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DIGSAM 

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 huvudrapport 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  

  

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

  
  
  
  
Stockholm, 2019-11-29  

Ett stort tack till alla er som medverkat!   

  
Elisabeth Argus, BonaCordi AB  
projektledare  

  

 
 

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

Bakgrund 

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

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

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

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

3. 3D Översiktsplaner och infrastrukturplaner  

4. Digital handbok för digitalisering detaljplaner enligt befintlig standard  

5. Inspirations- och utbildningsseminarier   

 

Syftet och arbetssätt 

Syftet med arbetspaket 2 är att belysa hur digital lagring och långsiktig åtkomst av 
Geodata kan utföras i samband med myndighetsbeslut i Samhällsbyggnadsprocessen, 
oavsett datamängder.  

Projektet har studerat och kartlagt processer och arbetsflöden för detaljplan, 
fastighetsbildning samt bygglov med fokus på en digital informationshantering och då 
särskilt lagring och åtkomst till producerade data.  Vi har i vårt arbete haft god insyn 
och tagit del av de arbeten som pågått inom Lantmäteriet, Boverket och Geodatarådet. 

Vi har även tittat på olika sätt att visualisera planerat byggande i förekommande 
medborgardialoger samt även tagit fram en vision för åtkomst till plan- och byggdata 
på ett nationellt enhetligt sätt.  

Slutligen har vi berört frågor kring arkivering. 
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Bild 1 Exempel på en delprocess med in- och utflöden för data inom Samhällsbyggnadsprocessen 

Hinderanalys  

Vår analys är att aktörerna i samhällsbyggnadsbranschen ej har enkel tillgång till 
kommunens digitala material, vilket gör arbetet ineffektivt och bryter 
informationsflödet. Transparensen är låg och det saknas en gemensam kunskapsbas 
mellan kommuner och övriga aktörer i samhällsbyggnadsbranschen. Kommunerna 
sitter på mycket kunskap som inte är tillgänglig för övriga aktörer och som skulle vara 
viktig för dem att känna till i dialogen med kommunen. Det saknas möjlighet för 
byggaktörer att till exempel maskinellt söka ut mark som är lämplig för deras 
identifierade behov.  

Möjligheten för privatpersoner att förstå vad detaljplanen möjliggör är låg och skulle 
kunna öka genom digitala detaljplaner i 3D, där maximal byggrätt går att se 
tillsammans med befintlig bebyggelse. 3D-represantation skulle underlätta för 
sakägare och ge en mer precis återkoppling till tjänstemän och nämnder. I dag tas 
detaljplaner i de övervägande fallen fram i 2D, vilket försvårar möjligheten att bedöma 
konsekvenserna av planen.  

Vi konstaterar att det idag saknas krav i lagstiftningen på att det ska vara digitalt på 
"riktigt"; det vill säga att det idag saknas lagstiftning för att digitala detaljplaner ska få 
rättsverkan. Det är först 2022 som ett lagligt krav får verkan som ställer krav på att 
information utformas så att uppgifterna i dem kan tillgängliggöras och behandlas 
digitalt. 
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Resultat av analys 
 

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

2018 redovisades i Boverkets Rapport 2018:27 - Förebilder för handläggningstider – 
goda exempel på hur handläggningstider kan kortas och tog där upp digitalisering och 
införandet av e-tjänster som en viktig faktor.   

Vårt arbete identifierar på samma sätt och i det sammanhanget att: 

- En enhetlig systematisering är nödvändig för att uppnå nationella e-tjänster 
och fullt genomförd digitalisering av kommuners handläggning 

- En nationell infrastruktur för lagring och åtkomst till samtliga geodata 
inom samhällsbyggnadsprocessen blir avgörande för en sådan enhetlig 
hantering.  

- Det nuläge som tillåter att plankartan kan levereras utritad på papper eller 
digitalt som PDF, AutoCAD DXF, DWG osv. behöver förändras så att: 

o Detaljplaner kan överföras i digitalt format, i 3D och 
systemoberoende  

o Detaljplaner inrapporteras i samband med varje kommunalt beslut 
(så som beslut om samråd), och tillhandahållas nationellt på en 
webbtjänst för att underlätta exempelvis medborgardialoger och 
exploateringsförberedande arbete 

o Större del av informationen är standardiserad, objektorienterad 
och har livscykelhantering 

o Informationen kan läsas av maskiner och visualiseras på ett 
standardiserat sätt för alla aktörer  

Vi ser positivt på de förslag som lagts fram om hur en nationell infrastruktur kan 
etableras och hur detta renodlar ansvar och roller samt skapar förutsättning för 
enhetlighet, oavsett användare eller geografisk belägenhet. 

Vår kartläggning visar att tekniken finns och att kommunerna ligger långt framme och 
att producerade data i form av kommunala planeringsunderlag kan visualiseras 
nationellt genom en webtjänst.  

Vi anser att de initiativ och ansatser som tagits rörande systematisering och nationellt 
datavärdskap behöver genomföras. Vi tycker att nationella rekommendationer 
behöver tas fram och tillämpas, att vänta på kommande föreskrifter och att dessa 
vunnit laga kraft bör undvikas. 

En annan aspekt i samhällsbyggnadsprocessen är hur arkiveringen av dokument och 
datamodeller ska gå till samt göras tillgängliga för involverade aktörer i processen, 
men även för andra intressenter.  

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

- En teknisk del där fokus är på arkivering 
- En behovsinriktad del som fokuserar på tillgängliggörande.  
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När det gäller tillgängliggörande är det viktigt att ta reda på och dokumentera behoven 
hos samtliga inblandade aktörer, både för dem som behöver tillgång till information i 
egenskap av deltagare i processen, exempelvis initiativtagare eller remissinstans, och 
dem som är utanför processen men som vill ha tillgång till informationen på grund av 
intresse. 

När det gäller visualisering konstaterar vi att det idag inte finns tekniska hinder för 
att jobba med 3D och visualisering i plan och byggprocessen.  Det finns ett flertal 
mycket goda exempel på kommuner som tillämpar 3D visualisering i sin process, 
däremot så saknas det en tillämpbar, enhetlig standard rörande grafisk 
representation av vilka och hur objekt/lager/teman skall presenteras. Detta är 
ett arbete som borde drivas vidare som ett strategiskt initiativ. 

  

Bild 2 3D visualisering av i detaljplan reglerande begräsningar i plan och höjd 
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En vision 

Vårt arbete beskriver också en ännu mer preciserad vision om en enhetlig och 
transparent webbtjänst - ett slags Hemnet för plan och byggprocessen!  

Denna vision visar på möjligheten med en nationell IT-miljö som kan härbärgera och 
tillhandahålla data. I detta sammanhang har prioriteringar skett med att ta fram 
tydliga specifikationer för hur data skall vara utformat, lagras och ges åtkomst till. Utan 
en sådan prioritering kommer dagens nuläge att kvarstå och försvåra enhetliga 
lösningar. 

Vår vision om en samlande nationell plattformstjänst, bygger på en ökad tydlighet och 
uppföljning från regering, riksdag och departement för att myndigheter och 
organisationer skall öka takten i genomförandet av de initiativ som pågår.     

Vår vision om en nationell webbtjänst karakteriseras av att: 

• Vara tillgängligt för alla 24/7   
• Skapa transparens och tydlighet  
• Öka produktivitet i samhällsbyggnadssektorn 
• Underlätta ett obrutet informationsflöde 
• Ge översiktlighet istället för att bara vara kopplat till en kommun 
• Möjliggöra gemensamma plandata och ett ökat statistikutbyte med fler 

kommuner vilket bidrar till hållbar lokal, regional och nationell planering 
samt underlättar erfarenhetsåterföring.  

• Verka positivt på bostadsbyggandet och underlätta hållbarhetsaspekter i 
tidiga skeenden 
 

Bild 3 Visionsbild av en Nationell webbtjänst till stöd för en enhetlig samhällsbyggnadsprocess 
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1 Bakgrund och nuläge 

1.1 Bakgrund 
Trots att digitaliseringen pågått i över 30 år är fortfarande en stor del av 
samhällsbyggnadsprocessen analog och pappersbaserad. Hur säkerställer vi att 
samhällsbyggnadsprocessen är inkluderande, effektiv och enhetlig?  

Effektiv informationsförsörjning med ett obrutet informationsflöde på digital grund 
kommer att vara nödvändigt för att bygga och förvalta väl fungerande städer och 
infrastruktur ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart perspektiv. 

DigSam är ett strategiskt projekt som är en del av regeringens samverkansprogram 
Smarta Städer och som samtidigt är en utökning och fördjupning av det genomförda 
projektet Smart planering för byggande inom Smart Built Environment. DigSam 
konkretiserar och tydliggör flera av de frågeställningar som framkommit under de 
tidigare projekten, allt för att göra den digitala samhällsbyggnadsprocessen möjlig att 
aktivt börja arbeta med för processens olika aktörer. Utöver projektledning har 
DigSam fem arbetspaket bedrivits i nära samverkan med varandra och andra initiativ 
inom kommuner och myndigheter. 

Redan i det tidigare genomförda projektet Smart planering för byggande beskrevs hur 
pass olika samhällsbyggnadsprocessen hanteras från kommun till kommun och hur 
detta beskrevs som ett hinder. Där beskrevs också behovet av att ställa krav på en 
enhetlig digital process där enhetliga definitioner och gränssnitt utvecklas och 
används. Det tidigare arbetet har utgjort en av flera ingångar till vårt nu genomförda 
arbete. 

Hösten 2018 beslutade regeringen om två regeringsuppdrag i syfte att öka 
standardiseringen av så kallad grunddata samt göra informationsutbytet i offentlig 
sektor säkrare och mer effektivt (Kap6 Referenser 1 till 3). Uppdragen ska på sikt leda 
till att uppgifter om exempelvis folkbokföring, företag och fastigheter bara behöver 
lämnas en gång och att det blir enklare för offentliga och privata aktörer att utbyta 
information.  Andra initiativ som Digitalt först och andra regeringsuppdrag har verkat 
för att skapa förutsättningar för en enhetlig digital process där enhetliga definitioner 
och gränssnitt används. I detta ingår Boverkets arbete kring utseende och kodning för 
detaljplaner samt Lantmäteriets arbete kring kodning och utseende av grundkartans 
information. 

Lantmäteriet lämnade sin slutrapport för nationellt tillgängliggörande av geodata i 
samhällsbyggnadsprocessen i april 2019, där man konstaterar att tillgång till alla 
geodata i samhällsbyggnadsprocessen innebär en tids- och kostnadsbesparing, ökad 
transparens och ökad kvalitet i beslutsfattande. Standardiserad nationell tillgång till 
relevanta geodata skapar dessutom förutsättningar för utvecklingen av nationella 
digitala handläggningsstöd samt ökad automation i processerna.  

Lantmäteriet har inom ramen för Digitalt Först (Kap6 Referens 4–6) konstaterat att 
det främsta hindret för framgång är att informationsförsörjningen i processen är 
splittrad och fortfarande analog i flera delar. Man har även följt upp detta arbete med 
genomförandet av ett proof of concept kring detaljplaner som en del av sin rapport 
”Nationellt tillgängliggörande av Detaljplaner”. 
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Hos Lantmäteriet pågår arbete med att ta fram en handledning om grundkartans info, 
utseende och kodning. Ur denna handledning kommer en föreskrift att tas fram i ett 
senare skede om behov finns. (Kap 6 Referens 10).  

Boverket har gått ut med en remiss om förslag till kodning och utseende av 
detaljplanens utseende. (Kap6 Referens 9). 

Geodatarådet har arbetat fram en handlingsplan Nationell geodatastrategi i vilken man 
bland annat beskriver hur en infrastruktur för geodata i Sverige etableras (Kap6 
Referens 7–8). Man har där jobbat i 5 delprojekt som bland annat tagit upp 
Standardiseringsfrågor, nationell samverkan i datainsamling och skapande av en 
nationell plattform. Man lanserar också begrepp som datavärdskap och hur 
producenter/konsumenter förhåller sig till den nationella plattformen. 

 

1.2 Nuläge 
 

Idag växlar informationen ofta mellan dokument och datamodeller genom de olika 
faserna mellan kommun och byggherre i samhällsbyggnadsprocessen.  
Kommunikationen är oftast begränsad till ett skede i processen, vilket begränsar 
aktörers förståelse och säkerställande av ingående behov eller krav.  

Vår analys är att aktörerna i samhällsbyggnadsbranschen ej har tillgång till 
kommunens digitala material, vilket gör arbetet ineffektivt och bryter 
informationsflödet. Transparensen är låg och det saknas en gemensam kunskapsbas 
mellan kommuner och övriga aktörer i samhällsbyggnadsbranschen. Kommunen sitter 
på mycket kunskap som inte är tillgänglig för övriga aktörer och som skulle vara viktig 
för dem att känna till i dialogen med kommunen. Det saknas möjlighet för byggaktörer 
att till exempel maskinellt söka ut mark som är lämplig för deras identifierade behov.  

Möjligheten för privatpersoner att förstå vad detaljplanen möjliggör är låg och skulle 
kunna öka genom digitala detaljplaner i 3D, där maximal byggrätt går att se 
tillsammans med befintlig bebyggelse. 3D-represantation skulle underlätta för 
sakägare och ge en mer precis återkoppling till tjänstemän och nämnder. I dag tas 
detaljplaner i de övervägande fallen fram i 2D, vilket försvårar möjligheten att bedöma 
konsekvenserna av planen.  

Vi konstaterar att det idag saknas krav i lagstiftningen på att det ska vara digitalt på 
"riktigt"; det vill säga att det idag saknas lagstiftning för att digitala detaljplaner ska få 
rättsverkan. Det är först 2022 som ett lagligt krav får verkan som ställer krav på att 
information utformas så att uppgifterna i dem kan tillgängliggöras och behandlas 
digitalt. Det finns inga tydliga och samlade regler på hur en detaljplan ska tas fram och 
lagras. Det pågår dock arbeten både inom Lantmäteriet och Boverket för att ta fram 
sådana regler, ett arbete som återstår att följa. 

Kommuner använder olika programvaror som ger olika digitala format och inget krav 
finns på gemensamma utbytesformat eller enhetlig koppling till gemensam 
lagringsplats. Det finns inget nationellt system där man exempelvis kan hitta befintliga 
och pågående detaljplaner. På så vis finns ingen överblick över gällande detalj- eller 
översiktliga planer i landet och ingen möjlighet att maskinellt göra statistikuttag och 
analyser. I dagsläget tar kommunerna fram detaljplanens plankarta genom en digital 
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programvara, men det är pappersversionen (pdf:en av den digitalt framställda planen) 
som är juridiskt bindande.  

En annan aspekt avseende lagring och åtkomst av information i 
samhällsbyggnadsprocessen är hur arkiveringen av dokument och datamodeller ska gå 
till. Arkivering ska ske när ärenden och dokument är avslutade eller då BIM- och CAD-
material är slutlevererat. Syftet med arkiveringen är att säkerställa att uppgifterna 
bevaras och hålls tillgängliga för framtiden. Enligt 3 § arkivlagen (1990:782) är 
myndigheternas arkiv en del av det nationella kulturarvet. Arkiven ska bevaras, hållas 
ordnade och vårdas så att de tillgodoser: 

 
1. rätten att ta del av allmänna handlingar 
2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och  
3. forskningens behov 

 

För att informationen ska vara tillgänglig under en lång tid måste man använda format 
som är godkända för arkivering. Detta för att undvika att information går förlorad. Det 
är skillnad på att lagra levande information som ska användas och utbytas, eftersom 
man där behöver öppna format där det är möjligt att revidera informationen. För att 
man ska kunna nyttja informationen i exempelvis BIM-modeller fullt ut är det ofta 
originalformat som kravställs vid leveranser. Den information som ska arkiveras ska 
istället vara låst för redigering och arkiveras i arkivbeständiga format. Information i 
BIM-modeller kan exempelvis arkiveras i PDF/A-format, vilket dock medför grafiska 
och geometriska förluster även om den grundläggande informationen i huvudsak finns 
kvar. Arkivering av textbaserad information, kontorsdokument, medför inte lika stora 
informationsförluster.  
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2 Syfte och mål 

2.1 Syfte 

Det initiala syftet med Arbetspaket 2 har varit att göra en fördjupad kartläggning i hur 
digital lagring och långsiktig åtkomst av beslutade Geodata/BIM-modeller kan utföras i 
samband med myndighetsbeslut i Samhällsbyggnadsprocessen samt hur dessa data 
kan visualiseras i förekommande medborgardialoger.  

2.2 Mål 
Det övergripande effektmålet är att underlätta byggandet av fler bostäder. Resultatet 
av uppdraget kan på längre sikt förkorta samhällsbyggnads- processen genom att 
förbättra arbetsflödet och kvaliteten på detaljplanen och bygglovs- bedömningen och 
förenkla dialogen mellan exploatör, byggherre, entreprenör och myndighet.  

Nedanstående principiella processbild från projektet Smart planering för byggande har 
tjänat som ledstjärna för vårt arbete, där respektive delprocess analyserats med 
avseende på när ett behov av utbyte av information sker.  

 

Bild 4 Återbruk av information och möjlighet till automatiska lösningar 

Vår målbild har varit att definiera, kartlägga och utveckla de normalprocesser från idé 
till förvaltning/avveckling som idag används till ett för alla aktörer systematiserat och 
lätt tillgängligt system. Dessa normalprocesser har prövats mot genomförda 
planuppdrag och har även fördjupats med avseende på vilka aktörer som inbegrips i de 
olika faserna.  
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Detta har i sin tur använts för ett idéarbete och att skapa en målbild kring hur den 
framtida detaljplaneprocessen borde utformas och ge ett förslag till hur man nationellt 
kan hantera och tillgängliggöra bygglov, detaljplaner och översiktsplaner. 

 

Bild 5 En vision för nationell hantering och tillgängliggörande av bygglov, detaljplaner och översiktsplaner 

Målet med att visualisera detaljplaner och redovisa detaljplaner i 3D är att 
planhandläggaren får större möjligheter att testa olika kombinationer av byggnaders 
omfattning och vilken omgivningspåverkan planen ger samt öka förståelsen kring 
planprocessen.  

 

Bild 6 3D visualisering av i detaljplan reglerande begräsningar i plan och höjd 
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3 Projektorganisation och 
genomförande 

3.1 Allmänt 
Vår blandning av gruppmedlemmar från näringsliv, stat och kommun är en unik styrka 
som ges via de projekt som drivs inom SmartBuilt. Vi har haft genom 
gruppmedlemmarna haft god insyn i pågående initiativ för en effektivare 
samhällsbyggnadsprocess och fått värdefull återkoppling från aktörer verksamma i 
den kommunala plan- och byggprocessen. 

3.2 Projektaktiviteter 
Projektet har övergripande genomfört följande: 

 Deltagit i gemensamma aktiviteter inom huvuduppdraget. 
 Genomfört ett antal workshops inom arbetsgruppen där vi diskuterat 

frågeställningar kring digital lagring och långsiktig åtkomst samt arkivering. 
 Genomfört en workshop kring visualiseringsfrågor och tagit del av föregående 

arbete som genomfördes i Smart Planering för byggande. Som en del i denna 
workshop också tagit del av det innovationsarbete som utförts av Lunds Universitet 
i samarbete med Lunds Kommun. 

 Följt och tagit del av tankar och resultat från de arbeten som pågått inom 
Lantmäteriet, Boverket och Geodatarådet. 

 Tagit fram och diskuterat en övergripande processkarta för 
samhällsbyggnadsprocessen och studerat aktuella behov av data för respektive 
situation och beslut. 

 Fördjupat valda delar av ovanstående process och tagit fram en beskrivning av hur 
olika aktörer inbegrips i denna process 

 Arbetat fram en vision om en enhetlig nationell process - ett slags Hemnet för plan 
och byggprocessen 

 Kommunicerat med de andra delprojekten för att säkerställa dessas behov. 
 Deltagit i konferenser och seminarium  
 Tagit fram slutrapport och avstämning. 
 

3.3 Projektadministration och styrning  
Delprojektet har rapporterat till huvudprojekt via den gemensamma Onedrive 
lösningen, där fortlöpande arbetsmaterial, statusrapporter och tidredovisningar 
laddats upp. Återkommande Skypemöten med huvudprojektledning har gett tillfälle till 
uppföljning och chans till diskussion om eventuella förändringar i ursprungliga 
projektambitioner.  

Huvudprojektet har via Onedrive tillhandahållit uppföljningsdokument för oss 
delprojektledare att hålla ajour och redovisa. Varje gruppdeltagare och 
delgruppsledare har själva ansvarat för redovisning av sin nedlagda tid, via samma 
distributionskälla. Lägesrapportering har skett via schemalagda korta uppföljningar, 
gemensamma träffar och Vår uppfattning är att detta sätt fungerat bra inom gruppen 
och mot projektledare samt de andra delgrupperna.   
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3.4 Samarbetsformer  
 
Arbetet har framförallt genomförts via Skype/telefonmöten, kompletterat med ett fåtal 
fysiska möten inom gruppen.  Detta i komplement till att vi inom gruppen haft tillgång 
till vår egen och övriga delprojekts arbetsmaterial via Onedrive, har möjliggjort ett 
flexibelt arbetssätt för gruppdeltagarna.  

Studiebesök inom gruppen har genomförts hos Lunds Kommun för att studera deras 
digitala process för detaljplanering. Genom huvudprojektets försorg har även ett 
studiebesök till Holland genomförts, där ett antal myndigheter, företag och 
organisationer besökts.  

Vi har också fått ta del av det visualiseringsarbete som Helsingborgs kommun bedrivit 
under det senaste året, ett arbete som tar vidare de tankar som togs fram i projektet 
Smart Planering för byggande. Vi har också följt och inspirerats av ett studentarbete 
(se Bilaga 5) som utförts inom Lunds Universitet i samverkan med Lunds Kommun. 

Under hela arbetet har kontakter med övriga delprojekt hafts, avstämning har också 
skett med referensgrupp till huvudprojektet samt även andra pågående initiativ inom 
Lantmäteriet, Boverket, SmartBuilt och Geodatarådet. Arbetet har följts upp och 
levererats fortlöpande till projektledningen för huvuduppdraget. 

3.5 Genomförande 
 
Arbetet startade inom arbetsgrupp med inläsning och dialog kring uppdraget samt 
typsituationer i syfte att identifiera aktuella behov för respektive situation. Den 
inledande fasen resulterade i inriktning för det fortsatta arbetet. Efterföljande fas 
ägnades åt att identifiera bästa scenarier utifrån infallsvinklar beroende på roll i 
”cykel” samt att verifiera om dessa är relevanta. Ett arbete med att plocka fram en 
vision om en framtida lösning för åtkomst och lagring på nationell nivå vidtog sedan. 
Avslutningsvis har vi arbetat med sammanfattning och slutrapport. 

3.5.1 Inläsning och dialogarbete  
Vårt delprojekt har följt samt tagit del av de olika initiativ som pågått och bedrivs i 
kommuner och myndigheter. Tidigare genomförda projekt studerades med input från 
projektdeltagare från dessa och har sedan även diskuterats i samband med de 
återkommande gruppledarmöten som arrangerats via huvudprojektledarens försorg.  

Vi konstaterar att det är många initiativ som pågår och rapporterats från olika 
myndigheter, samverkansorganisationer och utredningar (ex. Kapitel 6 Referenser). Vi 
har tittat på hur dessa initiativ och rapporter kopplar till vårt eget arbete, men även 
haft förmånen att ha med representanter i vår grupp från vissa av dessa initiativ. 

Vi har sammanställt en genomgång av dessa olika initiativ, vilket man kan läsa om i 
bilaga 3. 

3.5.2 Scenarion och rollanalys 
Vi genomförde tidigt i vårt delprojekt en genomlysning av när i 
samhällsbyggnadsprocessen som det uppstår behov av åtkomst till samt lagring och 
arkivering av Geodata i samband med myndighetsbeslut. Vi tittade också på de resultat 
som framkommit i Smart Planering och byggande som ett underlag för vårt arbete.  
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Bild 7 Principskiss från tidigare projekt Smart planering för byggande  

Vår diskussion ledde fram till ett arbete med att definiera i vilka situationer som 
datautbyte sker/måste ske och även vilka roller som var inblandade. Detta ledde fram 
till en processdialog som resulterade i ett antal processbilder. Dessa utgjorde 
gemensam grund för vårt fortsatta arbete för de delar av samhällsbyggnadsprocessen 
som vi ville belysa.  

Dessa processbilder jämfördes mot genomförda detaljplaneärenden i syfte att stämma 
av flödet.  
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Bild 8 och 9 Exempel på processbilder från arbetet med nulägesbeskrivning 

Våra deltagare från Lunds Kommun bidrog också i detta sammanhang med en 
detaljerad genomgång av vilka aktörer som är inblandade i olika steg av processen.  

Vi delade också upp denna del av processgenomgången i 2 delar: 

- Arbetsuppgifter för planprocessen vid kommunal mark (se Bilaga 1) 
- Arbetsuppgifter för planprocessen vid privat mark (se Bilaga 2)  

Dessa olika infallsvinklar skapade en nulägesbeskrivning av 
samhällbyggnadsprocessen som båda tar in ett bredare perspektiv än enbart 
myndighet eller instans som enligt lag skall yttra sig. Vi har även hanterat exploatör, 
sakägare/sökande, allmänhet/boende, i detta arbete med att definiera 
nulägesprocesser 

 

Bild 10 Från exploatering till avveckling – beskrivning av vilka roller som är inblandade i vilken fas 
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3.5.3 Visionsarbete 
Med utgångspunkt från vår inledande dialog och inläsning av andra initiativ samt vårt 
processarbete, utarbetades en vision om hantering och tillgängliggörande av 
framtidens samhällsplaneringsprocess genom en nationell webbtjänst. 

3.5.3.1 Visionen 

Visionen (full beskrivning se Bilaga 4) är att samtliga kommuners planeringsunderlag 
(översiktsplaner, detaljplaner och bygglov) är digitalt tillgängliga och sökbara för alla 
aktörer i hela landet genom en nationell webbtjänst. Web- tjänsten tillhandahålls av 
statlig myndighet, men innehållet ägs och uppdateras av kommunerna.  

Webbtjänsten går att nå från samtliga digitala medier och kan användas för att hitta 
information och göra urval. Från den nationella web- tjänsten kan man ledas vidare till 
kommunernas egna hemsidor för kompletterande material, e-tjänster och för att 
lämna synpunkter på översiktsplaner och detaljplaner.  

Den nationella webbtjänsten kan liknas vid ett ”Hemnet” för samhällsplanering, vilket 
skulle revolutionera samhällsbyggnadsbranschen genom att samla och tillgängliggöra 
kommunala planeringsunderlag på ett enkelt och tidsenligt sätt. Webbtjänsten ger ett 
ansikte och gemensam målbild för den nationella datalagringsmodell som kallas ”Black 
box”.  

 

Bild 11 Vision om ett ”Hemnet för Samhällsbyggnadsprocessen! 
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3.6 Projektorganisation 

Tabell 1 Deltagarlista 

3.7 Budget och tidplan 
Delprojektet är genomfört inom de budgetramar och tider som givits.   
 

3.8 Produktmål  
Vi har i vårt arbete med att titta på en hur geodata och information kring plan- och 
byggprocessen kan lagras och göras tillgängliga för involverade aktörer, identifierat att 
det blir nödvändigt med enhetlig åtkomst oavsett aktör i processen. Detta har i vårt 
arbete resulterat till ett visionsarbete kring ett framtida erbjudande kring åtkomst och 
lagring.   

För vårt andra produktmål rörande visualisering ser vi att det finns mycket goda 
exempel på hur kommuner tillämpar 3D visualisering i sin process, däremot så saknas 
det en tillämpbar, enhetlig standard rörande grafisk representation av vilka och 
hur objekt/lager/teman skall presenteras. Vi föreslår ett fortsatt arbete som ett 
strategiskt initiativ  

3.9 Kommunikation och synliggörande av resultat  
Seminarium har genomförts organiserat av huvudprojektet, där delprojektets 
presenterat och diskuterat sitt fortlöpande arbete. 

 

 

 

 

 

 

Roll Namn Företag 

Gruppledare Ulf Hedlund Tyréns AB 

Deltagare Johanna Hellsten Tyréns AB 

Deltagare Jonas Andreasson Lunds Kommun 

Deltagare Ulrika Thulin Lunds Kommun 

Deltagare Anna Vindelman Tyréns AB 

Deltagare Thomas Lithen Lantmäteriet  

Deltagare Peter Jacobson Sogeti 

Deltagare Cecilia Linell Stockholms Stad 

Deltagare Jenny Carstedt Lantmäteriet 
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4 Resultat och förväntade 
effekter 

Vi har genom arbetet med nulägesbeskrivning (Kap 1.2 och 3.5.2) av de processer och 
de roller som förekommer inom samhällsbyggnadsprocessen skapat ett bra underlag 
för en systematisering av vart behovet av informationsutbyte idag uppstår. Vi har i 
likhet med andra genomgångna initiativ tydligt pekat på behovet av en enhetlig 
systematisering. Detta är nödvändig för att uppnå nationella e-tjänster och fullt 
genomförd digitalisering av kommunernas handläggning.  

Vi tror att en nationell infrastruktur för lagring och åtkomst till samtliga geodata inom 
samhällsbyggnadsprocessen blir avgörande för en enhetlig hantering.  

Vi ser också att det nuläge som tillåter att plankartan kan levereras utritad på papper 
eller digitalt som PDF, AutoCAD DXF, DWG osv. behöver förändras så att: 

- Detaljplaner kan överföras digitalt, i 3D och systemoberoende mellan aktörer 
- Informationen standardiseras, objektorienteras och har livscykelhantering 
- Informationen kan läsas av maskiner och visualiseras på ett standardiserat 

sätt för alla aktörer  

Vi har arbetat med en vision som tydligt visar fördelarna med en Nationell Plattform 
tillgänglig för alla aktörer. (se hela visionsförslaget i Bilaga 4). 

Effekterna och vinsterna med ett sådan plattform är exempelvis: 

- Ger en nationell översikt och skapar transparens och tydlighet 

- Ökar förståelse för planprocessen och detaljplanens regleringar samt 

underlättar medborgardeltagande  

- Ger en effektivare planprocess och underlättar tidsplanering 

- Ger aktörer i samhällsbyggnadsbranschen tillgång till digitalt underlag 

- Underlättar ett obrutet informationsflöde 

- Minskar felkällor då gemensamma och uppdaterade plandata används 

- Minskar transaktionskostnader  

- Underlättar kunskapsutbyte mellan kommuner 

- Underlättar statistikuttag;  

o Uppföljning, utvärdering och analyser på lokal, regional och nationell 

nivå möjliggörs 

- Skapar möjlighet att utveckla tjänsten genom att kombinera med data för 

bygglov samt översiktsplaner, då det är relevant att se Översiktlig 

markplanering och bygglov i kombination med detaljplaner i kommuner 
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Vårt arbete med att titta på möjligheterna kring visualisering visar på att det idag inte 
finns tekniska hinder för att jobba med 3D och visualisering i plan och byggprocessen.  
Det finns ett flertal mycket goda exempel på kommuner som tillämpar 3D visualisering 
i sin process, däremot så saknas det en tillämpbar, enhetlig standard rörande grafisk 
representation av vilka och hur objekt/lager/teman skall presenteras.  

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

5 Slutsatser och 
rekommendationer 

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

Vår kartläggning visar att teknik finns, att kommunerna ligger långt framme och att 
producerade data i form av kommunala planeringsunderlag skulle kunna göras 
åtkomligt nationellt.  

Vår vision visar på behovet av en nationell IT-miljö som kan härbärgera och 
tillhandahålla övergripande information och data kring framförallt detaljplaner. I detta 
sammanhang måste prioritering ske med att ta fram tydliga specifikationer för hur 
data skall vara utformat, lagrat och ges åtkomst till. Utan en sådan prioritering 
kommer dagens nuläge att kvarstå och försvåra enhetliga lösningar. 

För att uppnå vår vision om en digital samhällsbyggnadsprocess för branschen föreslår 
vi följande steg: 

- Etablera en nationell webbtjänst som kan utgöra motorn för utvecklingen och 
bidra till incitament för att producera enhetliga och digitala data.  

- Börja med Detaljplaner och gå sedan vidare med ÖP och Bygglov 
- Börja med att visa/ge åtkomst till enkla och generella datalager 
- Lagren kan sedan kombineras med andra lager så som ”riksintressen” eller 

bakgrundskartor på andra plattformar genom öppna data 
- Övriga attribut inte nödvändigt att standardisera i datalagren då mer 

information finns hos kommunerna.  
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Den digitala detaljplanen måste vara gällande, det icke digitala bör avskaffas.  

Vi tycker att nationella rekommendationer behöver tas fram och tillämpas, att vänta på 
kommande föreskrifter och att dessa vunnit laga kraft bör undvikas.  

Att ett särskilt arbete behöver göras för att ta fram standard för visualisering av planer 
och bygglov – standarder, symbolisering, texturering osv. Detta oavsett om det 3D eller 
2D.  

Vår vision om en samlande nationell plattformstjänst, bygger på en ökad tydlighet från 
regering, riksdag och departement om att myndigheter och organisationer skall öka 
takten i genomförandet av de initiativ som pågår.     
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