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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.  

Info Spread är ett av projekten som har genomförts i programmet. Det har letts av 
Elisabeth Argus och har genomförts i samverkan med Monica Ek, Virtual Cities of 
Sweden samt med Ludvig Emgård och Andreas Ekstrand från Spotscale. Därutöver har 
deltagare från olika aktörer inom samhällsbyggnadssektorn deltagit i föreläsningar, 
Webbinarier, intervjuer och i workshops och tester.  

Info Spread har genomförts med syfte att bidra till ett obrutet digitalt standardiserat 
informationsflöde och genom utbildningsinsatser gjort resultaten, slutsatserna och 
rekommendationerna från det avslutade projektet Smart planering för byggande 
kända. Utöver informations- och utbildningsaktiviteterna har Info Spread testat och 
verifierat en metod för 3D-modellbaserad bygglovsansökning med fokus på 
ansökningar från privatpersoner. Testet omfattar även möjligheterna till att ta emot 
och besluta om bygglov med ett 3D-modellbaserat underlag. 

Info Spread har finansierats av Formas med 0,8 mkr och sektorn samfinansierar med 
lika mycket. Projektet startade i januari 2018 och avslutades i december 2019.  
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Arbetet har bedrivits i två delar med representation från statliga myndigheter, 
kommuner och näringsliv (bygg- och fastighetssektorn). 

1. Kommunikations- och utbildningsinsatser  

2. Test och utveckling av en metod för 3D modellbaserad bygglovsansökan  

 

 

 

Stockholm, januari 2020 

Ett stort tack till alla er som medverkat!  

 

Elisabeth Argus, BonaCordi AB 
projektledare 
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Sammanfattning 

Problem/hinder: 

Offentlig sektor står inför stora utmaningar och stora förväntningar på höjd kvalitet 
och effektivisering. Digitalisering anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i 
samhället fram till år 2025. Samtidigt ökar gapet mellan vad offentlig sektor erbjuder 
för digital service och vad andra branscher kan erbjuda. Det offentliga behöver hänga 
med i utvecklingen för att möta människors förväntningar och ta tillvara på̊̊ 
digitaliseringens möjligheter för en smartare välfärd. 

Digitaliseringen omfattar stora och spännande utmaningar inom samhällsbyggnads-
området inte minst när det gäller att åstadkomma en digital samhällsbyggnadsprocess. 
Samhällsbyggnadsprocessen behöver, för att klara regeringens målsättning, bli mer 
effektiv, tydlig och lättillgänglig. 

Idag fungerar inte systemet för stadsplanering på ett effektivt sätt. Ett stort behov 
föreligger av att effektivisera och där tillämpligt digitalisera kommunernas plan- och 
processarbeten för att korta dessa ledtider. Handläggningstiderna är långa och 
utveckling av infrastrukturer omständlig, både för handläggaren och de som söker ett 
lov eller tillstånd. Sveriges kommuner arbetar i dag i varierande grad med att 
digitalisera sina arbetssätt. Vissa kommuner har nått längre än andra och tyvärr 
saknas en enhetlighet kommuner emellan. 

I detta projekt har följande hinder/frågeställningar speciellt studerats för komma fram 
till hur de kan undanröjas för att ta steg mot visionen om ett obrutet 
informationsflöde: 

• Idag satsar regeringen stora summor på forskning och innovation. Flera 
projekt pågår inom de strategiska innovationsprogrammen (SIP) vilket är 
positivt. Inom Smart Built Environment finns flera slutrapporterade projekt. 
Men tyvärr finns det en svårighet att få till en utväxling av resultaten. Idag 
finns resultaten endast på Smart Builts hemsida och då främst i textform samt 
redovisade i traditionella slutrapporter i PDF-form. Sedan projektavslut har 
det inte ägt rum någon fortsatt spridning av resultaten. Det finns ett stort 
behov av att synliggöra resultaten för att dessa ska kunna implementras hos 
samhällsbyggnadssektorns aktörer. 
 

• Det finns också stora hinder i bygglovsprocessen idag.  Även om flera 
kommuner har kommit långt med att införa en digital 
ärendehanteringsprocess är den fortfarande till stor del pappersbaserad. Till 
exempel finns idag ingen möjlighet för byggföretag att ansöka om bygglov med 
3D-modeller. Detta skapar glapp i informationsflödet då en återgång till 
traditionella 2D-ritningar är nödvändigt för att kunna ansöka om bygglov.  
Trots att handläggningstiderna kortats ner de senaste åren så finns 
fortfarande stora olikheter i bedömningar av ärenden både mellan som inom 
kommunerna 
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Syfte 

Projektet Info Spread syftar till att samordna och genomföra informations- och 
utbildningsinsatser för att göra resultaten, slutsatserna och rekommendationerna från 
projektet Smart planering för byggande kända. Fokus har varit de processer som 
inkluderar kommunernas del i samhällsbyggnadsprocessen.   

Genom att förmedla kunskaper och rekommendationer från projektet Smart planering 
för byggande skapa möjlighet för kommunernas samhällsbyggnadsverksamheter att gå 
från ord till handling. Att ge stöd i att våga ta steget att starta egna regionala/lokala 
innovationsprojekt där ny teknik nyttjas i nya gränsöverskridande arbetssätt. 

Resultat 

Resultatet från Info Spreads studier visar att det finns ett stort behov av 
kunskapsspridning av innovationsprojektens resultat. Fortfarande är 
innovationsprogrammet Smart Built Environment okänt bland kommunens politiker 
och tjänstemän. Även om det har skett en ökad kännedom det senaste året.  Info 
Spread har med ringa medel och organisation endast kunnat bidra till en bråkdel av 
det uppdämda behov av kunskap och vägledning som efterfrågas inom kommunerna.  

Digitalisering och innovation lyser med sin frånvaro i kommun- och 
förvaltningsledningarnas verksamhetsplaner och på ledningsgruppsmöten. Det råder 
ett glapp mellan ledningens och medarbetarnas syn på digitalisering. Än idag ses 
digitaliseringen som något som bedrivs vid sidan av ordinarie verksamhet. Ofta är det 
eldsjälar som driver på utvecklingen.  

Projektet har genomfört flera olika kommunikationsinsatser för att göra tidigare 
projektresultat kända för att få till stånd en framtida digital samhällsbyggnadsprocess 
på regional och lokal nivå. Insatserna har bestått i föreläsningar, webbinarier och 
workshops. 

Utöver informations- och utbildningsaktiviteterna har Info Spread testat en metod och 
utvecklat en prototyp för att påvisa möjligheterna med att ta emot och besluta om 
bygglov med ett 3D-modellbaserat underlag. Metoden har fått namnet Argusmetoden 
och utgår ifrån att den enskilde fastighetsägaren på egen hand med stöd av 
instruktioner själv tar fram 3D-modellen genom att filma sin fastighet. Bilderna laddas 
sedan upp till en molntjänst där en webbapplikation skapar en 3D -modell över 
fastigheten. Prototypen har utvecklats med funktioner som gör det möjligt att infoga 
en hustillverkares CAD/BIM -modell och kommunens digitala detaljplan som visar 
bestämmelser för var och hur man får bygga. Därutöver finns funktioner för 
bygglovsgranskning som t.ex. byggrätt, avstånd till fastighetsgräns samt olika vyer och 
dess planlösning. 

Metoden har verifierats genom ett antal möten som genomförts mellan olika aktörer 
såsom arkitekter, byggprojektörer, hustillverkare och med bygglovskontor inom några 
kommuner. Dessa möten har påvisat att 3D-bygglovsunderlag i kombination med 
digitala fastighetsgränser och digital detaljplan kommer att effektivisera framtida 
bygglovsansökningar. När metoden skalas upp till en etablerad systemlösning kommer 
det nya arbetssättet att reducera olikheterna i bygglovsbedömningar samt ge ett mer 
tillförlitligt och rättssäkert underlag. Argusmetoden underlättar kommunikationen 
mellan husägare, bygglovshandläggare och andra aktörer involverade när ett nytt hus 
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ska byggas eftersom det är enkelt att se och förstå marken utformning och var och hur 
man får bygga. Underlaget är ett utsnitt av verkligheten. 

Slutsats 

Arbetet med att åstadkomma en digital samhällsbyggnadsprocess är ett långsiktigt 
uthålligt arbete i snabb föränderlig värld. Aktörer som ingår i 
samhällsbyggnadsprocessen, både offentliga och privata, behöver samlas kring en 
gemensam målbild och samtidigt ha kunskap och förståelse kring vårt digitala arv. Det 
vill säga ha blicken i riktning mot visionen och fötterna i det praktiska arbetet med att 
digitalisera information som idag är inlåst i digitala papper (PDF: er).  

Projektet Info Spread har genom sitt resultat visat att digitaliseringen av 
samhällsbyggnadsprocessen inte är någon omöjlighet men det krävs ytterligare 
kraftsamling för att ta steget från kunskaper och insikter till att omsätta kunskaperna 
till praktisk handling på lokal nivå. För att åstadkomma förväntade 
kostnadsreduceringar och implementering av Argusmetoden behövs ytterligare 
insatser från sektorns olika aktörer.  Det räcker inte med att utveckla en prototyp. 
Aktörerna som är involverade i bygglovsförfarandet, såväl fastighetsägare, 
hustillverkare, byggentreprenörer och kommunens bygglovshandläggare, behöver ta 
ett steg tillbaka och se på sina verksamheter med nya ögon och våga testa nya 
arbetssätt. Först då kan digitaliseringens nytta redovisas i form av kostnadsreducering, 
uppnådda hållbarhetsmål, kortare handläggningstider, utökad rådgivning och nya 
affärsmodeller. 

Rekommendation 

Projektet rekommenderar att fortsätta utvecklingen av Argusmetoden, ta ett nytt 
utvecklingssteg för att skala upp projektresultatet och implementera Argusmetoden i 
ett antal kommuner och hos hustillverkare. Detta för att studera nyttan hos de 
involverade aktörerna och genomföra en kostnadsanalys som kan tjäna som ett 
underlag för att fler kommuner vågar ta steget och införa ett nytt arbetssätt. Tillse att 
den framtagna prototypen får fortsatta resurser för fortsatt utveckling av funktionerna 
i webbapplikationen. 
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Summery 

Problems / obstacles: 

The public sector faces major challenges and high expectations for high quality and 
efficiency. Digitalisation is considered to be the single strongest change factor in 
society until 2025. At the same time, the gap between what the public sector offers for 
digital service and what other industries can offer. The public needs to keep up with 
the development to meet people's expectations and take advantage of the possibilities 
of digitalisation for smarter welfare. 

Digitization includes major and exciting challenges in the field of community building, 
not least in terms of achieving a digital community building process. In order to meet 
the government's objective, the community building process needs to be more 
efficient, clear and easily accessible. 

Today, the urban planning system does not work effectively. There is a great need to 
streamline and, where applicable, digitize municipal planning and process work to 
shorten these lead times. The processing times are long, and the development of 
infrastructures is cumbersome, both for the administrator and those seeking a permit 
or permit. Sweden's municipalities today work to a varying degree in digitizing their 
working methods. Some municipalities have reached longer than others and 
unfortunately there is no uniformity between municipalities. 

In this project, the following obstacles / issues have been specifically studied to 
determine how they can be eliminated to take steps towards the vision of an 
uninterrupted flow of information: 

• Today, the government invests large sums on research and innovation. Several 
projects are under way within the strategic innovation programs (SIP), which 
is positive. Within the Smart Built Environment there are several final 
reported projects. But unfortunately, there is a difficulty in getting an 
exchange of results. Today, the results are only available on Smart Built's 
website, mainly in text form and reported in traditional final reports in PDF 
form. Since the end of the project, no further dissemination of results has 
taken place. There is a great need to make the results visible in order for these 
to be implemented by the actors in the community building sector. 

 

• There are also major obstacles in the building permit process today. Although 
several municipalities have come a long way in introducing a digital case 
management process, it is still largely paper-based. For example, today there 
is no possibility for construction companies to apply for building permits with 
3D models. This creates a gap in the information flow as a return to traditional 
2D drawings is necessary in order to apply for a building permit. Although the 
processing times have been reduced in recent years, there are still large 
differences in assessments of cases both between and within the 
municipalities. 
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Purpose 

The Info Spread project aims to coordinate and implement information and education 
efforts to make the results, conclusions and recommendations of the project Smart 
Planning for Construction known. The focus has been on the processes that include the 
municipalities' part in the community building process. 

By communicating knowledge and recommendations from the project Smart planning 
for construction, the opportunity for the municipalities' community building activities 
to move from words to action is created. Providing support in daring to take the step of 
starting their own regional / local innovation projects where new technology is used in 
new cross-border work methods. 

Results 

The results from Info Spread's studies show that there is a great need for knowledge 
dissemination of the results of the innovation projects. The innovation program Smart 
Built Environment is still unknown among the municipality's politicians and officials. 
Although there has been increased awareness in the past year. Info Spread has, with 
little means and organization, only been able to contribute to a fraction of the pent-up 
need for knowledge and guidance that is demanded within the municipalities. 

Digitization and innovation shine through their absence in municipal and 
administrative management's business plans and management group meetings. There 
is a gap between management's and employees' views on digitalisation. Even today, 
digitalisation is seen as being carried out alongside ordinary activities. Often it is the 
fire-souls who drive the development. 

The project has carried out several different communication efforts to make previous 
project results known in order to create a future digital community building process at 
regional and local level. The efforts have consisted of lectures, webinars and 
workshops. 

In addition to the information and training activities, Info Spread has tested a method 
and developed a prototype to demonstrate the possibilities of receiving and deciding 
on building permits with a 3D model-based foundation. The method has been called 
the Argus method and assumes that the individual property owner, on his own support 
with the help of instructions, develops the 3D model by filming his property. The 
images are then uploaded to a cloud service where a web application creates a 3D 
model of the property. The prototype has been developed with features that make it 
possible to insert a home manufacturer's CAD / BIM model and the municipality's 
digital detailed plan that shows regulations for where and how to build. In addition, 
there are functions for building permit review such as building rights, distance to 
property boundary and different views and its floor plan. 

The method has been verified through a number of meetings conducted between 
different actors such as architects, building projectors, house manufacturers and with 
building permits offices in some municipalities. These meetings have shown that 3D 
building permit documentation in combination with digital property boundaries and 
digital detail plan will streamline future building permit applications. When the 
method is scaled up to an established system solution, the new way of working will 
reduce the differences in building permit assessments and provide a more reliable and 
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legal basis. The Argus method facilitates communication between homeowners, 
building permit holders and other actors involved when a new house is to be built 
because it is easy to see and understand the ground design and where and how to 
build. The basis is a snippet of reality. 

Conclusion 

The work of creating a digital community building process is a long-term sustainable 
work in a rapidly changing world. Actors who are part of the community building 
process, both public and private, need to gather around a common goal image and at 
the same time have knowledge and understanding of our digital heritage. That is, to 
have a look in the direction of the vision and the feet in the practical work of digitizing 
information that is currently locked in digital papers (PDFs). 

Through its results, the Info Spread project has shown that the digitization of the 
community building process is not an impossibility, but additional power gathering is 
required to take the step from knowledge and insights into translating knowledge into 
practical action at the local level. In order to achieve expected cost reductions and 
implementation of the Argus method, further efforts are needed from the various 
actors in the sector. It is not enough to develop a prototype. The actors involved in the 
building permit procedure, as well as property owners, house manufacturers, building 
contractors and the municipality's building permit holders, need to take a step back 
and look at their operations with new eyes and dare to test new ways of working. Only 
then can the benefits of digitalisation be presented in the form of cost reduction, 
achieved sustainability goals, shorter processing times, extended counseling and new 
business models. 

Recommendation 

The project recommends continuing the development of the Argus method, taking a 
new development step to scale up the project result and implementing the Argus 
method in a number of municipalities and at home manufacturers. This is to study the 
benefits of the actors involved and conduct a cost analysis that can serve as a basis for 
more municipalities to dare to take the step and introduce a new way of working. 
Ensure that the developed prototype receives continued resources for continued 
development of the features of the web application. 
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1. Bakgrund  

Projektet Info Spread är en vidareutveckling av resultat, slutsatser och 
rekommendationer som togs fram inom Smart Built Environments projekt Smart 
planering för byggande (Dnr. 2016–02003) som genomfördes 2016—2018.  

Smart planering för byggande studerade fem processfaser och deras utbytesprocesser 
och gränssnitt, i samhällsbyggnadsprocessen med särskilt fokus på geodataleveranser, 
detaljplanering, fastighetsbildning, bygglovsgranskning och återföring av producerad 
geodata. Det är viktigt att aktörer inom samhällsbyggnadsprocessen får möjlighet att ta 
ansvar och börja arbeta med projektets rekommendationer för att klara en disruptiv 
förändring. För att kunna ta detta ansvar behöver fler aktörer få kännedom och 
kunskap om projektets resultat. Detta för att stödja aktörer i hur de kan gå tillväga för 
att starta sin digitala transformation. 

Info Spread har under 2019 arbetat med att göra resultaten från Smart planering för 
byggande, kända och tillämpade genom utförda kommunikations- och 
utbildningsinsatser inklusive workshops bland några av landets kommuner och andra 
primära målgrupper t.ex. Sveriges planerare, SKL och Storsthlms geodataråd. 
Därutöver har projektet genomfört utveckling och tester av en metod som bygger på 
3D-modellbaserad bygglovsansökan och handläggning av bygglovsärenden med fokus 
på privatpersoner som själva skapar 3D-modell över sin befintliga fastighet. 

 

1.1 Drivande faktorer 
 
Sveriges kommuner och landsting konstaterar att det är hög tid för kommuner, 
landsting och regioner att ta vara på det förändringstryck som digitaliseringen ger och 
dra full nytta av möjligheterna bland annat för att klara välfärdens framtida 
finansiering och tillmötesgå människors förväntningar. 

Medvetenheten om behovet av digitalisering är central i många av landets kommuner. 
Flera av kommunernas samhällsbyggnadsförvaltningar signalerar stress över 
svårigheten att komma igång. Man frågar sig hur? Krav och tryck från såväl den förra 
regeringen som från lokala politiker bidrar till att chefer, ledare och tjänstemän tvekar 
över hur de ska ta sig an digitaliseringsarbetet. 

Med information och förståelse om resultaten och rekommendationer från Smart 
planering för byggande kan kunskap och insikter omvandlas till praktisk handling och 
därmed bidra till att minska stressen genom att vägleda kommunens tjänstemän inom 
Samhällsbyggnadsområdet i på vilket sätt de steg för steg kan påbörja digitaliseringen 
av myndighetsprocesserna.   
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1.2 Hindrande faktorer 
 
Vad gäller resultaten från innovationsprojektet generellt och så även inom smart Built 
Environment hindras spridningen då de endast presenteras på Smart Built 
Environments hemsida och oftast endast i textform samt redovisade i traditionella 
slutrapporter i PDF-form. Efter det att projekten avslutats förkommer det oftast 
därefter inte någon fortsatt spridning av resultaten. Av den anledningen är det viktigt 
att fler implementeringsprojekt och vägledande insatser tar vid för att ge stöd att gå 
från ord till handling. I kontakt med kommunerna är uppenbart att det finns ett uttalat 
behov av ett sådant stöd.  

Att inte ta tillvara på innovationsprojektens resultat är också en stor 
samhällsekonomisk förlust. Genom att informera om resultaten från genomförda 
innovationsprojekt inom Smart Built Environment har projektet Info Spread förmedlat 
kunskap lokalt och regionalt för att få kommuner och dess ledare att våga starta egna 
regionala/lokala innovationsprojekt där ny teknik nyttjas i nya gränsöverskridande 
arbetssätt. 

 

1.3 Nuläge 
 
Idag fungerar inte systemet för stadsplanering på ett effektivt sätt. Ett stort behov 
föreligger av att effektivisera och där tillämpligt digitalisera kommunernas plan- och 
processarbeten för att korta dessa ledtider. Handläggningstiderna är långa och 
utveckling av infrastrukturer omständlig, både för handläggaren och de som söker ett 
lov eller tillstånd. Sveriges kommuner arbetar i dag i varierande grad med att 
digitalisera sina arbetssätt. Vissa kommuner har nått längre än andra och tyvärr 
saknas en enhetlighet kommuner emellan.  

Planeringen av ett byggprojekt tar onödigt lång tid eftersom det tar tid att samla 
in/köpa den geodata som krävs från olika producenter. Det gäller geodata från såväl 
statliga myndigheter, kommuner som från fastighetsägare. Data kan också finnas i en 
mapp i ett tidigare projekt hos en teknikkonsult. Den data som erhålls idag är heller 
inte standardiserad, kvalitetsgranskad eller försedd med metadata.  

Resultaten från delprojektet Smart planering för byggande konstaterar att 
standardiserade digitala utbytesprocesser aktörerna emellan kortar 
handläggningstider, ger säkrare beslut, minskar dubbelarbete och ökar samverkan 
mellan aktörer. Informationen som skapas inom samhällsbyggnadsprocessen är en 
resurs som betingar ett mycket stort värde. Att inte ta tillvara information som 
arbetats fram i samhällsbyggnadsprocessens olika skeden innebär en stor 
samhällsekonomisk förlust.  

Projektet har genomfört ett antal intervjuer med hustillverkare deras säljare, 
bygglovsprojektörer och bygglovsarkitekter. Genom dessa intervjuer framkommer 
bland annat följande synpunkter på dagens arbetssätt: 
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Kan en enskild fastighetsägare klara av att ansöka om bygglov på egen hand? 

Svar från senior arkitekt: Nej, det är omöjligt. Det är svårt att besvara 
ansökningsblanketten. Det krävs professionella ritningar och det krävs kunskap i 
tillgänglighetsreglerna. Det är också svårt att granska situationsplanen och förstå 
detaljplanens alla bestämmelser. 

 

Vilka är de främsta svårigheterna? 

Svar från senior arkitekt: Att hitta i kommunernas ritningsarkiv. Även om kommunen 
har digitala arkiv måste man ändå ta sig till kommunens kontor för att ta fram 
byggnadsritningar. Även då är det svårt eftersom det inte finns något sorterings eller 
filtreringssystem. Om det finns upp emot ett 20-tal ritningar måste man öppna varje fil 
för att hitta fram till efterfrågad byggnadsritning. 

Det är också svårt med alla kompletteringar som bygglovshandläggaren kräver. Det är 
svårt att förstå vad som ska kompletteras. Att kommunen skickar en komplettering i 
taget förlänger ansökningsprocessen. 

Processen är idag mer komplex än tidigare. Jag agerar många gånger mer jurist än 
arkitekt. Jag kan rita ett hus på tre timmar men det kan ta tre år för att få 
bygglovsbeslutet. 

Svar från byggprojektör: För mig som projektör ser jag störst problem med att alla 
kommuner har olika krav på bygglovshandlingarna, samt att många kompletteringar 
av bygglov handlar om markplanering och redovisning av befintlig mark. 

Svar från bygglovhandläggare: Kunskapsbrist avseende detaljbestämmelser, ritningar, 
ofullständiga ansökningar, ritningar/handlingar som saknas, få in rätt handlingar 

 

Utifrån din erfarenhet vilken utveckling är önskvärd för en smidigare och enklare 
bygglovshandläggning? 

Svar från senior arkitekt: Enklare, tydliga och inte så precisa detaljplaner, mer flexibla. 
Gärna med byggrätter redovisade som volymer. Absoluta höjder istället för antal 
våningar. Då en del tomter passar det bättre med ett tvåvåningshus som ger ett mindre 
avtryck på marken istället för som det ofta brukar vara 1 ½ plans hus. Marken kan 
variera mycket och detaljplanerna borde därför utformas mer i samklang med 
markens beskaffenheter. Detta för att minimera onödiga markarbeten. 

Svar från byggprojektör: Ett tydligare regelverk och mer enhetliga krav kring vad som 
ska redovisas på en bygglovsritning. En uppdatering av SIS är önskvärd, vilket också är 
på väg. 

Att kommunen tillhandahåller korrekta underlag av nybyggnadskartan. Idag är det 
väldigt ofta man får en karta i dwg-format, men som man måste ändra och radera 
väldigt mycket innehåll i för att det ska gå att använda vid upprättandet av 
situationsplan/markplanering. Ambitionen att ta fram en markplanering i 3D finns, 
men hindras av att underlagen inte är av tillräckligt hög kvalitet. 
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Svar från bygglovhandläggare: Korrekta ansökningshandlingar, Enkla ritprogram som 
genererar fackmässiga handlingar, bättre ritningar, mer hållbara detaljplaner 

 

Vilken information, underlag är viktigast när man ska göra en bygglovsansökan? 

Svar från senior arkitekt: Höjdangivelser, + höjder. Inte höjdkurvor eftersom dessa är 
interpolerade och inte alltid tillförlitliga. Det vore önskvärt med plushöjden på taknock 
i detaljplanen och byggrätten illustrerad som en volym. Inte bygga in begränsningar i 
detaljplanen. Utgå från olika absoluta höjder på tomten. 

Svar från byggprojektör: Information om närliggande bebyggelse, detaljplanens 
restriktioner och markförhållanden på den enskilda tomten och runt omkring. 

Svar från bygglovhandläggare: Fastighetsgränser, plangränser, planbestämmelser, 
höjder. Våra sökanden efterfrågar Rithjälp, förgranskning, tydlighet, tolkningar av 
detaljplan. De önskar diskutera gällande avvikelser från detaljplanen och få en snabb 
handläggning. 

 

2. Syfte och mål 

Ökad informationssamverkan mellan aktörerna i samhällsbyggnadsprocessen bidrar 
till att minska totaltiden från idé till färdigställande för nybyggnation. Fokus i detta 
projekt är på åtgärder för att praktiskt få igång digitaliseringen i myndigheternas 
processer med konkreta instruktioner som stöd. 

Det övergripande effektmålet med projektet är att underlätta byggandet av fler 
bostäder, men också att förenkla och effektivisera kommuners interna arbetsprocesser 
och kommunikation med medborgarna. Resultatet i projektet kan på längre sikt 
förkorta samhällsbyggnadsprocessen genom att förbättra arbetsflödet och kvaliteten 
på bygglovsbedömning samt förenkla dialogen mellan exploatör, byggherre, 
entreprenör och myndighet. 

I och med att digitaliseringsarbetet i landets kommuner får fart kommer samarbetet 
mellan olika aktörer att förstärkas och intensifieras vilket kommer att bidra till en 
uppluckring av cementerade organisationsstrukturer och dagens sätt att fördela 
budgetramar på.  

Alla innovationsprocesser är beroende av ett drivande och kompetent ledarskap. 
Företag som inte har sin egen förnyelse högst upp på dagordningen har generellt en 
låg innovationsförmåga. Detta är en utmaning för dagens chefer då det krävs en helt ny 
typ av ledarskap än det traditionella för att lyckas. 
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2.1 Syfte 
 
Syftet med projektet Info Spread är att samordna och genomföra informations- och 
utbildningsinsatser för att göra resultaten, slutsatserna och rekommendationerna från 
projektet Smart planering för byggande kända. Att fler organisationer och myndigheter 
förstår på vilket sätt de kan starta sitt lokala digitaliseringsarbete. Projektet Info 
Spread förväntas bidra till att ledare inom kommuner kommer att starta och driva ett 
internt innovativt förändringsarbete. Fokus är de processer som inkluderar 
kommunernas del i samhällsbyggnadsprocessen.  

Idén med Info Spread är också att testa 3D-modellbaserad bygglovsansökning med 
fokus på ansökningar från privatpersoner. Testet omfattar även möjligheterna till att 
ta emot och besluta om bygglov med ett 3D-modellbaserat underlag. Testet förväntas 
leda till en diskussion om förändrat arbetssätt i samband med enklare 
bygglovsansökningar.  

 

2.2 Mål 
 
Målet för detta projekt är att genom olika typer av informations- och 
utbildningsinsatser få igång digitaliseringen hos ett antal kommuners 
samhällsbyggnadsförvaltningar ute i landet.  

Målet är också att ta fram ett en prototyp för ett innovativt arbetssätt genom att testa 
möjligheterna med bygglovshandläggning i 3D, en metod där husägaren själv gör en 
datainsamling av sin tomt och byggnader med hjälp av en kamera. 

Info Spreads ambition är att inspirera och hjälpa ledare/chefer och personal inom 
kommunernas samhällsbyggnadsförvaltningar och andra intresserade att dra nytta av 
de resultat som kommit fram och att komma igång med digitaliseringen. Vi vet vad 
som ska göras och varför. Nu är det hög tid att jobba med HUR!  

 

Figur 1, exempel på en 3D-modellbaserat underlag för ansökan om att bygga ett Attefallshus.  
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3. Genomförande av projektet 

Info Spread har omfattat fyra aktiviteter (dessa beskrivs utförligare under rubriken 
Genomförande) de tre första har fokus på att sprida information och kunskap om 
resultaten från projektet Smart planering för byggande. Aktivitet 4 innehåller test av en 
metod där underlaget till en bygglovsansökan består av en 3D-modell inkluderande 
hustillverkaren byggnadsmodell. 

 

3.1 Organisation och styrning 
 
Projektet har genomförts under januari – december 2019. Uppdraget har haft en 
utredande karaktär och bedrivits med ett utforskande arbetssätt. Projektet har följt 
den ursprungliga projektorganisationen. Bemanningen har varit stabil. 

BonaCordi AB har haft ansvar för projektledning och koordinering av projektet samt 
varit medelsförvaltare. Därutöver ansvar för kommunikationsaktiviteter, 
ekonomiadministration och samverkan med angränsande externa projekt samt med 
övriga projekt inom Smart Built Environments temaområde standardisering. 

Projektledaren har tillsammans med projektets parter planerat och genomfört 
arbetsinsatserna. Projektet har involverat personer representerade från flera olika 
verksamheter i samband med kommunikationsinsatserna och testerna av metoden för 
3D bygglovsansökan.  

 

 
Figur 2, Projektets organisation  
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3.2 Projektets kostnader och finansiering 
 
Projektet är genomfört inom den budgetram som tilldelades på totalt 1600 tkr varav 
800 tkr i bidrag från finansieringsmyndigheten Formas. Hälften av kostnaderna lades 
på informationsinsatserna (aktiviteterna 1–3) och den andra hälften på 3D 
bygglovsansökan (aktivitet 4).  

Aktivitet 1 genomfördes under kvartal 1 och 2. Därefter utfördes aktiviteterna 
parallellt fram tills projektavslut den 31 december. 

De ingående parterna har bland annat bidragit med extra egna medel, genom utökad 
egen finansierad tid samt genom att tillhandahålla it utrustning, programvaror och 
lokaler för möten. 

 

3.3 Genomförande 
 
Medvetenheten om behovet av digitalisering är central i många av landets kommuner. 
Flera av kommunernas samhällsbyggnadsförvaltningar signalerar stress över 
svårigheten att komma igång. Man frågar sig hur? Krav och tryck från såväl den förra 
regeringen som från lokala politiker bidrar till att chefer, ledare och tjänstemän tvekar 
över hur de ska ta sig an digitaliseringsarbetet. 

För att bidra till och underlätta för ledare och medarbetare att komma igång med 
digitaliseringen har projektet Info Spread genomfört fyra aktiviteter uppdelat i två 
delar. Projektet har haft representation från statliga myndigheter, kommuner och 
näringsliv (bygg- och fastighetssektorn). 

1. Kommunikations- och utbildningsinsatser  
2. Test och utveckling av en metod för 3D modellbaserad bygglovsansökan 

 

3.4 Kommunikations- och utbildningsinsatser 
 
Aktivitet 1 - Webbinarium 

Fyra webbinarier genomfördes under våren 2019 av Elisabeth Argus, BonaCordi, och 
Monica Ek, Virtual Cities of Sweden. De förmedlade konkreta tips om hur man kommer 
igång med att digitalisera plan- och byggprocessen. De informerade om resultat, 
slutsatser och rekommendationer från innovationsprojektet Smart planering för 
byggande som avslutades under 2018. Det har varit projektets intention att de som 
deltagit ska tipsa varandra om projektets innehåll. 

Alla fyra Webbinarier – både presentationer och chatt –har spelats in och finns 
tillgängligt på Smart Bult Environments hemsida. Detta för att så många som möjligt 
ska kunna ta del av diskussionen. Webbinarierna innehåller tips och råd för att komma 
igång med digitaliseringen. På webbinarierna förmedlades checklista och 
digitaliseringstrappa för geodata, detaljplan i 3D och BIM för bygglov.  

https://www.smartbuilt.se/om-oss/film/film-seminarier/webbinarier-info-spread/
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Sammanlagt har ca 100 personer deltagit i webbinarierna under sändningstiden. 
Webbinarierna finns på YouTube och har sammanlagt visats över 200 gånger. 

 

 

Figur 3, exempel på en utvecklingstrappa med förslag till aktiviteter 

 

 

Länkar till inspelade Webbinarium: 
1. Introduktion och panoramaöversikt av resultat från projektet Smart planering för 

byggande 

2. Geodata – konkret vägledning för strukturerad geodata avseende förvaltning och 
återanvändning. 

3. Detaljplan - Integration mellan geodata och BIM och möjligheterna med 
detaljplaner i 3D. 

4. Bygglov - Integration mellan Geodata och BIM och framtidens 3D 
bygglovshandläggning 
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https://youtu.be/XydpUh31e2g
https://youtu.be/XydpUh31e2g
https://youtu.be/7Dhll7O4xuw
https://youtu.be/7Dhll7O4xuw
https://youtu.be/ObJKKqtk1_A
https://youtu.be/ObJKKqtk1_A
https://youtu.be/VyQajJt1rbg
https://youtu.be/VyQajJt1rbg
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Figur 4, Boverkets framtidsbild och Info Spreads framtidsbild framställd enligt Argusmetoden 

 

Aktivitet 2 - Inspirationsföreläsning: 

För att väcka nyfikenhet, lust och mod att komma igång med digitaliseringsarbetet i 
samhällsbyggnadsprocessen, har projektet genom Elisabeth Argus genomfört 
inspirerande motiverande föreläsningar. Åhörare har fått ta del av framtidsscenarier 
baserade på erfarenheter och resultat från genomförda innovationsprojekt inom Smart 
Built Environment. Därutöver har konkreta tips förmedlats för hur man arbetar fram 
verksamhetens agenda och handlingsplan med hjälp av digitalisering. 

Målgruppen för dessa inspirationsföreläsningar har i första hand varit kommuner men 
även andra intressenter och organisationer inom samhällsbyggnadssektorn.   

Följande kommuner och företag: 
• Stockholms Stad - Geodata nätverk (Stockholms förvaltningar representerade) 
• Storsthlm - Geodataråd (26 deltagande kommuner) 
• Värmdö kommun – förvaltningsledning Samhällsbyggnadskontoret 
• Linköpings kommun - förvaltningsledning + verksamhetsutvecklare Miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen 
• Metria – Företagets ledningsgrupp och medarbetare  

Deltagare på följande konferenser: 
• Geoforum – Arbeta smart 
• Sveriges planerares riksförbud - Plandagar 
• Samhällsbyggarna - Samhällsbyggnadsdagarna 
• Ability Partner – Framtidens digitala samhällsbyggnadsprocess 

 

Får jag lov?

Möjligheternas rum

Elisabeth Argus BonaCordi AB

Info Spread

3D Bygglovsmodell 

Omvärld
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Figur 5, Föreläsningar baserade på resultaten från Smart planering för byggande har presenterats på flera 
olika konferenser som t.ex. i Almedalen och Samhällsbyggnadsdagarna.  

Sammanlagt har ca 400 personer tagit del av föreläsningen. 

 

Aktivitet 3 - Kunskapshöjande föreläsning inklusive workshop 

För att få digitaliseringshjulen att snurra behövs kännedom om resultaten från Smart 
planering för byggande lokalt och på en grundläggande nivå. Det gäller inte minst för 
kommunernas stadsbyggnadsförvaltningar och kontor.   

För att sprida insikt och kunskap om vad som krävs för att komma igång med ett lokalt 
innovationsprojekt med digitaliseringen som huvudtema inom landets kommuner har 
projektet genom Elisabeth Argus genomfört föreläsningar och workshops för att 
informera kommunernas ledningsgrupper inom stadsbyggnadsområdet om resultaten 
från projektet Smart planering för byggande samt att ge tips om hur arbetet med 
digitaliseringen lämpligen kan starta.  

Målgruppen för dessa kunskapshöjande föreläsningar och som inkluderat workshops 
har i första hand varit kommunernas kommun- och förvaltningsledning.   

Följande kommuner har tagit del av föreläsning och workshops: 

• Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 
• Ulricehamns kommun – förvaltningsledningen 
• Trelleborgs kommun – kommunledningen 

  
Figur 6, Sammanlagt har ca 50 personer deltagit i workshops. 
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3.5 Test och utveckling av en metod för 3D  

            modellbaserad bygglovsansökan 
 
Aktivitet 4 - Test av metod för 3D-modellbaserad bygglovsansökan och 
bygglovshandläggning 

För att testa ett nytt arbetssätt för bygglovsansökningar har en metod och prototyp 
utvecklats i aktivitet fyra. Arbetet har genomförts av Ludvig Emgård och Andreas 
Ekstrand på Spotscale samt av Elisabeth Argus BonaCordi. Metoden fick arbetsnamnet 
Argusmetoden eftersom den utgick från en idé av Elisabeth Argus.  

Argusmetoden är ett konsumentinriktat test för att undersöka 3D-modellbaserad 
bygglovsansökning med fokus på ansökningar från privatpersoner. Testet har omfattat 
möjligheterna till att ta emot och besluta om bygglov med ett 3D-modellbaserat 
underlag där den enskilda fastighetsägaren själv gör en datainsamling av sin tomt och 
byggnader med hjälp av en kamera. Bilderna laddas sedan upp till en molntjänst där en 
webbapplikation skapas där nya CAD/BIM-modeller kan läggas in av användaren.  

Inför utveckling av funktioner och instruktioner har ett antal intervjuer genomförts för 
att verifiera om metoden är av intresse. Deltagare i intervjuerna har bl.a. varit en 
senior arkitekt som ritat över 5000 småhus, bygglovsprojektörer och 
småhusleverantörer. Dessa intervjuer har därefter legat till grund för prototypen.  

Projektet har tagit fram instruktioner för filmning av fastigheter samt funktioner för 
3D underlag inkluderande fastighetsgränser och digital detaljplan från kommunen. 
Grundläggande geodata har också använts i testerna från Lantmäteriet.  

 

 

  

 
Figur 7, Förberedelser inför filmning av tomten, markörer sätts på plats på befintliga byggnader 
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Figur 8, Filmkameran monteras på förslagsvis en 
lång stång Fiskars inköpt på Bauhaus 

Figur 9, Filmkameran Osmo Pocket och GoPro Hero 8 

Black har använts i testerna 

 

 

  
Figur 10, Resultat av filmning, 3D markmodell inklusive digital detaljplan. 

 

I samarbete med hustillverkaren Myresjöhus har projektet haft förmånen att testa 
möjligheterna att infoga några av deras husmodeller i BIM till den filmade fastigheten. 
Detta för att testa om valt hus passar på tomten och om placeringen av huset stämmer 
med detaljplanens intention och reglering av marken.  
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Figur 11, Resultat av utvecklad prototyp inkluderande ett antal husmodeller från Myresjöhus 

 

Projektet har genomfört demos och workshops med ett antal medarbetare på några 
kommuners bygglovsverksamhet. Dessa möten har varit inspirerande då intresset från 
bygglovshandläggare varit stort. Fördelarna med Argusmetoden är att 3D- 
underlaget/modellen inkluderar både byggrätten, fastighetsgränsen och den tilltänkta 
byggnaden vilket gör att kommunikationen förenklas mellan fastighetsägare, 
bygglovshandläggare, grannar och andra aktörer. Kommunikationen kan ske enkelt via 
en länk till internet. 

Metoden har demonstrerats och diskuterats i ett antal kommuner. En jämförelse med 
nuvarande arbetssätt har ägt rum.  Projektet har fått värdefull feedback från 
deltagande kommuner. 

Projektets ambition med att bygglovsavdelningen skall få mer och bättre information 
än vad man hade fått på traditionella bygglovsunderlag, med en mycket mindre 
omfattande insats från husägaren har säkerställts. Projektet har fått återkoppling vad 
som behöver utvecklas vidare för att metoden ska kunna användas skarpt. Det handlar 
bl.a. om att data från kommunen behöver bli tillitsfull. Idag är kvaliteten ojämn 
avseende digitala fastighetsgränser och avsaknaden av digitala detaljplaner hindrar 
möjligheterna till att utveckla smidigare e-tjänster som gör ansökningarna enklare och 
är tidsbesparande för bygglovspersonalen i kommunerna.  

Projektet har tagit fram instruktioner för filmning av tomt, möjlighet till att infoga en 
tilltänkt byggnad i BIM och kommunens data avseende fastighetsgränser, höjder och 
digitala detaljplan. Därutöver har det utvecklats funktioner som krävs för en ansökan 
om bygglov. 
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Figur 12, Exempelbilder från utvecklad prototyp, funktioner som fasad vy och marklinje, digital detaljplan samt 

byggrätt redovisad som volym 

 

Målgruppen för denna aktivitet har varit småhusägare och kataloghusföretag samt 
ledningsgrupper inom kommunernas stadsbyggnadskontor med särskilt fokus på 
bygglovshandläggare. 

 

1.3.1 Återkoppling på Argusmetoden från olika aktörer 

Metoden har demonstrerats och diskuterats med hustillverkare, bygglovsprojektörer 
och småhusarkitekter samt med bygglovshandläggare och Mät- och kartingenjörer 
samt chefer från olika verksamhetsområden i några kommuner. En jämförelse med 
nuvarande arbetssätt har ägt rum.  Projektet har bland annat fått följande feedback 
från deltagare i genomförda workshops: 

 

Har hustillverkare/kataloghusföretag och arkitekter nytta av en 3D- markmodell i 
mötet med kunden? Ser du några möjligheter med Argusmetoden? 

Svar från senior arkitekt: Ja absolut! Jag behöver inte resa till varje kund, kan diskutera 
via videokonferens där vi gemensamt kan se och diskutera lämplig byggplats. BIM 
modellen kan ersätta de ritningar som kommunen kräver in idag t.ex. plan – och 
fasadritning, konstruktionsritning samt situationsplan. Jag kan enkelt visa var man 
bäst kan bygga, göra sol-studier och siktanalyser, prata med berörda grannar och 
planera markberedning. Metoden kan även bidra till att minimera all den tid som idag 
läggs på tillgänglighetsfrågorna. Idag lägger arkitekten ned mycket tid på ritningar 
avseende tillgänglighetsanpassning som också görs av bygglovshandläggaren. Detta 
ansvar borde ligga på byggherren men idag görs här mycket dubbelarbete. 

Svar från byggprojektör: Ja visst! Det finns flera möjligheter. Att i en dialog kunna få se 
en modell i 3D ger en bättre förståelse för bägge parter och skulle underlätta för 
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informationsöverföringen till en tredje part (kunden). För min del skulle metoden 
skapa nytta vid uppritande av markplanering för bland annat sluttningshus, tomter 
med kraftiga nivåskillnader eller vid väldigt tättbebyggda områden. 

Det finns många fördelar med att ha en modell i 3D istället för en 2D-ritning. Vid 
tomter med svår terräng, där murar, slänter, ramper och terrasseringar används hade 
en 3D modell varit mer visuellt och medföra en höjd kvalitet på markplanering som 
skickas in vid bygglovsansök. Förhoppningsvis leder det till färre kompletteringar som 
man kan relatera till markproblematik och därmed kan ledtider kortas ner och 
processen påskyndas. 

Svar från bygglovshandläggare: Ja, som visualisering är det en bra hjälp men inte som 
ersättning för nybyggnadskarta. Bättre kommunicering, förståelse för åtgärden. 

 

Vilka hinder, risker eller utmaningar finns med ”Argusmetoden”? 
 
Svar från byggprojektör: Nackdelen är att det kommer krävas ett visst 
underhållsarbete av kommunen om de ska kunna leverera dagsaktuella 3D modeller. 
Det är inte ovanligt att befintlig mark inte överensstämmer med nybyggnadskartan 
från kommunen. Att fortfarande kunna ha preliminärkartor som används mycket 
innan en avstyckning är klar är något som jag uppskattar. Ett annat litet bekymmer är 
hur bygglovshandläggningen ska hanteras om inskickade handlingar skiljer mot denna 
3D-modell. Vilken data är mest trovärdig, en markmodell eller ritningar som grundas i 
tomtbesök av ex säljare eller kund. 

Utmaningar finns i hur man ska hitta ett arbetssätt som är lika för hela branschen, 
utbildning och alla de investeringar som skulle behöva göras. 

Svar från bygglovshandläggare: Att gränserna stämmer, få ut rätt material, för hög 
detaljeringsgrad kan fördröja beslutsprocessen. Rätta gränser, tolkning av detaljplan, 
prickmark. Anpassning till olika detaljplaner/bestämmelser. Hur binder/låser vi 
modellen till ett beslut, så att den inte förändras. 

 

4. Samarbeten och kontakter 

Projektet har arbetat i samverkan med angränsande och avslutade projekt däribland 
Boverkets projekt Får jag lov och med deltagare i projektet Smart planering för 
byggande samt med Lantmäteriet och Linköpings kommun som försett kommunen 
med testdata. Därutöver med OBOS som tillhandhållit husmodeller för test av BIM i 
bygglovsansökan. 

Samarbetet har givit en helhetsbild för vilka behov projekten har behövt adressera och 
projektresultaten är framtagna för att bidra till att rätt insatser ska kunna utföras av 
och implementeras hos samhällsbyggnadsprocessens aktörer.  
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En målsättning som projektet delar med många inom samhällsbyggnadssektorn är att 
den digitala information som produceras ska bli enklare att ta del av mellan 
myndigheter, kommuner och företag.   

 

5. Resultat och förväntade effekter 

Eftersom resultaten, slutsatserna och rekommendationerna, från projektet Smart 
planering för byggande, endast finns tillgängliga på Smart Built Environments 
webbsida är kännedom och tillämpningen ringa. De informations- och 
utbildningsinsatser som utförts i Info Spread förväntas leda till att Smart planering för 
byggandes slutrapporter inte endast blir en pappersprodukt i PDF utan kommer 
många aktörer till del i praktisk handling och igångsättning av ett flertal lokala initiativ 
med de framtagna resultaten som grund. 

Exempel på resultat från Info Spread är: 

• att kommuner påbörjar arbetet med att vidareutveckla med att kartlägga och 
analysera och paketera sin geodata 

• att kommunerna tar fram kravspecifikationer som grund till återföring av 
producerade geodata 

• att kommunernas bygglovshandläggning tillåts och vågar testa 3D 
modellbaserade bygglovsunderlag i samband med bygglovsprövning 

• att kunskapen om sambanden/integrationen mellan Geodata och BIM ökar 

• att öka förståelsen för aktörernas olika roller och ansvar leder till ett utökat 
samarbete i kommunens byggnadsprojekt. 

Efter genomförda kommunikations- och utbildningsinsatser samt test av metod för 3D 
modellbaserad bygglovsansökan är målsättningen att följande kvantitativa effekter 
realiseras. 

- att minst 5 kommuner under 2020 kommer att organisera och starta ett lokalt 
innovationsprojekt inom kommunen med utgångspunkt från projekt utförda 
inom ramen för Smart Built Environment.  

- att minst 5 kommuner under 2020 kommer att testa att hantera en 
bygglovsansökan baserad på 3D-modell för den avsedda fastigheten 

 

Nyttan med resultatet från Info Spread är att allt fler organisationer och myndigheter 
förstår på vilket sätt de kan starta sitt lokala digitaliseringsarbete. I och med att 
arbetet allt mer får fart i landets kommuner kommer samarbetet mellan olika aktörer 
att förstärkas och intensifieras vilket kommer att bidra till en uppluckring av 
cementerade organisationsstrukturer.  

Alla innovationsprocesser är beroende av ett drivande och kompetent ledarskap. 
Inspirationsföreläsningarna och tillhörande workshops som utförts till chefer och 
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ledare inom kommunernas samhällsbyggnadsförvaltningar leder till att förnyelse 
hamnar högst upp på dagordningen på ledningsgruppernas möten och i deras arbete 
med att ta fram verksamhets- och handlingsplaner. Detta är fortfarande en utmaning 
för dagens chefer då det krävs en helt ny typ av ledarskap än det traditionella för att 
lyckas. Även om projektet inte har utfört någon enkätundersökning avseende effekter 
hos de kommuner som projektet har besökt så är uppfattningen att Info Spread 
bidragit till att ledare inom kommunerna har startat ett internt innovativt 
förändringsarbete. Detta är grundat på den feedback som projektet fått. 

Info Spreads resultat kommer att vara ett bidrag till Smart Built Environments 
kortsiktiga mål under förutsättning att aktörer inom samhällsbyggnadsprocessen 
implementerar projektets rekommendationer och riktlinjer i respektives aktörs 
verksamhet. Först då kan effekterna mätas för ökat samarbete, förbättrad 
kommunikation, kortare handläggningstider samt minskat dubbelarbete. Resultatet 
har bland projektets deltagare lett till och kommer även framöver att leda till en 
förbättrad förståelse för varandras processer för att driva stadsbyggnads- och 
infrastrukturprojekt från idé till förvaltning. 

 

6. Slutsatser och rekommendationer 

Arbetet med att åstadkomma en digital samhällsbyggnadsprocess är ett långsiktigt 
uthålligt arbete i snabb föränderlig värld. Aktörer som ingår i 
samhällsbyggnadsprocessen, både offentliga och privata, behöver samlas kring en 
gemensam målbild och samtidigt ha kunskap och förståelse kring vårt digitala arv. Det 
vill säga ha blicken i riktning mot visionen och fötterna i det praktiska arbetet med att 
digitalisera information som idag är inlåst i digitala papper (PDF: er).  

Projektet Info Spread har genom sitt resultat visat att digitaliseringen av 
samhällsbyggnadsprocessen inte är någon omöjlighet men det krävs ytterligare 
kraftsamling för att för att ta steget från kunskaper och insikter till att omsätta 
kunskaperna till praktisk handling på lokal nivå. För att åstadkomma förväntade 
kostnadsreduceringar och implementering av Argusmetoden behövs ytterligare 
insatser från sektorns olika aktörer.  Det räcker inte med att utveckla en prototyp. 
Aktörerna som är involverade i bygglovsförfarandet såväl fastighetsägare, 
hustillverkare, byggentreprenörer och kommunens bygglovshandläggare behöver ta 
ett steg tillbaka och se på sina verksamheter med nya ögon och våga testa nya 
arbetssätt. Först då kan digitaliseringens nytta redovisas i form av kostnadsreducering, 
uppnådda hållbarhetsmål, kortare handläggningstider, utökad rådgivning och nya 
affärsmodeller. 

Rekommendation 
Projektet rekommenderar att fortsätta utvecklingen av Argusmetoden, ta ett nytt 
utvecklingssteg för att skala upp projektresultatet och implementera Argusmetoden i 
ett antal kommuner.  Detta för att studera nyttan hos de involverade aktörerna och 
genomföra en kostnadsanalys som kan tjäna som ett underlag för att fler kommuner 
vågar ta steget och inför ett nytt arbetssätt. Tillse att den framtagna prototypen får 
fortsatta resurser för fortsatt utveckling av funktionerna i webbapplikationen. 
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7. Referenser 

• Smart Built Environment, projektet Smart planering för byggande 
https://www.smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/informationsfoers
oerjning/smart-planering/ 

 
• Samverkansprogram Smarta Städer, Digitalisering av planprocessen 

http://www.iqs.se/program-och-projekt/smarta-staeder/rapport-om-
digitalisering-av-planprocessen/ 

 
• Boverket, projektet Får jag lov 

https://www.boverket.se/contentassets/1bd35437e8924d91ab13ddd02078b7d
7/far-jag-lov.pdf 

 

8. Bilagor 

• Bilaga 1: Länk till webbinar 1 https://youtu.be/XydpUh31e2g 

• Bilaga 2: Länk till webbinar 2 https://youtu.be/7Dhll7O4xuw 

• Bilaga 3: Länk till webbinar 3 https://youtu.be/ObJKKqtk1_A 

• Bilaga 4: Länk till webbinar 4 https://youtu.be/VyQajJt1rbg 

• Bilaga 5: Länk till instruktionsfilm - Argusmetoden 
https://www.youtube.com/watch?v=FzkfRlIZX0s 

• Bilaga 6: Instruktion för Husfotografering/filmning 
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