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Detaljplaneprocessen är 
komplex och berör många aktörer.
• Tolkningen av dagens detaljplaner är problematisk
• Olika platser kräver olika regleringsbehov utifrån detaljplanens huvudsyfte som 

ger behov av visualisering för gemensam tolkning. 
• Detaljplaneprocessen är en dialog mellan kommunens olika nämnder, statliga 

myndigheter, exploatörer, markägare, sakägare, medborgare inom ramen för 
plan- och bygglagen.

• Stor skillnad mellan olika projekt och kommuner, dimensioner och svårighet



En effektivare, smartare och öppnare stadsbyggnadsprocess, kan vara:
• Öppen, gemensam och överlämningsvänlig som främjar samarbete internt och externt
• Visuella analyser i realtid, automatiserade och geografiska
• Pedagogiskt, rättsäkert, tillgängligt och användarvänligt
• Transparanta beslutsprocesser med förståligt underlag stärker tilliten
• Medborgardialog för ökad inkludering och delaktighet stärker demokratin

Det krävs ett nationellt 
verksamhetsplaneringsstöd/ system 
som kommunerna kan använda 
tillsammans med alla inblanda 
aktörer, internt och externt som 
byggherrar. 



TES Sverige behöver en modelleringsplattform för upprättande av 
digitala detaljplaner med 3D visualisering och analyser i realtid



• Grundkartan ersätts med en modern modell med grunddata i 
realtid, standardiserad ”3D landskapsmodell”
• Svenska Geoprocess standard och geografiska fakta och statistik
• Ska visa omgivande stadsplanering och övriga planeringsriktlinjer



Analys och gestaltning är 
en viktig del i medskapande 
och effektiv processen



Dialogunderlag och Beslutsunderlag



En fastställd 3D detaljplan ger 
stort värde för utformningen 
och prövningen av 
arkitektoniska byggnader i 
modelleringsplattformen i 
bygglovsprocessen



Rekommendationer
Nationell nivå, viktiga initiativ som pågår!
• Nationellt finansieringssystem för snabbare omställning i kommunerna
• Nationella krav och standarder för ett obrutet informationsflöde för alla aktörer
• Gemensamt nationellt ramverk för verksamhetsplaneringstöd för detaljplaneprocessen
• Nationell planbestämmelsedatabas, med stöd för 3D
• Nationell handledning för digitalisering av befintliga detaljplaner
• Satsa också på nationella testbäddar för att utveckla vårt förslag modelleringsplattformen till 

funktionsstandard!

Bygg- och fastighetsbranschen
• Delta aktivt i kompetensutvecklingen tillsammans med kommunerna kring detaljplaneprocessen
• Gör en gemensam verksamhetsplanering för detaljplaneprocesse
• Arbeta gemensamt med kommunen i visuella gestaltningsskisser i AR och VR i detaljplaneprocessen
• Delta i nationella och lokala demonstrationsprojekt för att utveckla vårt förslag till 

modelleringsplattformen – portal.



Rekommendationer
Kommunal nivå
Steg 1:

• Satsa på kompetensutveckling för alla aktörer internt och externt kring detaljplaneprocessen

• Ersätt omgående all papperssignering med E-signering och gör en helt digital nämndsprocess

• Kräv att kommunerna tar fram en visualiseringsstrategi med vision, mål och önskade effekter samt 
strategisk prioritering. Ska innehålla riktlinjer och rutiner för modellering, analysering, visualisering, 
medborgardialoger,  ajourhållning för data samt verktyg

Steg 2

• Utveckla medborgardialogen med visuella digitala tjänster, främst med AR.

• Ersätt grundkartan med en ”3D-landskapsmodell” som uppdateras i realtid

• Utveckla digitaliseringen av detaljplaneprocessen med 3D visualisering och analyser i realtid

• Satsa på lokala demonstrationsprojekt och delta i nationella testbäddar för modelleringsplattformen

Steg 3

• Utveckla bygglovsprocessen utifrån 3D-detaljplaner

• Förbättra befintliga detaljplaner genom digitalisering

• Digitalt arkiv och arkivering i 3D, öppet och söktbart för alla



• Ju fler paradigm-hopp som kan göras desto mer kan den 
offentliga sektorn komma ikapp utvecklingen.

• Det räcker inte bara med de ständiga förbättringarna av 
befintliga processer

• Utveckla smartare arbetssätt i stället för att digitalisera 
analoga arbetssätt

• Sluta med papperssigneringen och gör inte halvdigitala 
lösningar som PDF-varianter av dagens detaljplan. PDF-
formatet är utmärkt som presentationsformat men är inte ett 
arbetsformat. 

• Prioritera detaljplaneprocessen då den står för den del där 
digitaliseringen kan spara mest tid.

• Börja nu! Det finns inget att vänta på

Slutsatser

Tack!


