

4.1.2 Översiktsplanering - Scenariobeskrivning 2030 
4.1.2.1 Initiering 
Översiktsplanerna kommer uppdateras mer frekvent, det kommer inte vara ett 
dokument i den bemärkelse det är idag som aktualitetsförklaras var 4:e-10:e år utan 
uppdateringar kommer att göras när och där det behövs i en kontinuerlig process för 
att materialet ska vara levande och aktuellt. 

4.1.2.2 Genomförande 
Genomförandet kommer att skötas av planerare men alla processer som har med 
stadsbyggnad att göra är väldigt transparenta och öppna. Alla kan på ett enkelt sätt 
komma med kommentarer och bli hörda. Det är numera en process där människan i 
staden har mer att säga till om hur de vill ha det. Planerarens jobb är mer att få ihop 
invånares tankar och idéer med de faktiska behoven som finns för  stadens tillväxt. 
Inte bara från kommun och invånare utan även från det breda samhällsperspektivet 
med intressenter som myndigheter, fastighetsägare, näringsliv, föreningsliv och 
akademi. 

Utredningar av behov underlättas betydligt då den digitala informationen ständigt 
uppdateras. 

Algoritmer finns och förbättras kontinuerligt för att översiktsplanen ska uppfylla 
minimikrav ställda utifrån Agenda 2030. Algoritmerna tar hänsyn till hur kommunen 
ser ut avseende storlek, geografisk placering och andra grundläggande förutsättningar. 
Beroende på hur markanvändningen förändras genereras beräkningar på hur 
exempelvis trafikflöden, luftföroreningar, buller och mikroklimat påverkas. Systemet 
varnar om det blir dålig tillgänglighet till skolor och annan service. Det kan kopplas 
ihop med demografisk information för att förutse var exempelvis förskolor och 
äldreboenden bör byggas. Historiken finns kvar och man kan använda den som 
underlag för prognoser om framtiden och göra visualiseringar för ökad förståelse av 
sammanhang och flöden. Systemet är baserat på AI och Deep Learning så ju mer data 
det får tillgång till desto bättre blir algoritmen. Det kan även användas för planering av 
underhåll genom att systemet identifierar var brister finns. 

Rollen som planerare liknar dagens men mindre tid och kraft läggs på att samla och 
hålla ordning på grunddata samt utformning av utseendet på översiktsplanen då det 
finns en standard. Mer tid kommer läggas på analyser av hur det varit och hur det 
blivit samt förstå konsekvenser av olika alternativ. Det blir även mer arbete regionalt 
för att fylla olika krav. Det kan till exempel finnas krav på en regional area vad det 
gäller exempelvis tysta miljöer, odlingsbar mark, maximalt avstånd till simhallar eller 
liknande. 

Att presentera underlag och resultat i 3D ger nya förutsättningar för att både kunna se 
och tolka materialet. Liknande 3D-fastighetsbildning så finns planerna i 3D med höjd- 
och djupbegränsningar i markanvändningen där det behövs exempelvis i vatten, vid 
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gruvor samt vindkraftverk och andra inskränkningar i luftrummet. Med hjälp av 
toleransinställningar i underlaget kan olika gränser anges med olika tolerandsnivå från 
en gräns med stor flexibilitet till mer noggranna angivelser. 

 

Idé om aktivitetskarta för att se var i området det pågår planeringsaktivitet. 

Genom att analysera var i modellerna det pågår aktivitet och visualisera det i en 
kartbild kan man lätt se var insatser behöver göras, både på lokal och nationell nivå. 
Det går även att i kartan se om det pågår andra projekt i det område där man själv 
arbetar och på så sätt enkelt kunna ta del av hur det påverkar det egna arbetet och om 
någonting behöver förändras för att de parallella projekten ska gå i takt och kunna 
samnyttja information och utredningar. 

4.1.2.3 Kommunikation 
Alla planer, även under arbetes gång, kommer att finnas tillgängliga i stadens digitala 
tvilling, den kommer alltså finnas tillgänglig för alla alltid. Det gör att bilden av ett 
samråd har förändrats. Nu kommer privatpersoner och andra intressenter när som 
helst kunna gå in i modellen och titta på de förändringar som planerarna lagt upp, man 
kan kommentera och tycka till direkt i modellen. Handläggaren får direkt upp 
kommentarerna och kan hantera dem enligt en tydlig och kommunicerad rutin, på så 
sätt är processen mer levande och dynamisk. 

4.1.2.4 Beslut 
Översiktsplanen är fortfarande ett politiskt beslut men besluten utgår från ett underlag 
som är ett officiellt dokument. Beslutsunderlaget är verifierat med digitala processer 
och innehållet är genomförbart. Beslutprocessen blir ett mer löpande inslag i arbetet 
och inte så många frågeställningar att sätta sig in i vid varje tillfälle. 
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4.1.2.5 Arkivering 
Arkiveringen kommer att hanteras helt digitalt och det kommer enbart att finnas ett 
digitalt original. Modellen finns arkiverad i en central nationell plattform och den hör 
ihop med alla andra planer. Man kan se helheten men även plocka ut de delar man är 
intresserad av. Ändringar av planerna arkiveras med ett klick vid beslut eller när den 
vinner lagakraft. Informationen kring planerna är standardiserad med bland annat 
noggrannhet och metadata. Ändringarna är spårbara både vad det gäller beslut och 
beslutsunderlag. 

4.1.2.6 Användning 
Alla planer kommer användas i sin helhet eller delar av dem sömnlöst i alla steg. Det 
kommer vara lätt att filtrera ut den information man behöver till den aktuella uppgift 
man jobbar med oavsett var i samhällsbyggnadsprocessen man är. Eftersom allt 
underlag kommer finnas tillgängligt i en nationell plattform kommer man enkelt åt alla 
Sveriges planer och planeringsunderlag. 

4.1.3 Infrastruktur 
Behovet av kommunikation i och omkring åtgärdsvalsstudierna har ökat. Det är viktigt 
att ha kännedom om intilliggande projekt som kan påverka det egna arbetet och vid 
tillfällen där det pågår många parallella utredningar är det viktigt att det finns en 
samstämmighet kring vilket underlag som används vid utredningar som påverkar 
varandra. Utredningarna behöver även tidkodas och statussättas för att planeringen på 
bästa sätt ska kunna gå i takt. Mängden information ger ett behov av att filtrera och 
paketera informationen på lämpligt sätt för den aktuella uppgiften man arbetar med. 
Aktualitet och kvalitet hos underlaget kan vara svårt att bedöma, ofta används tidigare 
genomförda projekt som inspiration och det finns ett behov av att enkelt kunna hitta 
och eventuellt dela konceptlösningar som fungerat. Processen från åtgärdsvalsstudie 
till byggande är ofta lång. Det kan gå många år mellan de olika skedena och 
utredningstiderna kan vara långa. Kunskap om platsen och förutsättningarna behöver 
vara noggrant dokumenterade så att beslutsgrunderna är tydliga när personer och 
kompetenser byts ut under processen. Ett material som är översiktligt och omfattande 
hjälper oss att komma ihåg.  

Med intelligenta processer och en samordnad modell kan Trafikverket få en tydlig bild 
av både den enskilda utredningen men även angränsande utredningar som påverkar. 
Det gäller både internt inom Trafikverket men kanske framförallt i dialogen med 
kommuner och andra intressenter.  

En digital tvilling som samlande bas ger en tillgänglig och överskådlig miljö för 
utvärdering och diskussion. Trafikverket är engagerade i flera projekt kring 
samhällsbyggnadsprocessen och digitalisering. Ett av projekten är Datadriven 
innovation för smarta samhällen: ramverk för dataplattformar och digitala tvillingar. 
Projektet är en övergripande kartläggning och beräknas vara avslutat 2021. Målet med 
projektet är att ta fram tydliga riktlinjer för ramverk, standarder samt förmågor för 
implementering och förvaltning.   

Trafikverkets fyrstegsprincip är ett bra verktyg för att minimera miljöpåverkan och 
arbeta för ett hållbart samhälle. De två första punkterna som innebär en minimering av 
nybyggnad är komplexa och kräver en stor förståelse för hur transportsystemen 
fungerar och beter sig. Stora mängder information och mätdata som analyseras av 
intelligenta algoritmer kan vara till stor hjälp för förståelsen och även för att optimera 
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förslag på lösningar. Fyrstegsprincipens första två steg kan även appliceras på hela 
samhället och samhällsutvecklingen. Kanske behöver vi inte alls bygga nytt. Kanske är 
det ett mer hållbart alternativ att använda det som redan finns. Det kan vi göra om vi 
har en tydlig bild av hur nuläget fungerar och det kan analyseras i den digitala 
tvillingen. 

4.2 Riktlinjer 
Riktlinjerna som presenteras här ger en vägledning för att uppnå visionen för den 
översiktliga planeringen.   

En övergripande attityd till förändringsarbetet är att “det mesta är redan tänkt”, att det 
man försöker åstadkomma med största sannolikhet redan är gjort någon annanstans. 
Det gäller att skapa metoder för att systematisk finna, anpassa och utveckla det. 

Riktlinjerna definieras av sex övergripande stråk: 

• Organisation 
• Samverkan 
• Omvärldsbevakning 
• Vision 
• Tillämpningar 
• Teknik 

I texten nedan föreslår vi ett antal riktlinjer i de olika stråken. Det är inget absolut utan 
ska ses som en inspiration som bör utvecklas lokalt med tiden. 

4.2.1 Organisation 
Det översiktliga planeringsarbetet är under stor omvandling. Arbetet med att skapa 
och kommunicera innehåll kräver ett ekosystem av nya processer och förmågor, både 
internt och externt. Det blir viktigt att identifiera nya framtida roller i organisationen 
och hur de skall samverka.  

Ett av de första stegen att ta för att komma vidare med digitaliseringen är att bli 
medveten om organisationens digitala mognad.  Detta kan göras bland annat med hjälp 
av Lantmäteriets Digibarometer. Med förståelse för nuläget blir det lättare att sätta 
upp mål för förändringsarbetet. 

Den förändring som sker kan komma att kräva nya yrkesroller. Hur ser organisationen 
ut idag? Var blir glappen? Kanske behövs en digital strateg som ser hela processen? 
Skapa interna ekosystem för samverkan över olika fackområden och arbeta successivt 
bort dagens stuprör. För obrutna dataflöden genom hela processen behövs förståelse 
för behov längs hela kedjan.  

Delta i externa ekosystem för att inspireras och ta hjälp av vad andra gör utanför 
organisationen.  Externa samarbeten kan även skapa en ökad förståelse för hur 
produkterna som skapas kan användas av andra och därigenom anpassas bättre till 
behoven. 

Digitalisering och förändrade arbetsprocesser påverkar alla inom organisationen.  
Ordna utbildningar i begrepp som AI, digital tvilling, VR, AR, IoT. Stora förändringar 
kan vara skrämmande och upplevas som ett hot. Kunskap och delaktighet kan minska 
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detta och istället öppna upp för nyfikenhet och förmågan att se möjligheter, men även 
förstå reella problem som kan uppstå och öka möjligheten att förebygga dem. En stort 
stöd här är att det kommer applikationer som gör alla till Data Scientists. De nya 
verktygen ger möjligheter att göra avancerade visualiseringar, simuleringar och 
analyser. 

4.2.2 Samverkan 
I den framtida organisationen krävs att alla går i takt och kan ha en digital samverkan. 
Dialoger och samverkan måste förbättras och fördjupas för att kunna säkerställa den 
digitala interoperabiliteten i Vision 2030. 

Med digitala lösningar ökar möjligheten att skapa dialoger och möten som är 
transparanta för alla aktörer involverande i den översiktliga planeringen - internt och 
externt.  

Den interna digitala samverkan blir allt viktigare. Det blir nya ekosystem och 
kontaktytor som måste kunna nyttja varandras data och förstå varandras behov vilket 
kräver kontinuerliga dialoger. Den digitala tvillingen kan på ett tidigt skede visa 
underlagsmaterial för alla berörda internt vilket underlättar en mera objektiv dialog. 
Verktyg och dataformat  kommer ständigt förbättras och förändras vilket också kräver 
en systematisk dialog om det digitala underlaget. 

I de nya tillämpningarna för digital tvilling kommer det att växa fram nya kraftfulla 
verktyg med AI-stöd. Det kommer att kräva samverkan i tvärvetenskapliga grupper för 
att skapa de rätta förutsättningarna för avancerad visualisering, simulering och analys. 
Detta används redan idag inom byggbranschen (VDC-projektering och ICE-möten) och 
kommer att utvecklas starkt med ny VR-teknik för att involvera människor oavsett var 
de befinner sig geografiskt. 

Skapa en dialog som ligger i linje med hela organisationen och skapa tvärvetenskapliga 
team för att få en dialog som tar hänsyn till många berörda perspektiv.  

Det externa ekosystemet för skapande och underhåll av översiktsplanerna är likaså en 
kontinuerlig process som kräver nya dialogformer. Det behövs nya processer för att 
informationskedjan skall bli effektiv och obruten. 

Ofta genomförs dialoger med medborgarna endast i samband med planarbetet. Genom 
att tillåta kommentarer även utanför planarbetet skapas det ett underlag som redan är 
förberett det är dags för nästa uppdatering. Det blir då även en temperaturmätare över 
hur väl planen stämmer med samhällsutvecklingen och de behov som finns här och nu.  
Medborgarnas specialkompetens kan användas för att kvalitetssäkra och förbättra 
underlaget. Berörda kan även markera en geografisk plats och kommentera direkt i 
arbetsverktyget för att på ett tidigt stadium lyfta och synliggöra till exempel 
intressekonflikter. Dessa verktyg finns redan idag och har en stor utvecklingspotential 
som kan öka demokratin i samhället. 

Dialoger och samverkan kommer att utvecklas på alla kommuner och även 
internationellt. Inspireras av andra för att hitta goda exempel och dela med varandra. 
Jämför även med andra branscher för att se hur de arbetar med informationshantering 
och kommunikation.   
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Bara fantasin sätter gränser för hur fler kan lockas till att engagera sig i 
samhällsbyggnads- klimat- och miljöfrågor. Att utforma dialogen som ett spel är en 
möjlighet. Vad skulle locka dig? 

 

Skärmbild från dialogen Trygghet i Helsingborg. 

4.2.3 Omvärldsbevakning 
Omvärldsförändringar har aldrig skett i snabbare takt än idag, och som det ser ut nu 
kommer det att fortsätta accelerera ett tag till. Förändringarna skapar nya kontexter 
att anpassa sig till. Det är viktigt att ha ett aktivt omvärldsarbete med tid för att 
reflektera och att kunna agera och implementera förändringar. Det är ett kontinuerligt 
arbete där man både kvantitativt och kvalitativt utvärderar sitt uppdrag, sin vision och 
tekniska förutsättningar på ett systematiskt sätt. Gärna i jämförelse med de som är 
ledande inom aktuellt, eller angränsande, verksamhetsområde. 

En stark rekommendation är att följa arbetet hos Lantmäteriet, Boverket, Smart Built 
Environment och andra aktörer som driver digitaliseringsfrågor i 
samhällsbyggnadsprocessen. Genom att vara medveten om vad som är på gång går det 
att undvika kallduschar och ogenomtänkta lösningar när förväntningar från allmänhet, 
samhällsbyggnadsbranschen men även lagkrav kommer. Chefer och ledning bör ta ett 
ansvar för att omvärldsbevakningen genomförs och följs upp så det inte vilar på 
enstaka tjänstemän.  

I och med ökat tryck på standardisering har kommunerna större krav på sig att följa 
den nationella linjen och mindre möjlighet att gå sin egen väg. Delta aktivt i 
konferenser om vad som pågår inom översiktsplanering och samhällsbyggnad.  Det är 
även viktigt att inte bara de som driver den tekniska utvecklingen deltar, utan alla 
delar inom organisationen. Det här berör hela samhällsbyggnadsprocessen och det 
krävs en bred förståelse för att det ska kunna bli ett bra arbete och ett bra resultat med 
förståelse och delaktighet över yrkesgränser. Använd de standarder som finns och följ 
utvecklingen, vänta inte på att allt ska bli perfekt och färdigt. Börja redan idag om än i 
det lilla. Det kommer aldrig finnas ett helt klart recept, utan det är en process i 
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konstant förändring. Skjuts arbetet på framtiden är risken stor att det blir 
komplicerade omställningar på kort tid, vilket ofta medför en lång kedja av 
oförutsedda utmaningar.   

Se utanför den egna organisationen och samverka med andra, ibland från lite oväntade 
håll. Digitaliseringen pågår för fullt inom alla områden och påverkar vad vi möts av 
dagligen och även vad vi förväntar oss. Våga dela både framgångar och mindre lyckade 
projekt. Vi har alla något att dela. Det mesta är redan tänkt. Finn det. Använd det. 
Utveckla det. Dela det.  Var öppen för att lösningen kanske redan finns utanför 
samhällsbyggnadsområdet. 

Underlätta omvärldsbevakningen och fånga upp det som är viktigt för er organisation 
och gör den systematiskt. Bevaka målinriktat och dokumentera uppdelat under 
rubriker såsom vision, uppdrag och teknik. Bygg ekosystem med olika 
samverkansaktörer och hjälps åt. Gör omvärldsbevakningen lättillgänglig och lättläst, 
kanske en blänkare med senaste nytt regelbundet på den interna hemsidan med länk 
till mer information.  Låt det bli en naturlig del av verksamheten. 
4.2.4 Vision 
Förändringarna kommer att ske i allt högre takt. För att inte tappa bort sig krävs en 
tydlig och kommunicerad vision. Kommunernas översiktsplanering och trafikverkets 
åtgärdsvalsstudier är ett arbete som kräver en väldigt tydlig vision om framtiden.  Ett 
systematiskt och kontinuerligt visionsarbetet behövs där man smälter samman 
omvärldsanalysens resultat med kraven från det interna uppdraget.  

Skapa en vision för ert arbete med utgångspunkt i var ni befinner er i nuläget. Vilka 
steg behöver tas för att nå den? Dela upp i hanterbara mål, det finns alltid små enkla 
saker som går att göra utan att det blir överväldigande. Se till att stämma av mot er 
omvärldsanalys och hur den nationella visionen ser ut. I den takten utvecklingen går är 
det viktigt med en kontinuerlig uppdatering så inte visionen blir ett oanvändbart 
föråldrat dokument. 

Många bitar berörs av den översiktliga planeringen och Agenda 2030 är den styrande 
visionen för alla länder och all samhällsplanering. Hur kan de inkorporeras med 
varandra? Kommuner har redan idag börjat koppla ihop sin översiktsplan med Agenda 
2030. Med tanke på hur många som berörs i olika led av hur samhället planeras och 
byggs behöver visionen vara tvärsektoriellt förankrad.  

Både nationellt och internationellt är en digital tvilling en växande vision för hur 
arbetet med samhällsplanering ska ta nästa steg framåt. Oavsett hur långt i framtiden 
en digital tvilling känns ligga för er, i relation till översiktplanearbetet, är det viktigt att 
ha med det i åtanke. Vi närmar oss visionen med en nationell, enhetlig mosaik för 
detaljplaner och Boverket har redan kommit med en första version av en ÖP-modell.  
Med den nationella visionen som grundplattform blir den egna visionen mer kopplad 
till omvärlden och den troliga utvecklingen. Om vi strävar mot en enhetlig mosaik av 
översiktsplaner behöver vi dela varandras visioner och vara beredda att omvärdera 
vår egen. 
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4.2.5 Tillämpningar 
Tillämpningarna och värdet av planeringsarbetet kommer att bli mycket mera 
påtagliga och djupgående styrande. Genom att planerna kommer att bli en del av den 
digitala tvillingens innehåll kommer det att uppstå tillämpningar som vi idag inte kan 
förutse men som med säkerhet kommer att bli till nytta för både samhällets och 
medborgarnas välbefinnande. Tillämpningarna kommer att förändras i takt med att 
kontext och uppdraget för den översiktliga planeringen förändras över tid.   

Att göra en digital plan erbjuder oändliga möjligheter att skapa ett material som 
underlättar i allt från tillgänglighet, läsbarhet och aktualitet till analys. Ett första steg 
kan vara att göra översiktsplanering som en webbtjänst så blir den tillgänglig var som 
helst för alla som har tillgång till en digital enhet med internetuppkoppling. Med hjälp 
av ett sökverktyg för texten går det snabbt att hitta eftersökt information. Kopplas 
informationen från kartan till texten går det även att hitta information baserat på 
geografiskt läge och vise versa.  Automatisera processer så det till exempel går att 
markera ett område i kartan och få reda på all information som berör den platsen. Det 
sparar mycket tid och minskar avsevärt risken att information missas. 

I en digital lösning går det att visa både vilken information som låg till grund för planen 
samt levande data för att förstå hur beslutet hänger ihop med den verkliga 
utvecklingen. Planen behöver inte längre vara ett dött dokument när den finns digitalt. 
Utnyttja möjligheterna det innebär. Ett steg kan vara en analysfunktionalitet där 
planen automatiskt följs upp mot genomförandet. Vid avvikelser ger det en signal att 
det endera är dags att förnya översiktsplanen eller fundera över varför det inte byggs 
som det planeras.  

I en digital tvilling går det att krocktesta planeringen. Allt från hur nya 
bostadsområden påverkar infrastruktur till klimateffekter och luftkvalitet. Hur väl 
uppfyller planeringen målen för Agenda 2030? Utnyttja historiska data för att göra 
framtidsprognoser. Ju mer data som ingår desto svårare blir det att greppa för det 
mänskliga ögat. Datamodellerade framtidsscenarier kan bli en bra vägledning och 
inspiration för framtida planeringsarbete.  
Testa att göra en visualisering över boende, omflyttning och arbetsplatser i kommunen 
över tid. Bra som ett startskott till visualisering av statistik med inspiration från Hans 
Rosling och Gapminder11. I takt med att planerna blir alltmer digitala kommer det att 
komma tillämpningar som är svåra att förutse idag. Med en organisation som är öppen 
och följer omvärlden och kontinuerligt ser över sina behov och sin vision kommer nya 
nyttor kunna skapas som bidrar till möjligheten att underlätta planeringen och 
uppföljningen av ett hållbart samhälle. 

                                                                    
11 https://www.ted.com/talks/hans_rosling_the_best_stats_you_ve_ever_seen#t-
166188 

 

 

https://www.ted.com/talks/hans_rosling_the_best_stats_you_ve_ever_seen#t-166188
https://www.ted.com/talks/hans_rosling_the_best_stats_you_ve_ever_seen#t-166188
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4.2.6 Teknik  
Ny teknik kommer utöka och effektivisera våra arbetsmetoder. Allt det som förut 
krävde stort expertkunnande kommer att finnas tillgängligt på nätet och i 
applikationerna för gemene man. Den nya tekniken blir allt mer multidisciplinär och 
kräver bredare kunskaper och att man samverkar i multidisciplinära grupper. Arbetet 
går från att bara använda digitala verktyg till att verkligen samarbeta med tekniken 
och informationen. Datalagring och datasäkerhet kommer att vara helt avgörande för 
den framtida digitaliseringen. Samverkan mellan system är en viktig del i 
uppbyggnaden av digital tvilling. 

Grunden till allt ligger i data och datakvalitet. Information är vår samtids gemensamma 
förutsättning och vi delar mer och mer med varandra. Om informationen ska bli 
användbar krävs bra metadata. Lägg tid på att tänka igenom och skapa bra metadata, 
det kommer återbetala sig många gånger om. Metadata ska vara förståelig inte bara för 
kollegor i samma bransch utan även andra. Vem är dataägare? Vilken källa ligger 
bakom informationen? När skapades det? När redigerades det senast? Vilken 
noggrannhet har ert data? Utgå från standarder och rekommendationer som redan 
finns och lägg till mer som kan vara relevant. Georeferera data, till exempel beslut som 
har en geografisk koppling. Idag finns stora mängder information som försvinner i 
dokumentarkiv, underlätta för användaren som kan behöva informationen att hitta 
den. 

Använd så högupplöst och detaljerat data som möjligt. Skala inte bort information som 
finns. Lägg till höjdinformation. Bygg för framtiden och de möjligheter som kommer. 
Det är svårt att förutse idag vad som kommer att kunna användas redan inom en 
relativt snar framtid. Många tekniska lösningar finns redan idag som skulle kunna 
integreras och förbättra den översiktliga planeringen så som BIM/CIM och 
visualisering. IoT kan vara bra att koppla till planeringsplattformen dels i utrednings- 
och analysskedet men även för att följa upp och kvalitetssäkra resultatet, till exempel 
mätningar av luftkvalitet. Det finns ett ökat intresse för att följa upp resultaten av 
översiktsplaneringen. Följs den och bidrar planeringen till de målen som ställdes 
uppnås. Vad kan ni mäta redan idag? Vad kommer ni vilja mäta? Vilken data och 
funktionalitet krävs för att det ska bli mätbart och enkelt att följa upp? 

Det saknas idag en presentation av den översiktliga planeringen som passar alla som 
behöver ta del av den. Allmänhet, tjänstemän, näringsliv och entreprenörer behöver 
olika guidning och tillgång till olika typer av data. Att göra flera versioner tar tid, kostar 
pengar och är även svårt att underhålla. Använd och skapa lösningar där allt bygger på 
samma underlag men med möjlighet att anpassa, styra och begränsa beroende på 
målgruppen.  

Underlätta arbetet och få översyn genom att skriva bruttolistor över den information 
ni använder, det finns idag inga helt färdiga men börja med de som finns och utforma 
dem efter era behov. Bruttolistor kan skapas för vilket underlagsdata som krävs, vilka 
analyser som behöver göras samt vad  som ska visualiseras. Ta en dialog med 
systemleverantören och ta reda på vilka möjligheter som finns i befintliga produkter. 
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I princip finns redan den teknik redan som vi behöver i det här skedet, dagens 
utmaning för samhällsbyggnadsområdet är att implementera och utnyttja den. Vågar vi 
tänka stort och formulera önskningar om hur framtidens planeringsprocess ska 
fungera kan vi med gemensamma krafter hitta rätt verktyg och utveckla lösningar. 

4.3 Förväntade effekter 
Visionens förväntade effekter är en dynamisk, närvarande och respekterad planering i 
tidiga skeden. Beslutsunderlaget är väldokumenterat, aktuellt och tydligt. Både 
underlag som används i processen och material som tas fram under processen kan 
återanvändas i det fortsatta arbetet och det finns en livscykelstruktur för 
informationen. Den välordnade strukturen ger besparingar i tid och pengar. 
Möjligheten till prognoser och konsekvensanalyser ger en planeringsprodukt av hög 
kvalité och användbarhet. 

Effekten på kort sikt är att riktlinjerna ska ge en möjlighet att gå från ord till handling.  
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5 Slutsatser & 
Rekommendationer 

5.1 Slutsatser 
Allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras.  

Agenda 2030 kommer att vara styrande för all planering. 

Samtlig information kommer att vara tillgänglig via stadens digitala tvilling och 
nationella plattformar. 

Genom bred samverkan inom kommunen och med andra kommuner ökar möjligheten 
till att så snart som möjligt kunna effektuera digitaliseringens förtjänster. 

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

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

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

AI-baserade hjälpmedel kommer att vara stöd i analyser och behovsplanering. 

3D-baserade infrastruktur- och översiktsplaner i en samordnad informationsmodell är 
en nödvändighet för att uppfylla framtida krav på planering. 

5.2 Rekommendationer 
Våra rekommendationer är dels riktade till de som aktiv arbetar med översiktlig 
planering och dels förslag till nya forskningsutlysningar. 

För er som arbetar med översiktlig planering vill vi rekommendera att: 

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

5.2.1 Spridning av resultatet 
För att få ut bästa effekt av rapportens resultat bör det ske ett aktivt uppföljnings- och 
kommunikationsarbete. Det som är planerat idag är att resultatet kommer finnas 
tillgängligt via Smart Built Environments hemsida.  

Förslag på ytterligare spridningen av rapportens resultat ingår i flera av förslagen till 
fortsatt arbete.  
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5.2.2 Fortsatt arbete 
5.2.2.1 Samhällsnytta, affärsmodell och upphandling rörande den 

digitala tvillingen 
Rapportens resultat bygger på att optimera samhällsbyggnadsprocessen ur ett snävt 
tekniskt och processmetodiskt perspektiv. Den digitala tvillingen spås ge 
samhällsekonomiska vinster men hur ser marknadskrafterna på de förändrade 
affärsmodeller som den digitala tvillingen ger upphov till? Och hur ser 
upphandlingsförfarandet ut? Förändringen av samhällsbyggnadsprocessen drivs av 
ekonomin och de ekonomiska systemen kring den nya tekniken behöver studeras. 

5.2.2.2 Aggregerbar digital tvilling 
Det obrutna informationsflödet i samhällsbyggnadsprocessen, från planering, 
byggande till förvaltning är i fokus i Smart Built Environments program men det 
behövs också ett informationsflöde utan glapp från detaljdesign upp till en 
övergripande nivå, från komponenter till nationella data. Konceptet med digital tvilling 
konvergerar många olika samhällbyggnadsprocesser på många olika plan; från 
komponentnivå, till system (hus, vägar mm) till stad och nationell nivå. Att skapa 
stadens digitala tvilling  kräver att underliggande data aggregeras upp i kedjan.    

En gemensam, öppen och nationell bakomliggande struktur behöver tas fram som kan 
stödja aggregering av data likaväl som vi försöker läka gapen mellan de olika faserna. 

 

 

Fokus idag ligger på glappen från Plan till Maintain/Operate. Nästa steg är att lösa 
glappen från Component till National. 

5.2.2.3 Analys och utveckling av Digitala Översiktsplaner 
Vad innehåller och hur fungerar de digitala översiktsplaner som finns idag? Med 
utgångspunkt från de digitala översiktsplaner som redan finns kan utvärderingar göras 
för att ta fram goda exempel för att identifiera de delar som behöver utvecklas och 
förbättras. En avstämning med sammanhållande statistik via automatiska analyser kan 
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ge värdefull information för det fortsatta arbetet. Exempelvis kan metoder för att 
säkerställa att man tillgodogjort sig hela handlingen och automatiska verktyg för att 
extrahera en arkivhandling underlätta Länsstyrelsens, och andra intressenters, 
gransknings- och arkivförfarande. 

5.2.2.4 Framtagning av KPI-er 
För att en plan ska kunna innehålla mätbara mål behövs metoder och indikatorer på 
hur planen kan följas upp och utvärderas. Nationella mät- och uppföljningsmetoder 
kan ge en bra bild av vilka mål som prioriteras och i vilken omfattning de förverkligas. 
Med hjälp av mätbara mål kan kommunen få stöd i att säkerställa genomförbarheten 
hos planen. Här finns en tydlig koppling till kommunernas hållbarhetsarbete.  

5.2.2.5 Centre for Digital Built Britain 
Ett gediget arbete kring digitalisering och digital tvilling görs i England. Att läsa, förstå 
och inspireras av det material de tagit fram kan genomföras i form av en workshop 
inom Smart Built Environment. Vidare föreslår vi att relationer för samverkan 
etableras där vårt resultat och Sveriges intentioner kan jämföras med deras planer. 

5.2.2.6 “Digital Twin City” dialog 
Det pågår omfattande arbete kring digitala tvillingar både nationellt och 
internationellt, 

Dialogen runt Digital Twin City bör förstärkas.  En konferensserie bör startas för att få 
en tydlig bild av alla olika initiativ och dra nytta och lärdom av varandra.   

Etablera samarbete med kunskapscentrat på Chalmers “Digital Twin City Centre”. 

Både forskare, programvaruleverantörer och angränsande branscher kan förtydliga 
bilden av hur den digitala tvillingen kommer att förändra samhällsbyggnadsprocessen. 
Även inom de pågående initiativ som rör digitaliseringen bör den digitala tvillingen ges 
ett fokus särskilt i samband med arbetet kring plandatabaser och aggregerade 
planinformation. 

5.2.2.7 Utveckling av riktlinjer 
Någon aktör med övergripande intresse i översiktlig planering och digitalisering bör 
fortsätta att utveckla och fördjupa riktlinjerna vidare till en ständigt förbättrad och 
lättillgänglig tjänst. 

5.2.2.8 Standardiserad visualisering 
Digitala visualiseringar och olika VR/AR-miljöer har används i 
samhällsbyggnadsprocessen i över 20 år men har fortfarande inte någon etablerad 
standard för hur objekt representeras. I och med framväxten av konceptet Digital Twin 
kommer behovet av pedagogiska visuella representationer bli helt nödvändiga. 
Visualiseringsmiljöerna blir allt bättre men kunskaper och standarder för den 
kommunikativa representationen saknas i stort.  Representation av objekt som 
befinner sig i olika faser (planerings- och tillståndsfaser, projekteringsfaser, byggfaser 
och underhållsfaser) tillsammans med behoven hos och mellan olika betraktare 
(professionella, forskning, allmänheten) behöver utredas för att studera vikten av ett 
övergripande koncept. 
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5.2.2.9 Utbildning & Stöd 
Processnära och konkreta utbildningar i digitalisering för planerare behövs där hela 
planprocessen behandlas för att skapa ett effektivt och sömlöst flöde. Stöd behövs för 
att skapa interna ekosystem som med tydlig metodik driver implementeringen. 
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6 Länkar & Bilagor 
6.1 LinkedIn 
https://www.linkedin.com/company/digsam/ 

6.2 Web 
6.2.1 Angränsande projekt 
 

Smart Built Environment 

https://www.smartbuilt.se 

DigSam - digital samhällsbyggnadsprocess 

https://www.smartbuilt.se/digsam 

Slutrapport från samverkansprogrammet Smarta Städer - Digitalisering av 
planprocessen 

https://www.iqs.se/library/2145/slutrapport-smarta-staeder-digitaliserad-
planprocess_20170109.pdf 

Smart Planering för byggande 

https://www.smartbuilt.se/smartplanering 

Samverkansprogram Smarta städer - Digitalisering av planprocessen 

https://www.iqs.se/library/2145/slutrapport-smarta-staeder-digitaliserad-
planprocess_20170109.pdf 

Info Spread 

https://www.smartbuilt.se/projekt/kunskap-och-kompetens/info-spread 

Viable Cities (SIP) 

http://viablecities.com/ 

City as a Platform 

http://viablecities.com/foi-projekt/caap/ 

6.2.2 Nationella initiativ 

Sveriges digitaliseringsstrategi 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/digitaliseringsstrategin/ 

https://www.linkedin.com/company/digsam/
https://www.smartbuilt.se/
https://www.smartbuilt.se/digsam
https://www.iqs.se/library/2145/slutrapport-smarta-staeder-digitaliserad-planprocess_20170109.pdf
https://www.iqs.se/library/2145/slutrapport-smarta-staeder-digitaliserad-planprocess_20170109.pdf
https://www.smartbuilt.se/smartplanering
https://www.iqs.se/library/2145/slutrapport-smarta-staeder-digitaliserad-planprocess_20170109.pdf
https://www.iqs.se/library/2145/slutrapport-smarta-staeder-digitaliserad-planprocess_20170109.pdf
https://www.smartbuilt.se/projekt/kunskap-och-kompetens/info-spread
http://viablecities.com/
http://viablecities.com/foi-projekt/caap/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/digitaliseringsstrategin/
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https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/05/regeringen-kraftsamlar-
kring-artificiell-intelligens-och-oppna-data/ 

Digitaliseringsrådets rapport om digital ledning 

https://digitaliseringsradet.se/aktuellt/nyheter/fyra-centrala-utmaningar-foer-
sveriges-digitalisering-summeras-i-laegesbild-om-digital-ledning/ 

https://digitaliseringsradet.se/media/1272/laegesrapport-digital-ledning-dnr-
19-5942.pdf 

Boverket ÖP-modellen 

https://www.boverket.se/sv/PBL-
kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/oversiktsplanen/utformning/modell/ 

En utvecklad översiktplanering 

http://www.sou.gov.se/wp-
content/uploads/2018/05/SOU_2018_46_%C3%96P_Del-1_webb.pdf 

Digitalisering och ny teknik i översiktsplaner 

https://www.boverket.se/contentassets/e88e43600b8d48ebbc8ee879ed26d743/
en-kartlaggning-av-digitalisering-och-ny-teknik-i-oversiktsplaner.pdf 

SKLs sammanfattning av digitaliseringsrådets rapport 

 
https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/nyhetsarkivdigitaliserin
g/arkivdigitalisering/mangaintressantainsikteridigitaliseringsradetsnyarapport.2
9145.html 

Om omvärldsbevakning från SKL 

https://skl.se/demokratiledningstyrning/stodforattstyraochleda/planerafoljaupp
ochatgarda/planera/planeringsforutsattningaromvarldsbevakning/omvarldsbev
akning13trender.14908.html 

IVAs rapport om digitalisering för ökad konkurrenskraft 

https://www.iva.se/projekt/digitalisering-for-okad-konkurrenskraft/ 

https://www.iva.se/publicerat/ny-iva-rapport-detta-kravs-for-att-oka-
konkurrenskraften-nar-sverige-digitaliseras/ 

Nationellt tillgängliggörande av geodata, från Lantmäteriet: 

Ett mål i detta är att möjliggöra ett nationellt tillgängliggörande av alla geodata 
inom samhällsbyggnadsprocessen. 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/05/regeringen-kraftsamlar-kring-artificiell-intelligens-och-oppna-data/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/05/regeringen-kraftsamlar-kring-artificiell-intelligens-och-oppna-data/
https://digitaliseringsradet.se/aktuellt/nyheter/fyra-centrala-utmaningar-foer-sveriges-digitalisering-summeras-i-laegesbild-om-digital-ledning/
https://digitaliseringsradet.se/aktuellt/nyheter/fyra-centrala-utmaningar-foer-sveriges-digitalisering-summeras-i-laegesbild-om-digital-ledning/
https://digitaliseringsradet.se/media/1272/laegesrapport-digital-ledning-dnr-19-5942.pdf
https://digitaliseringsradet.se/media/1272/laegesrapport-digital-ledning-dnr-19-5942.pdf
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/oversiktsplanen/utformning/modell/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/oversiktsplanen/utformning/modell/
http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2018/05/SOU_2018_46_%C3%96P_Del-1_webb.pdf
http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2018/05/SOU_2018_46_%C3%96P_Del-1_webb.pdf
https://www.boverket.se/contentassets/e88e43600b8d48ebbc8ee879ed26d743/en-kartlaggning-av-digitalisering-och-ny-teknik-i-oversiktsplaner.pdf
https://www.boverket.se/contentassets/e88e43600b8d48ebbc8ee879ed26d743/en-kartlaggning-av-digitalisering-och-ny-teknik-i-oversiktsplaner.pdf
https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/nyhetsarkivdigitalisering/arkivdigitalisering/mangaintressantainsikteridigitaliseringsradetsnyarapport.29145.html
https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/nyhetsarkivdigitalisering/arkivdigitalisering/mangaintressantainsikteridigitaliseringsradetsnyarapport.29145.html
https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/nyhetsarkivdigitalisering/arkivdigitalisering/mangaintressantainsikteridigitaliseringsradetsnyarapport.29145.html
https://skl.se/demokratiledningstyrning/stodforattstyraochleda/planerafoljauppochatgarda/planera/planeringsforutsattningaromvarldsbevakning/omvarldsbevakning13trender.14908.html
https://skl.se/demokratiledningstyrning/stodforattstyraochleda/planerafoljauppochatgarda/planera/planeringsforutsattningaromvarldsbevakning/omvarldsbevakning13trender.14908.html
https://skl.se/demokratiledningstyrning/stodforattstyraochleda/planerafoljauppochatgarda/planera/planeringsforutsattningaromvarldsbevakning/omvarldsbevakning13trender.14908.html
https://www.iva.se/projekt/digitalisering-for-okad-konkurrenskraft/
https://www.iva.se/publicerat/ny-iva-rapport-detta-kravs-for-att-oka-konkurrenskraften-nar-sverige-digitaliseras/
https://www.iva.se/publicerat/ny-iva-rapport-detta-kravs-for-att-oka-konkurrenskraften-nar-sverige-digitaliseras/
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Lantmäteriets ambition är att geodata ska utgöra en pilot för framtagande av ett 
förvaltningsgemensamt juridskt ramverk för en nationell infrastruktur för 
informationsförsörjning 

 https://www.lantmateriet.se/sv/om-lantmateriet/samverkan-med-
andra/nationella-geodata-i-3d/ 

Sjöfartsverket är också delaktiga: 

https://www.sjofartsverket.se/sv/Sjofart/Sjokort/Geodata/Nationella-geodata-i-
3D/ 

https://www.lantmateriet.se/contentassets/2cc36457611c484e9847adf3de0dff3
1/slutrapport_med_bilagor.pdf 

Lantmäteriet föreslår att landets detaljplaner ska tillgängliggöras digitalt genom 
en nationell digital åtkomstpunkt. Lösningen ligger inte i att informationen lagras 
på ett ställe – det handlar om en modell för tillgängliggörande där informationen 
är ständigt uppdaterad och återbrukningsbar. Med sikte på 2021.  

https://www.lantmateriet.se/contentassets/cd16f2858fae443380cf12164ddae22
d/delrapport_detaljplaner.pdf 

Digibarometern: 

https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-
andra/lantmateriet---utvecklingsmyndighet-for-
samhallsbyggnadsprocessen/kompetenssatsning/att-hitta-sin-startposition/  

Statusrapport Digital Mognad i Offentlig Sektor 

https://www.digitalforvaltning.se/wp-
content/uploads/2019/05/StatusrapportDigital-Mognad2019.pdf 

En debattartikel om BIM 

“Dags att syna BIM-bluffen” - https://fastighetsnytt.se/2019/10/bimbluffen/ 

Planeringskatalogen 

 https://ext-geodatakatalog-forv.lansstyrelsen.se/PlaneringsKatalogen/ 

Trafikverket: Checklista för samråd kring översiktsplan 

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-
utreda/samhallsplanering/Checklistor/Checklistor-vid-oversiktsplanering/ 

Visualisering av Nyhamnen 

https://www.lantmateriet.se/sv/om-lantmateriet/samverkan-med-andra/nationella-geodata-i-3d/
https://www.lantmateriet.se/sv/om-lantmateriet/samverkan-med-andra/nationella-geodata-i-3d/
https://www.sjofartsverket.se/sv/Sjofart/Sjokort/Geodata/Nationella-geodata-i-3D/
https://www.sjofartsverket.se/sv/Sjofart/Sjokort/Geodata/Nationella-geodata-i-3D/
https://www.lantmateriet.se/contentassets/2cc36457611c484e9847adf3de0dff31/slutrapport_med_bilagor.pdf
https://www.lantmateriet.se/contentassets/2cc36457611c484e9847adf3de0dff31/slutrapport_med_bilagor.pdf
https://www.lantmateriet.se/contentassets/cd16f2858fae443380cf12164ddae22d/delrapport_detaljplaner.pdf
https://www.lantmateriet.se/contentassets/cd16f2858fae443380cf12164ddae22d/delrapport_detaljplaner.pdf
https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/lantmateriet---utvecklingsmyndighet-for-samhallsbyggnadsprocessen/kompetenssatsning/att-hitta-sin-startposition/
https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/lantmateriet---utvecklingsmyndighet-for-samhallsbyggnadsprocessen/kompetenssatsning/att-hitta-sin-startposition/
https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/lantmateriet---utvecklingsmyndighet-for-samhallsbyggnadsprocessen/kompetenssatsning/att-hitta-sin-startposition/
https://www.digitalforvaltning.se/wp-content/uploads/2019/05/StatusrapportDigital-Mognad2019.pdf
https://www.digitalforvaltning.se/wp-content/uploads/2019/05/StatusrapportDigital-Mognad2019.pdf
https://fastighetsnytt.se/2019/10/bimbluffen/
https://ext-geodatakatalog-forv.lansstyrelsen.se/PlaneringsKatalogen/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/samhallsplanering/Checklistor/Checklistor-vid-oversiktsplanering/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/samhallsplanering/Checklistor/Checklistor-vid-oversiktsplanering/
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http://www.mynewsdesk.com/se/malmo/pressreleases/testa-oeversiktsplanen-foer-
nyhamnen-i-3d-och-vr-2510850 

Normkreativ visualisering i stadsutveckling 

https://visualarena.lindholmen.se/normkreativ-viz 

Standarder 

https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-
andra/lantmateriet---utvecklingsmyndighet-for-
samhallsbyggnadsprocessen/nationella-specifikationer/specifikationer-och-
matningsanvisningar/ 

https://coclass.byggtjanst.se/login 

6.2.3 Internationella Initiativ 
Europeiska forskningsfonder - Horizon 2020 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/what-horizon-2020 

 

Nationell samling runt Digital Twin i UK:  

National Infrastructure Commission är en ny myndighet i UK, 

https://en.wikipedia.org/wiki/National_Infrastructure_Commission 

Deras uppgift är att föreslå åtgärder för att förbättra den digitala infrastrukturen 
i England för "regeringen" och att även följa upp framdrift av implementeringen. 

De har lagt fram ett par tunga dokument, bl a "Data for the Public Good" 

https://www.nic.org.uk/publications/data-public-good/ 

De har en ambitiös satsning på  Digital Twin-koncepten, som i huvudsak sker via 
deras expertgrupp: Digital Framework Task Group. 

https://www.cdbb.cam.ac.uk/DFTG 

De ligger  steget före oss i Sverige och vi kanske kan ta till oss ett och annat för 
att vässa tillämpningar och forskning  i framtiden.  

DFTG har nyligen producerat två intressanta dokument: 

The Gemini Principles (för nationell digital tvilling): 

https://www.cdbb.cam.ac.uk/DFTG/GeminiPrinciples 

http://www.mynewsdesk.com/se/malmo/pressreleases/testa-oeversiktsplanen-foer-nyhamnen-i-3d-och-vr-2510850
http://www.mynewsdesk.com/se/malmo/pressreleases/testa-oeversiktsplanen-foer-nyhamnen-i-3d-och-vr-2510850
https://visualarena.lindholmen.se/normkreativ-viz
https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/lantmateriet---utvecklingsmyndighet-for-samhallsbyggnadsprocessen/nationella-specifikationer/specifikationer-och-matningsanvisningar/
https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/lantmateriet---utvecklingsmyndighet-for-samhallsbyggnadsprocessen/nationella-specifikationer/specifikationer-och-matningsanvisningar/
https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/lantmateriet---utvecklingsmyndighet-for-samhallsbyggnadsprocessen/nationella-specifikationer/specifikationer-och-matningsanvisningar/
https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/lantmateriet---utvecklingsmyndighet-for-samhallsbyggnadsprocessen/nationella-specifikationer/specifikationer-och-matningsanvisningar/
https://coclass.byggtjanst.se/login
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/what-horizon-2020
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Infrastructure_Commission
https://www.nic.org.uk/publications/data-public-good/
https://www.cdbb.cam.ac.uk/DFTG
https://www.cdbb.cam.ac.uk/DFTG/GeminiPrinciples
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Och en interaktiv RoadMap for “delivering the information management 
framework for the built environment” 

https://www.repository.cam.ac.uk/bitstream/handle/1810/291047/DTFGRoadma
p.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

DFTG håller också på (2020) att sätta upp en nationell "Digital Twin Hub" - för 
att kunna dela kunskap och modeller  

https://www.cdbb.cam.ac.uk/DFTG/NDTHub 

DT Hub-satsningen leds av en Chair från DAFNI 

DAFNI är ett 100-miljoners initiativ för att skapa digitala samverkans- och 
plattformsinitiativ 

https://www.dafni.ac.uk 

DAFNI will provide: 

• a secure yet accessible National Infrastructure Database 
• a new software platform to enable analysis, modelling and 

simulation of national infrastructure systems; and 
• new remote and local visualisation facilities to enable access to 

and interpretation of the results by researchers and practitioners. 

Open Agile Smart Cities Initiative  

Ett world wide initiativ för att dela design mellan städer och länder:  

https://oascities.org 

6.3 Filmer 
Några röster om projektet Smart planering för byggande 

https://www.smartbuilt.se/om-oss/film/film-projekt/smart-planering-foer-
byggande/ 

Om parametrisk design 

https://www.youtube.com/watch?v=5Pi8Ft6JsDU&t=4s 

Hans Rosling statistikvisualisering från Gapminder 

https://www.ted.com/talks/hans_rosling_shows_the_best_stats_you_ve_ever_seen#t-
166188 

Fotgängare i centrala Göteborg 

https://stadsutveckling.goteborg.se/nyheter/sa-ror-sig-2-miljoner-fotgangare-i-
centrala-goteborg/ 

https://www.repository.cam.ac.uk/bitstream/handle/1810/291047/DTFGRoadmap.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.repository.cam.ac.uk/bitstream/handle/1810/291047/DTFGRoadmap.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.cdbb.cam.ac.uk/DFTG/NDTHub
https://www.dafni.ac.uk/
https://oascities.org/
https://www.smartbuilt.se/om-oss/film/film-projekt/smart-planering-foer-byggande/
https://www.smartbuilt.se/om-oss/film/film-projekt/smart-planering-foer-byggande/
https://www.youtube.com/watch?v=5Pi8Ft6JsDU&t=4s
https://www.ted.com/talks/hans_rosling_shows_the_best_stats_you_ve_ever_seen#t-166188
https://www.ted.com/talks/hans_rosling_shows_the_best_stats_you_ve_ever_seen#t-166188
https://stadsutveckling.goteborg.se/nyheter/sa-ror-sig-2-miljoner-fotgangare-i-centrala-goteborg/
https://stadsutveckling.goteborg.se/nyheter/sa-ror-sig-2-miljoner-fotgangare-i-centrala-goteborg/
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