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Sammanfattning

Sveriges stadsbyggnadsprocess behöver utvecklas 
och bli smartare, öppnare och mer effektiv för ett 
ökat bostadsbyggande. En digitalisering av stads-
byggnadsprocessen kan ge ett effektivare samarbe-
te mellan kommun, byggherrar, medborgare och 
näringsliv, myndigheter och organisationer samt 
civilsamhället. Det finns idag grundläggande pro-
blem med en upphackad process där alla inblandade 
parter inte har samma information och där informa-
tion även går förlorad på vägen. Det krävs därför ett 
nationellt verksamhetsplaneringsstöd och en mo-
delleringsplattform som kommunerna kan använda 
tillsammans med alla inblandade aktörer, internt och 
externt. Verksamhetsstödet ger gemensamma tidpla-
ner, resursbemaning och prioritering. Plattformen 
ger bättre analysprocesser, kvalitetssäkert beslutsun-
derlag och medborgardialog samt ger förutsättningar 
för en smartare bygglovsprövning. 

Digitaliseringen kan ge planprocessens olika aktörer, 
som kommun och byggherre, gemensamma arbets-
sätt och målbilder vilket ger en effektivare stadsbyg-
gandsprocess i stort. Den stora vinsten och nyttan 
av 3D-detaljplaner ligger därför inte i den lagakraft-
vunna detaljplanen utan i den analys och framtagan-
deprocess som ligger inom detaljplanearbetet och i 
de efterkommande processerna och deras analyser.

Vi behöver se samma utvecklingspotential i de-
taljplanens idéskissförslag, Vi behöver möjlighet 
att tolka volymer, höjder, innehåll likartat. Målet är 
automatiserade analyser i realtid och pedagogiska 
beslutsunderlag i en gemensam process, med en mo-
dellbaserad kontinuerlig informationshantering. För 
en fullvärdig modelleringsplattform ställs krav på 
digital geografisk information från tidigare processer. 
Att koppla ihop BIM och GIS med fokus på de-
taljplanens utformnings- och analysprocess är nyck-
eln till framgång. Detaljplaneremisser vid samråd 
och granskning blir då mycket mer tillgängliga och 
förståliga, ex hur byggnader, arkitektur, kulturmiljö, 
volymer, höjder och användning/ändamål planeras, 
utformas och hanteras. Ärenden behöver hanteras 
digitalt hela vägen genom handläggningen. Infor-
mationen i digitala detaljplaner behöver vara sökbar 
och tillgänglig och kunna utbytas, återanvändas och 
vidareanvändas inom många olika områden och av 
många olika aktörer. Informationen ska också kunna 
läsas tillsammans med övrig geografisk information, 
vilket sparar tid och ökar kvaliteten är ärendehante-
ringen. 

Begreppet plankarta och planbeskrivning försvin-
ner och ersätts av en digital beräkningsmodell som 
innehåller alla beskrivningar på objektsnivå. Genom 
en rapportgenerator som kan läsa de digitala objek-
ten i plattformen skapas DP övriga handlingar.

Ett stort värde ligger i att 3D-analysera olika aspek-
ter, som bullernivåer, utifrån olika planförslag. 
Beräkningsmodellen med automatiserade analys-
delar stöttar tolkningen av detaljplanen, snarare än 
att vara en visningsplattform. BIM kan i detaljplane-
processen visualisera och underlätta uppfattningen 
av stadsrummens storlek, form och användnings-
möjligheter, tänk labbverkstad likt Minecraft. Platt-
formen behöver vara anpassad för att klara ett helt 
digitalt flöde genom stadsbyggnadsprocessen i 3D. 
Detta skapar värden genom pedagogisk förståelse av 
förslaget för sökande, tjänstemannaorganisationen, 
medborgare och politik. Det ger förutsättningar för 
en mer intelligent digital bygglovsprocess utan infor-
mationsförluster.

Detaljplanens information kan därefter användas av 
tredje part för att upprätta olika typer av tjänster. Ett 
exempel är tjänster som hjälper företagare att hitta 
byggrätter för sina verksamheter. 

Många av våra medborgare är virtuellt vana och för-
väntar sig lättillgänglig geografisk information i 3D, 
exemplen från spelvärlden är oändliga. Vi behöver 
utveckla medborgardialogen med hjälp av digitalsie-
ring och visualisering. Vår tanke är att modellerings-
plattformen ska utformas så att den underlättar möj-
ligheten till visualisering och pedagogisk beskrivning 
av aktuellt förslag vid remiss och samråd, granskning 
för medborgare, sakägare och andra. 

AR skulle kunna användas för workshops i skala 1:1 
för att gemensamt få fram lämpliga stadsbyggnads-
förslag som tar vara på platsens förutsättningar, för 
att sedan bearbetas vidare i den gemensamma platt-
formen på kontoret. Det behöver vara lika lätt att 
använda som IKEA köksmodellering för de mindre 
och mer okomplicerade projekten. För den professi-
onella marknaden och för kommunens egen fysiska 
planering krävs en utökad plattform som klarar 
avancerad Big Data och automatiserade analyser. Vi 
har också fått stor inspiration och erfarenhetsutbyte 
genom vårt studiebesök i Norge, som kommit långt i 
digitaliseringen av detaljplaneprocessen. 
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Detaljplanen får enligt plan- och bygglagen (PBL 
2010:900) inte reglera mer än vad detaljplanens 
huvudsyfte kräver. Detaljplaneverktyget ska använ-
das för att pröva enskilda ändamål och väga dessa 
mot de allmänna intressena samt pröva vilka värden, 
volymer, innehåll och karaktär som stärker stadens 
attraktivitet. Syftet med en detaljplan är inte att möj-
liggöra för en specifik byggnad utan för en mängd 
olika byggnader inom de angivna gränserna. 

Vi har prövat hur en visuell 3D-detaljplan skulle 
kunna se ut genom att testa olika detaljeringsni-
våer, planbestämmelser, utseende och form för att 
belysa olika möjligheter och problem. Vi har testat 
hur utformning av allmän plats kan visas, i detta fall 
gatumark, och hur förekomsten av utformningsbe-
stämmelser för bevarande av exempelvis en fasad 
kan se ut. Fallstudien har även med exempel på 
visualisering av utfartsförbud, markreservat i form 
av u-område (inklusive ledningens läge under mark), 
byggnads totalhöjd, nockhöjd och byggnadshöjd 
samt takvinkel. 

Vår fallstudie bygger på en tredimensionell till-
lämpning av PBL och ett behov av att ändra lagstift-
ningen bedöms inte finnas. I praktiken handlar den 
tredimensionella detaljplanen om en ändring av hur 
informationen i dagens tvådimensionella detaljpla-
ner representeras men ingen betydande ändring av 
vilken information som detaljplanen innehåller. Vi 
förordar att handläggare följer Boverkets allmänna 
råd för planbestämmelser. 

En övergång till en tredimensionell detaljplanering 
kräver nya eller uppgraderade programvaror både 
i landets kommuner och bland de konsulter som 
jobbar med detaljplanering. Det innebär rimligtvis 
betydande investeringar i dessa nya system både av-
seende utveckling och vid införskaffande av systemen 
till användarorganisationerna. 

I ett nationellt perspektiv behöver detaljplanernas 
informationsstrukturer likriktas genom standardi-
sering. Även arbetsprocesserna kring detaljplanerna 
kan vinna på att likriktas nationellt. Genom grup-
pens arbete har vi identifierat nästan lika många 
informationsstrukturer och arbetssätt som vi under-
sökt kommuner, d.v.s alla kommuner hanterar sin 
informationsstruktur och process på sitt eget sätt. 
För att kunna lagra information digitalt krävs na-
tionellt standardiserade och öppna filformat samt 
leveransspecifikationer. Målet är att låta maskinerna 
göra det som dom är bra på för att frigöra tid för 

människor att utföra de uppgifter människor är bätt-
re på. Processernas aktiviteter behöver kategoriseras 
utifrån ett människa-maskinperspektiv, det blir då 
enklare att ställa krav på hur lösningarna ska utfor-
mas.

Förslag på fortsatt arbete:
• Stötta kommunalt och statligt förändringsarbete 

på nationell nivå
• Ta fram nationella krav och standarder för ett 

obrutet informationsflöde mellan alla aktörer
• Satsa på kompetensutveckling för alla aktörer 

kring stadsbyggnadsprocessen
• Skapa ett gemensamt nationellt verksamhets- 

planeringstöd.
• Satsa på en nationell planbestämmelsedatabas
• Ta fram en nationell handledning för digitalise-

ring av befintliga detaljplaner 
• Ersätt omgående all papperssignering med  

e-signering
• Satsa på nationella testbäddar för att utveckla 

modelleringsplattformen
• Ersätt den statiska låsta grundkartan med en 

3D-landskapsmodell som uppdateras i realtid, 
med nationell standard

• Utveckla bygglovsprocessen utifrån 3D-detaljpla-
ner

• Kräv att kommunerna tar fram en visualiserings-
strategi

• Utveckla medborgardialogen med visuella digita-
la tjänster, främst med AR.

• Ta fram ett nationellt finansieringssystem för 
snabbare gemensam omställning i kommunerna

• 

Ju fler paradigmhopp som kan göras desto 
mer kan den offentliga sektorn komma ikapp 
utvecklingen. Gå inte stegvis! Det räcker 
inte med bara de ständiga förbättringarna 
av befintliga processer. Utveckla smartare 
arbetsätt i stället för att digitalisera analoga 
arbetssätt. 
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Bakgrund och nuläge
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Det ligger stora värden i ett obrutet informationsflöde och återanvändande av information genom 
stadsbyggnadsprocessen. Bild: Smart Built Environment

Smart Built Environment är ett långsiktigt innova-
tionsprogram vars huvudfokus är digitalisering av 
samhällsbyggnadsprocessen. Uppdraget ”Digitala 
detaljplaner med byggrätter i 3D” är ett av fem del-
uppdrag inom projektet ”Informationsförsörjning för 
planering, fastighetsbildning och bygglov”.

Projektets deluppdrag: 
1. Ett produktpaket med geodata, statistik mm   
             för den tidiga idé- och planeringsfasen 
2. Digitala detaljplaner med byggrätter i 3D 
3. BIM för redovisning av 3D-fastighetsbildning 
4. Ändamålsenlig BIM för bygglov och digitalt   
 granskningsstöd 
5. Återanvändning av relationshandlingar för   
 uppdatering och lagring av 3D-geodata 

Sveriges stadsbyggnadsprocess behöver utvecklas och 
bli smartare, öppnare och mer effektiv för ett ökat 
bostadsbyggande. En digitalisering av samhällsbygg-
nadsprocessen kan ge en bättre samverkan mellan 
kommun, byggherrar, medborgare och näringsliv, 
myndigheter. 

Regeringen driver på digitaliseringen av offentlig 
sektor och byggsektorn. Bostads- och digitaliserings-
minister Peter Eriksson uttrycker bl.a. att ”Sverige 
ska bygga mer, billigare och hållbart. Alla ska kunna 
dra nytta av digitaliseringens kraft och möjligheter”. 

Ministerns ambition är att detaljplane- 
processen ska vara helt digital senast 2021 
enligt nationell standard och att lagstiftning 
kring detta sker 2019. 

Samhällsbyggnadsbranschen sägs stå inför sitt största 
paradigmskifte hittills i och med digitaliseringen och 
möjligheterna med verktyg som BIM. 

Syfte
Syftet med projektet ”Informationsförsörjning för 
planering, fastighetsbildning och bygglov” är att 
effektivisera stadsbyggnadsprocessen genom smidi-
gare informationsflöden av geografiskt material. Vi 
har i vårt delprojekt valt att ta ett helhetsgrepp om  
detaljplaneprocessen utifrån PBLs intentioner och 
regeringens önskan om ”En smartare, effektivare och 
öppnare planerings- och byggprocess”. Syftet är att 
visa på hur detaljplaneprocessen effektiviseras genom 
att:
• Studera hur en tredimensionell detaljplan kan 

underlätta prövningen och skissutformingen 
• Visa hur geografisk information kan återanvän-

das för visualisering och analyser 
• Studera hur BIM kan integreras med geodata 
• Testa och utveckla idématerial kring en 3D-  

detaljplanekonstruktion
• Inventera standarder och ge förslag på fortsatt 

standardiseringsarbete 
• Ta fram leveransspecifikationer



Genom att gemensamt utveckla idématerial och 
återanvända geografisk information för visualisering 
och analyser, som resulterar i en tredimensionell de-
taljplan, underlättar detta sedan prövningen, koncep-
tualiseringen och detaljerade analyser i bygglovsske-
det. Informationsflödet behöver vara modellbaserat 
och integrera geodata med BIM, som bör bygga på 
öppna standarder och filformat.

Intressenter för resultatet av detta deluppdrag är alla 
som deltar i och/eller berörs av detaljplaneprocessen 
som kommunala handläggare, sökande, fastighetsä-
gare, byggherrar, medborgare, politiker, myndigheter 
och organisationer.

Resultatet av uppdraget kan på sikt förkorta sam-
hällsbyggnadsprocessen men framför allt förbättra 
analys, arbetsflöde, gemensam målbild och kvaliteten 
på beslutsprocessen och detaljplanen samt efterkom-
mande bygglovsbedömning. En förbättrad visuali-
sering förenklar dialogen mellan byggaktörer och 
kommunen samt medborgarna och politiken. 

Värden som möjliggörs av delprojektet  
bedöms vara inom temaområdena: 
• Stärkt demokrati och ökad inkludering: ökat di-

gitalt innanförskap, ökad medborgarpåverkan. 
• Mer ändamålsenlig och tillgänglig service: enk-

lare och mer sömlös digital service, god tillgång 
till service för alla grupper, mer individanpassad 
service. 

• Ökat samspel i staden: starkare relation mellan 
individen och stadens fysiska rum, ökad inte-
gration mellan människor, det ekologiska fotav-
trycket minskar. 

• Ökad verkan i samhällsservicen: mer personlig 
kontakt, ökat och bättre vidareutnyttjande av in-
formation, mer verksamhetsnära utveckling, ökat 
utbyte där mest värde skapas.

Effektmål
En långsiktig effekt kan vara att en 3D-detaljplane-
process bidrar till att minska totaltiden från idé till 
färdigställande för nybyggnation. Det övergripande 
effektmålet är att underlätta byggandet av fler bostä-
der. Uppdraget ”Digitala detaljplaner med byggrätter 
i 3D” bidrar främst till delmålet som handlar om fler 
nya värdekedjor och affärsmodeller.

Effektmål uppsatta av Smart Built Environ-
ment till år 2030: 
• 40 % minskad miljöpåverkan i ett livscykelper-

spektiv 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 basera-

de på livscykelperspektiv, plattformar samt nya 
konstellationer av aktörer.

Smart Built Environment har även satt upp 
mål för kortsiktiga effekter till år 2021: 
• Ökad integration mellan geodata/GIS och BIM 
• Effektivare och enklare hantering av 3D-datamo-

deller 
• Enklare datautbyte vad gäller geodata och BIM 
• Ökad användning av 3D-geodata 
• Återanvändning av data, livscykelperspektiv 
• Erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan verk-

samheter och processer.

Projektorganisation, metod 
och frågeställningar  
Projektet har löpt under perioden 2017-03-16 – 
2017-10-30. Uppdraget har haft en utredande karak-
tär och bedrivits med ett utforskande arbetssätt. Ett 
antal frågeställningar och idéer har analyserats och 
studerats. Vi har i projektet valt att utvidga uppdraget 
och ta ett större helhetsgrepp om detaljplaneproces-
sen utifrån PBLs intentioner utifrån uppdraget ”Digi-
tala detaljplaner med byggrätter i 3D” till uppdraget 
”Digital detaljplaneprocess med 3D-visualisering 
och analys.” Möjlighet till ett modellbaserat infor-
mations- och analysflöde i en 3D-detaljplaneprocess 
har analyserats och beskrivits. Flödet kan även ge en 
objektsorienterad 3D-detaljplan som kan användas 
som informations- och analysverktyg i fastighetsbild-
nings- och bygglovsprocessen. Arbetsgruppen har 
även tagit fram förslag till fortsatt arbete.
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Arbetsformer
• Arbetsgruppen har haft fysiska arbetsmöten i 

Lund var tredje vecka och korta avstämningsmö-
ten via Skype varje vecka.

• Arbetet har delats upp i olika delar som löpt pa-
rallellt, med två personer i vardera del. Dessa ar-
betsdelar samt ett antal frågeställningar har sedan 
stämts av och arbetats vidare med i gruppen.

Delarna har varit: 
• Omvärldsbevakning och kommunikation. 
• En digital detaljplaneprocess skapar värde.
• En modellbaserad kontinuerlig informations- 

hantering.
• Detaljplaneteknik med 3D-visualisering och  

automatiserade analyser.
• Fallstudie ”Visuell detaljplan”.
• Ett obrutet informationsflöde utan omtolkningar.
• Transformering - digitalisera inte analoga  

arbetssätt.

Leveransmål
Följande frågeställning har behandlats översikt-
ligt och analyserats:
• Hämta information och inspiration från och sam-

verka med närliggande nationella projekt som de 
olika regeringsuppdragen inom Digital först.

• Kartläggning av hur samarbetet mellan byggak-
törer, kommun, medborgare och politik ser ut 
i planeringsfasen och hur digitaliseringen kan 
stötta från idé till planförslag.

• Studera vilken geografisk information behöver 
ligga som underlag för en 3D-detaljplaneprocess

• Undersöka hur BIM, GIS, AR och VR kan an-
vändas i en detaljplaneprocess och vilka analyser 
underlättar detta

• Utföra en fallstudie kring 3D-visualisering i en 
digital detaljplaneprocess.

• Undersöka vad en digital detaljplan i 3D kan ge 
för värde till bygglovsprövning, nybyggnadskarta 
och fastighetsbildning.

• Undersöka vilka juridiska aspekter som måste tas 
hänsyn till för en lagakraftvunnen digital de-
taljplan i 3D.

• Undersöka möjligheterna för arkivering, lagring 
och återanvändning av en detaljplan med bygg-
rätter i 3D.

• Vilka standarder och gränssnitt behövs mellan 
olika format för ett obrutet informationsflöde?

• Undersöka hur arbetet förhåller sig till detaljpla-
nestandarden SS 637040:2016 och Boverkets 
allmänna råd för planbestämmelser.
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Digitala 
principer 

Behov och 
upplevelser 

Ompröva 
värdeskapade Medskapande 

Vi har med ett agilt arbetssätt utforskat stadsbyggnadsprocessen
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Faktaruta
BIM står för ByggnadsInformationsModellering. 
Denna typ av modellering bygger på ett objekto-
rienterad synsätt där objekten bär på information 
och har en topologisk och hierarkisk relation till 
varandra. 

AR står för Augmented Reality, förstärkt verklighet, 
och innebär att verkligheten förstärks eller kom-
pletteras med ytterligare information oftast i real-
tid och relaterat till vad du tittar på. Ett exempel på 
AR är IKEAs app Place som låter dig möblera rum-
met när du tittar på det genom din mobilkamera. 
Det finns även professionell hårdvara för AR. 

VR står för Virtual Reality, virtuell verklighet, och 
används för att ge användaren upplevelsen av att 
befinnas sig i en virtuell version av verkligheten 
eller i en påhittad miljö. Tekniken använder sig av 
antingen ett par VR-glasögon eller en ”VR-grotta”. 

GIS betyder Geografiskt informationssystem och 
är datorbaserat, ofta med en databas i bakgrunden, 
med syftet att samla, lagra, analysera och presen-
tera geografiska data. Varje objekt (punkt, linje, 
polygon) kan representeras med olika symbologi 
samt förses med attribut som beskriver det ytterli-
gare. 



Omvärldsbevakning och kommunikation
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Vi har studerat hur projektet förhåller sig till andra 
samtida nationella projekt och stämt av vårt resultat 
och tagit del av andras resultat under arbetets gång. 
Projektmedlemmarna har aktivt deltagit i olika 
aktiviteter så som studiebesök, nätverk, konferenser, 
referensgrupper och omvärldsscanning. 

Två möten har hållits med referensgruppen. Delar av 
gruppen har deltagit i några av de andra gruppernas 
arbete (grupp 1, 3 och 4) för att sammanfoga både 
den strategiska delen och de tekniska lösningarna. Vi 
har fått stor inspiration och erfarenhetsutbyte genom 
vårt studiebesök på Kommunal- og moderniserings-
departementet och Kartverket i Oslo. Vi har även 
studerat olika standarder för informationsflöden i 
processen.

Gruppdeltagare har haft möte med Boverket om de-
ras två projekt ”Får jag lov” och ”Digital först - Digi-
tala detaljplaner” och Lantmäteriet om derass projekt 
”Digital först - Digital stadsbyggnadsprocess” samt 
SKL för att stämma av våra resonemang och utreda 
hur vi kan arbeta tillsammans i denna fråga. Även 
möte med samverkanskommunerna i Skåne har ägt 
rum. Olika gruppdeltagare har även deltagit i ett 
flertal konferenser för att kommunicera delprojektets 
innehåll. 

Regeringens ambitioner
Regeringen presenterade den 18 maj 2017 en strategi 
för hur digitaliseringspolitiken ska bidra till konkur-
renskraft, full sysselsättning samt ekonomiskt, socialt 
och miljömässigt hållbar utveckling. Strategin anger 
inriktningen för regeringens digitaliseringspolitik. 
Målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att 
använda digitaliseringens möjligheter. 

Det har initierats många regeringsuppdrag och andra 
nationella initiativ för att underlätta en ökad bostads-
produktion i Sverige genom en smartare stadsbygg-
nadsprocess. Dessa verkar också satt igång andra 
initiativ i branschen. Nu sker olika regeringsuppdrag, 
Vinnovaprojekt och andra nationella initiativ un-
der bl.a. samlingsnamnet ”Digital Först för att få en 
effektivare, smartare och öppnare planerings- och 
byggprocess för ett ökat bostadsbyggande”. 

Digital först är regeringens program för digital för-
nyelse av det offentliga Sverige och genomförs under 
2015–2018. Programmet är en viktig del i arbetet 
med att stärka styrningen och samordningen på om-
rådet och skapa en enklare, öppnare och effektivare 
förvaltning. Ett antal myndigheter har fått i uppdrag 
av regeringen att verka för Digitalt först och leda 
digitaliseringen inom sina områden: Lantmäteriet, 
Boverket, Naturvårdsverket, Riksarkivet, SMHI.

Några regeringsuppdrag 
Regeringsuppdrag till Lantmäteriet: ”Digital först - 
digital samhällsbyggnadsprocess” avser i första hand 
en enklare, öppnare och smartare planerings- och 
byggprocess för ökat bostadsbyggande. I den enkät 
som Lantmäteriet skickat under framtagandet av sin 
första delrapport till byggsektorn svarade 35 % av 
de tillfrågade att detaljplaneringen står för den del 
i samhällsbyggnadsprocessen där digitalisering kan 
spara mest tid.

Regeringsuppdrag till Boverket: att utreda en regle-
ring av den tekniska utformningen av detaljplaner 
så att planinformationen blir återanvändbar.  Reg-
leringen ska ske genom föreskrifter och syftet är att 
förenkla digitalt informationsutbyte om detaljplaner. 
Uppdraget sker i samråd med Lantmäteriet, länssty-
relserna, Trafikverket och Sveriges kommuner och 
landsting samt andra berörda aktörer. Uppdraget 
redovisades till regeringen den 31 augusti 2017.

Projektet ”Får jag lov?” är ett samverkansprojekt för 
att skapa en smidigare lov- och byggprocess. Projek-
tets övergripande syfte är att utveckla de generella 
tjänster som kommuner behöver för att hantera plan- 
och byggprocessen digitalt och ska bidra till arbetet 
med att öka bostadsbyggandet i Sverige.  Boverket 
arbetar också med att bygga upp en planbestämmel-
sekatalog som ska förenkla vardagen för dem som 
arbetar med detaljplaner och bygglov i landets kom-
muner eller på företag. Katalogen är implementerad 
i några kartapplikationer anpassade för detaljplane-
ring och det finns en e-tjänst som kan användas vid 
tolkning och digitalisering av äldre detaljplaner.

Regeringsuppdrag till Naturvårdsverket: verka för 
smartare miljöinformation för att skapa enklare, 
öppnare och effektivare offentlig förvaltning. Reger-
ingen ser miljöinformation som en strategisk resurs i 
samhället för företag, individer och myndigheter. 
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Det stora antalet aktörer och storleken på utmaning-
arna som ska hanteras innebär behov av långsiktiga, 
hållbara och effektiva strukturer för samverkan kring 
miljöinformation. Uppdraget slutredovisas 2019. 

Regeringsuppdrag till Riksarkivet: att främja öppen 
data och förenkla vidareutnyttjande av information. 
Regeringen ger nu Riksarkivet en nyckelroll som 
samordnare i arbetet med öppna data och en ledande 
roll i utvecklingen av en hållbar digital informations-
hantering i statsförvaltningen. De ska stimulera myn-
digheterna att publicera öppna data enligt gemen-
samma riktlinjer vilket behövs för att nå potentialen. 
Uppdraget sträcker sig till 2018.

Regeringsuppdrag till Finansdepartementet: att 
utreda effektiv styrning av nationella digitala tjäns-
ter i en samverkande förvaltning och analysera hur 
digitaliseringen i den offentliga sektorn kan stärkas 
genom att, inom ramen för den befintliga myndig-
hetsstrukturen, samla ansvaret för dessa frågor till en 
myndighet.

SKL har tre övergripande mål för framtidens digitala 
samhälle: 
• En enklare vardag för privatpersoner och företag 
• Smartare och öppnare förvaltning stödjer inno-

vation och delaktighet 
• Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten.

CoClass och Svensk geoprocess
Svensk Byggtjänsts undersökningar visar att bris-
tande kommunikation fördyrar byggproduktion och 
förvaltning med cirka 60 miljarder årligen. Digital, 
kontinuerlig informationshantering behöver bli nor-
men, från skissidé till byggnation. CoClass kan till 
stor del lösa detta problem. CoClass, det nya svenska 
digitala klassifikationssystemet för all byggd miljö ge-
nom hela livscykeln. Systemet är framtaget av Svensk 
Byggtjänst och BIM Alliance som en fortsättning på 
projektet BSAB 2.0 och ska ersätta det befintliga klas-
sificeringssystemet BSAB 96. Initiativtagare är även 
Trafikverket, Samverkansforum för statliga byggher-
rar och förvaltare, PEAB, BEAst, Swedavia, Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) och Stockholms 
Läns Landsting (SLL) Trafikförvaltningen.

Svensk geoprocess syftar till att förenkla användning-
en av geodata. Det är initierat av SKL och Lantmäte-
riet och avslutades 2016. Det övergick då till Sam-
verkan Svensk geoprocess. Syftet är att i samverkan 
förvalta och vidareutveckla resultaten från projektet 
och den nationella geodataförsörjningen och påskyn-
da införanden av geodataspecifikationer. 

Svensk geoprocess ska bidra till enklare och effek-
tivare myndighetsservice för bl.a. planarbete, fast-
ighetsbildning och bygglovshantering, miljö- och 
krisarbete, infrastrukturbyggande samt införanden 
av referenssystemen SWEREF 99 och RH 2000. 

Samverkan Svensk geoprocess ska åstadkomma 
leveranser av enhetliga grundläggande geodata för 
effektivare myndighetsservice i samhällsbyggnads-
processen. Arbetet är indelat i tre områden; Sam-
verkan Bild/Höjd, Samverkan Topografiska data och 
Samverkan Geodetisk infrastruktur. Inom dessa tre 
samverkansområden ska arbetet bedrivas i samver-
kan med personer från kommuner, Lantmäteriet och 
andra berörda myndigheter. 

I årsplaner för samverkansområdena anges de mål 
och aktiviteter som ska åstadkommas avseende:
• Verksamhet 
• Geodata
• Avgifter
• Produkter och/eller IT.

Följande mål ska uppnås: 
• Tillgängliga, välbeskrivna geodata med rätt kva-

litet.
• Välbeskrivna och enhetliga geodata över kom-

mungränser.
• Välbeskrivna och enhetliga geodata som bidrar 

till lättanvända kartprodukter.
• Kostnadseffektiviseringar kring insamling, lag-

ring och tillhandahållande av geodata och tjäns-
ter. 

• Möjlighet till ökad användning av geodata i Sve-
rige; lokalt, regionalt och nationellt.

Samverkansprogram Smarta Städer 
Samverkansprogram Smarta Städer är ett av reger-
ingens samverkansprogram som fokuserar på den 
smarta staden där innovationer, digitalisering och 
miljö- och klimatteknik skapar möjligheter att möta 
samhällets utmaningar på ett effektivt och hållbart 
sätt. Smarta Städers slutrapport från december 2016 
lyfter fram de hinder som finns för att nå en helt di-
gitaliserad planprocess samt föreslår åtgärder staten 
kan bidra med för att nå detta. De har valt ett sys-
temperspektiv på inventering och analys omfattande 
hela samhällsbyggnadsprocessens livscykel, men 
fokus ligger kring brister och åtgärder för den digi-
tala planprocessen i sitt större sammanhang av hela 
livscykeln.
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Flera av Sveriges kommuner tar flera kliv framåt 
just nu i sin digitala verksamhetsutveckling, med 
ett tydligt medborgarperspektiv. Flera initiativ finns 
kring 3D visualisering i medborgardialogen. Exem-
pel på digitaliseringsinitiativ på lokal nivå i Sveri-
ge: VR-försäljning HSB Landskrona, Jämställdhet 
Örebro, Inlärning Helsingborg, Dataspel och dialog, 
Normkritik White Göteborg.  Digital strategi och 
Smart Cities, Göteborgs stad. Digitala bygglov ger 
billigare taxa, Örebro kommun. 3D- översiktsplan 
Alingsås. 3D- visualisering Norrköping. Norrköping 
ligger långt framme när det gäller 3D och visualise-
ring i stadsbyggnadsprocessen. Visualiseringscenter 
C, RISE Interactive och forskning från Linköpings 
universitet bidrar till att man är så långt framme när 
det gäller 3D och visualisering.

Övriga initiativ 
Regional innovativ GIS- och e-tjänstsamverkan 
(Riges) är ett samarbetsprojekt mellan fem kommu-
ner i Västernorrland: Härnösand, Sundsvall, Timrå, 
Kramfors och Örnsköldsvik. Projektet Riges blev 
“Årets projekt 2015” vid CIO Awards. Målet har 
varit att skapa e-tjänster för bygglov och att erbjuda 
möjligheten att finna information som rör den egna 
fastigheten. Om fastigheten ligger inom planlagt 
område ska tjänsten visa planinformationen i kartan 
på ett lämpligt sätt för den sökande.

Lantmäteriet säger: Om fem år snackar vi inte VR 
längre utan Hologram! Nya tekniksprång sker allt 
snabbare. Det gäller att den digitala strategin hålls 
ajour med omvärldens förändringar. AR som nyttjas 
i Pokemon Go, kommer stort bl.a. genom Google 
Tango. 

Ju fler paradigmhopp som kan göras desto 
mer kan den offentliga sektorn komma ikapp 
utvecklingen. Gå inte stegvis! 

Under utvecklingsfasen av projektet Rivstart, analog 
till digital i praktiken, har Boverket och SKL pekat 
alltmer tydligt på att det inte enbart handlar om 
att digitalisera, vilket ofta, för ofta sker genom att 
diskutera IT system. Ett flertal kommuner som har 
digitaliserat har i princip ersatt manuella rutiner (di-
gitaliserat en liten del av pappersflödet), dvs man har 
inte gjort någon transformering och tänkt nytt. Det 
har vi hållit på med i många år nu. Rivstart trycker 
på behovet av digital transformering och kundfoku-
sering, kund i detta sammanhang avser medborgare 
och näringslivet. 

Boverkets och SKL’s ambitioner enligt Rivstarts slu-
trapport 2016, kan sammanfattas i: 
• Vi måste ändra våra vanor och vårt sätt att tänka 
• Vi myndigheter kan inte tänka i stuprör då sam-

hällsbyggnad berör hela kommunen 
• Vi måste förstå varandra och ha samsyn 
• Digitalisering - bara en hållplats på väg mot 

målet 
• E-tjänster ska utgå från privatpersoners och före-

tags behov 

Boverkets effektmål för projektet: 
• Att kommuner i landet börjar kartlägga e-mog-

naden 
• Kommuner tar fram en strategi för att öka 

e-mognaden 
• Börja implementera med bra verktygsstöd och 

samsyn, Detta bör ske på ett standardiserat, sä-
kert och kostnadseffektivt sätt, givetvis med hög 
kundfokus i centrum 

• Skapa verktyg för att utvärdera kommuners och 
plan- och bygglovsavdelningars förmåga att gå 
vidare med digital transformering inom PBL- 
området. 

Utblick Norge
Inom ramen för vårt projekt har vi gjort studiebesök 
hos Norges Kommunal- og moderniseringsdeparte-
ment och Kartverk. Norge har en delvis annorlunda 
struktur där ett större operativt ansvar för digita-
lisering tas på departementsnivå. Kommunal- og 
moderniseringsdepartement och Kartverk har också 
mer operativa resurser för att genomdriva föränd-
ringar på nationell nivå. Som ett av resultaten har 
Norge sedan 20 år en fastställd nationell standard för 
geodata (SOSI-standarden). Till skillnad från i Sveri-
ge är alltså geodatastrukturen lika från kommun till 
kommun i Norge. Vad man nu ser är att SOSI-stan-
darden måste ta nästa steg:
• Objektsmässigt utvidgas standarden till att hante-

ra 3D-geometrier
• Fler teman inkluderas i standarden
• Standarden öppnar för att integrera med BIM- 

information. BIM-data i den nationella kartdata-
basen utreds

• Departementet undersöker speciellt hur infor-
mation ska kunna överföras i standardiserade 
processer, t.ex. vid en bygglovsprövning.

Förutom att initiera standardiseringsuppdrag går 
man också före genom att ta fram så kallade de-
monstratorer. Detta är IT-verktyg avsedda att väg-
leda marknaden, alltså inte direkt avsedda för skarp 
produktion. 
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Längre fram i rapporten visas exempel på webbase-
rad demonstrator för bygglovsansökan. Målet enligt 
Kartverket är att kunna spara 350 Mkr per år endast 
på bygglovsprocessen.

Speciellt imponerande är den nationella webbplatsen 
Geonorge (www.geonorge.no) från Kartverket där 
tillgång ges till all offentlig kartdata. För att dataset 
skall kunna publiceras och underhållas är det nöd-
vändigt att strikt hålla sig till framtagna standarder. 
I dessa fall finns ett så kallat dataschema som speci-
ficerar strukturerna för varje dataset och mot vilka 
man kan validera de publicerade dataseten.

”Geonorge er det nasjonale nettstedet for 
kartdata og annen stedfestet informasjon 
i Norge. Her kan brukere av kartdata søke 
etter og få tilgang til det som er tilgjengelig 
av slik informasjon.”

Sammantaget stärker Norgebesöket oss i 
tesen att: ”Med standarder ska det virtuella 
samhället byggas”.

Tillgängliga dataset sorterade under teman på  
www.geonorge.no.

Under varje tema återfinns dataset med ägare/utgivare och på vilka sätt data är tillgängligt.



Vi har i arbetsgruppen studerat både processen och  
det rent tekniska perspektivet och sett på hur de-
taljplaneprocessen förändras i och med nya tekniska 
möjligheter. Syftet är att ta fram de verkliga nyttorna 
för ”En effektivare, smartare och öppnare stads-
byggnadsprocess”. Vi har i öppna diskussioner och 
med grund i våra erfarenheter kommit fram till hur 
processen kan förändras. Vi har även tagit hjälp av 
referenser, experter och andra nationella uppdrag.

En upphackad process och olika tillämp-
ningar skapar problem
Det finns idag grundläggande problem med en 
upphackad process där alla inblandade parter inte 
har samma information och där information även 
går förlorad på vägen. Detaljplaneprocessen tilläm-
pas dessutom olika i olika kommuner och saknar en 
enhetlig informations- och geodataförsörjning samt 
analys för alla inblandande från medborgare, besluts-
fattare, stadsplanerare, byggherrar, till kommunen 
och myndigheter. Detta ger stor risk för kvalitetsbris-
ter, fördyrande handläggning och omtag i processen. 
För byggaktörer verksamma i flera kommuner inne-
bär det också att förhålla sig till flera olika arbetssätt 
för samma PBL-process med prövning, vilket inte är 
optimalt.

Kontinuitet och standardisering ger värde
En kontinuerlig informations- och analyshantering 
med tydliga angivelser för hur information kan tas 
till vara och förädlas genom hela stadsbyggnadspro-
cessen kan därför skapa stora värden. De digitala 
möjligheterna, nya och befintliga, behöver användas 
för att förändra beteenden hos medarbetare, 

sökanden, politiker och näringsliv i syfte att skapa 
bättre förståelse och initiativkraft i stadsbyggnads-
processen för bättre service, kvalitet, rättssäkerhet 
och effektivitet.

Att göra manuella rutiner digitala löser inte 
våra utmaningar
Ett flertal kommuner som har digitaliserat detaljpla-
neprocessen har i princip endast ersatt manuella 
rutiner och digitaliserat en liten del av pappersflödet, 
dvs inte gjort någon transformering eller skapat nya 
värden.

Den stora vinsten och nyttan av 3D- 
detaljplaner ligger inte i den lagakraftvunna 
detaljplanen utan i den analys och framta-
gandeprocess som ligger inom detaljplane-
arbetet och i de efterkommande processerna 
och deras analyser, ex i bygglovsprövning. 

Alla nivåer måste vara med
För att förverkliga den digitala planprocessen behö-
ver alla huvudaktörer engagera sig. Från rikspolitiskt 
håll behöver riktlinjer fastslås och genomförandet 
måste backas upp med tillräckliga ekonomiska 
medel. Boverket och Lantmäteriet spelar en cen-
tral roll som ansvariga verk. Kommunerna med sitt 
planmonopol måste vara beredda att samverka för 
att hitta gemensamma metoder och arbetsprocesser. 
Med homogena krav från kommunsverige kommer 
byggherrar och konsulter lätt att anpassa sig till de 
nya processerna. Med gemensamma öppna och 
lättillgängliga standarder kommer programvarutill-
verkarna se en ekonomisk grund att utveckla de nya 
verktyg som behövs för processen.

En digital detaljplaneprocess skapar värde

En effektivare, smartare och öppnare stadsbyggnads-
process innebär:
• En öppen gemensam och överlämningsvänlig process som främjar samarbete internt 

och externt. 
• Att det är lätt att göra visuella analyser i realtid, gärna automatiserat och geografiskt 

placerade. 
• Att vi återanvänder och förädlar orginaldata utan omtolkning eller manuella moment – 

ett helt digitalt informationsflöde. 
• Att arbetssättet är pedagogiskt, rättssäkert, lättillgängligt och användarvänligt. 
• Transparanta beslutsprocesser med förståeligt beslutsunderlag som stärker tilliten till 

myndighetssverige. 
• En strategisk medborgardialog för ökad inkludering och delaktighet i stadens utveck-

ling där stärkt demokrati är en viktig plattform.
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Ett steg på vägen är Boverkets rapport 2017:21 ”Di-
gitala detaljplaner, Reglering av hur detaljplaner ska 
utformas digitalt” i vilken det görs en ansats att göra 
detaljplanen digital. Detta arbete är lovvärt och na-
turligtvis behövt. Tyvärr går den inte hela vägen och 
tar inte med den tredje dimensionen utan föreslår en 
teknisk lösning baserat på 2D, vilket är en begräns-
ning. Vi anser att den nationella nivån behöver ta 
ett totalt grepp och kräva en objektsbaserad 3D-de-
taljplan. Man bör utforma en helt digital detaljplane-
process på nationell nivå med anlysmodellering.

Digital detaljplaneprocess ger stora värden:
• Ökad kvalitet i analyser som tas fram i realtid
• Kontinuerlig pedagogisk visualisering ger ökad 

förståelse för stadsbyggandet.
• Ökad möjlighet att pröva olika stadsbyggnads- 

idéer som ger bättre planförslag.
• Förbättrat samarbete och gemensamt arbetssätt 

med byggherrar och övriga berörda aktörer.
• Transparent och demokratisk medborgardialog.
• Bättre och rättssäkrare politiskt beslutsunderlag.
• Förenklad bygglovshantering.
• Automatiserat underlag för fastighetsbildning.
• Kontinuerligt aktuell karta som ersätter grund-

kartan och nybyggnadskartan.
• Optimering av ledtid och personresurser, då 

användarvänligt obrutna informationsflöden 
minskar informationsförlust.

Resultatet av 3D-detaljplanering kommer troligen att 
förkorta stadsbyggnadsprocessen framför allt genom 
att förbättra arbetsflödet och kvaliteten på detaljpla-
nen och efterkommande bygglovsbedömning bl.a. 
enligt 8 kap 1§ PBL samt förenkla dialogen mellan 
byggaktörer, kommun, nämnder, medborgare och 
länsstyrelse mfl. 

Värden skapas för alla branschens aktörer, 
berörda av ärendeprocessen som:
• Privatpersoner.
• Byggherrar: fastighetsägare och exploatörer
• Sakägare
• Medborgarna
• Remissinstanser externa och interna: nämnder, 

tjänstemän, myndigheter och organisationer
• Media

Vad krävs för att förverkliga?
För att möta morgondagens behov av öppenhet 
och tillgänglighet för alla berörda aktörer behöver 
detaljplaneprocessen utvecklas och bli mer visuell, 
pedagogisk, transparent och förståelig.

En digital planprocess innebär att den information 
som behövs i processen är tillgänglig och användbar 
digitalt, dvs en digital informationsförsörjning. Detta 
kräver att myndigheter, kommuner och byggbran-
schens olika aktörer tillhandahåller och tar emot 
digital information utan kostnad, i enhetliga format 
och använder gemensamma definitioner av informa-
tionens innehåll.  

Det krävs ett nationellt verksamhetsplane-
ringsstöd som kommunerna kan använda 
tillsammans med alla inblanda aktörer, 
internt och externt. Digitaliseringen kan ge 
planeprocessens olika aktörer, som kom-
mun och byggherre, gemensamma arbets-
sätt och målbilder vilket ger en effektivare 
stadsbyggandsprocess i stort. För att uppnå 
detta krävs att regeringen tar taktpinnen! En 
klar målsättning behöver uttalas. Resurser 
behöver tillsättas och ansvariga utses.
.

Exempel på visualisering från Malmö stad. Vi behöver tillsammans förstå stadsbyggnadsproces-
sens olika skeden och vilken detaljeringsgrad som hör hemma i detaljplan respektive bygglov. 
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Utgå från målgruppen!
Idag skapas förslag till detaljplaner ofta med stöd av 
ett GIS- eller CAD-program. Data redovisas på en  
juridisk plankarta georefererat i 2D. Informationen 
bör kunna överföras till andra IT- system och åter-
användas för exempelvis medborgardialog, digital 
kartproduktion, fastighetsbildning, underlag för 
bygglovshandlingar och statistiska analyser mm.

Bäst chans för att lyckas får vi om vi startar enkelt 
och bygger lösningar utifrån de förutsättningar och 
verktyg som redan existerar. Hur ser planarkitektens 
och övriga handläggares vardag ut och i vilka verktyg 
arbetar hen? Hur ser byggherrens och konsulternas 
vardag ut? Hur ser politikens, medborgarnas och 
medias vardag ut? 

Användningen av 3D och visualisering leder till 
ökad kreativitet, förbättrad kommunikation, beslut 
av högre kvalitet och innovativ marknadsföring samt 
pedagogisk och demokratisk medborgardialog. 3D 
och visualisering ger en gemensam målbild!

Ger våra digitala illustrationer och vyer idag en rättvisande bild? Vilka kvaliteter vill vi skapa och får 
vi samma målbild med hjälp av dagens illustrationer? Vi behöver analysera vilket digitalt material 
som ger en gemensam bild av den planerade byggda miljön. Det kreativa tänkandet behöver få 
utrymme i den digitala processen och få verktyg som stöttar laboration och en agil process.  
Exempel på illustration från Malmö stad.
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• Grundkartan 
• Geodata 
• ÖP och planerings-

förutsättningar 
 

• Bygglovshantering 
• Fastighetsbildning 
• Arkivering 
• Visualisering av förutsättningar 
 

• Beslutsunderlag 
• Politik 
• Media 
• Medborgare 
 

Samarbete 
Analys 
Visualisering 
Pedagogiskt 
Gemensam målbild 
Test bed, Labb 

Visionen är automatiserade analyser i realtid 
och pedagogiska beslutsunderlag i en  
gemensam process.

Vi ser framför oss att digitaliseringen ger oss möjlig-
het att arbeta gemensamt i en 3D-modelleringsplatt-
form för att bearbeta olika stadsbyggnadsförslag och 
ta fram en detaljplan med god kvalitet. Vår vision 
är en intelligent 3D-modell för att informera, skis-
sa, visualisera, analysera, simulera och samarbeta. 
Plattformen kan ge en digital form för att ta fram 
gemensamma beslut och få en större tydlighet för 
alla intressenter.

Vi behöver se samma utvecklingspotential 
i detaljplanens idéskissförslag, Vi behöver 
möjlighet att tolka volymer, höjder och inne-
håll likartat. Att koppla ihop BIM och GIS 
med fokus på detaljplanens utformnings- 
och analysprocess är nyckeln till framgång.

Plattformen ger möjlighet för alla inblandade aktörer 
att få en gemensam målbild och analys, en gemen-
sam avsiktsförklaring av detaljplanens huvudsyfte 
och byggrätter.  Tanken som behöver genomsyra 
framtagandet av modelleringsplattformen är nytta. 
Plattformen är en förutsättning för att nå de nyttor 
som vi beskriver. 

Den huvudsakliga nyttan ligger i hur detaljplanens 
arbetsprocess kan effektiviseras. Hur kan analyser 
och beslutsunderlag förbättras och hur kan ett obru-
tet informationsflöde inom samhällsbyggnadspro-
cessen möjliggöras? 3D-detaljplaner har ett tydligt 
medborgar- och företagsperspektiv. 3D-detaljplaner 
låter allmänheten och myndigheter få ökad möjlighet 
att aktivt delta i stadsutvecklingen genom digitala 
verktyg och 3D-visualiseringar av planprocessen. 

Detaljplaneremisser vid samråd och gransk-
ning blir mer tillgängliga och förståliga, 
exempelvis hur byggnader, arkitektur, kul-
turmiljö, volymer, höjder och användning 
utformas.

En modellbaserad kontinuerlig informationshantering

Modelleringsplattformen ställer krav på tidigare skeden, ger bättre analysprocess, kvalitetssäkert 
beslutsunderlag, medborgardialog samt ger förutsättningar för en smartare bygglovsprövning.
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• Översiktsplanen
• Arkitekturpolitiskt program
• Bostadssförsörjningsprogram
• Dagvattenstrategi
• Avfallstrategi
• Miljöprogram
• Klimatstrategi
• Markföroreningskarteringar, MIFO
• Riktlinjer för förskola och skola
• Godstrafikprogram
• Olycksfallstatistik
• Bullerförordning och allmänna råd
• Kollektivtrafikstrategi
• Parkeringspolicy och parkeringsnorm
• Trafikstrategi och mobilitetsstrategi

• Jämställd planeringspolicy
• Barns intressen i fysiskt planering
• Fastighetsägarförteckning
• Kulturmiljöinventering
• Miljökvalitetsnormer
• Naturvårdsplan
• Grönplan och ekosystemtjänstinventering
• Artskydd
• Biotopskydd
• Strandskydd
• Riksintressen
• Natura 2000
• Statistik  som trafikmängder, befolkningstäthet 

och arbetsplatser
• Grundkarta, 3D-landskapsmodell

Ärenden ska hanteras digitalt 
genom hela handläggningen 
All handläggning och kommunikation kring ärendet, 
från första skissidén, remisshantering, överklagan-
de, arkivering till byggnation och inflyttning och 
förvaltning ska ske digitalt. Gäller alla aktörer inom 
kommunen, nämnder, mellan myndigheter, organi-
sationer, företag och privatpersoner.

För att möjliggöra detta arbetssätt och få fungera-
de verktyg som stöttar processen behövs nationella 
regler, standarder och funktionskrav, utifrån vilka 
programvaruleverantörer på marknadsmässiga grun-
der kan realisera modelleringsplattformen. 

Ett oavbrutet flöde eliminerar informationsförlusten 
som idag förekommer mellan olika faser i samhälls-
byggnadsprocessen. Exempelvis kan bygglovsmo-
deller i BIM direkt kontrolleras mot detaljplanens 
bestämmelser och avvikelser kan snabbt identifieras. 

Ett annat exempel är att detaljplanen på ett annat sätt 
kan använda befintliga förhållanden som exempelvis 
en 3D-skannad markmodell och låta bestämmelser-
na förhålla sig direkt till de faktiska förutsättningarna 
på platsen som de var vid upprättandet. 

Detaljplanens information kan därefter användas av 
tredje part för att upprätta olika typer av tjänster. Ett 
exempel är tjänster som hjälper företagare att hitta 
byggrätter för sina verksamheter. 

Detaljplanen går också från att vara en för allmänhet-
en svårläst handling i 2D- till en 3D-handling som 
kan representeras på olika sätt beroende på syftet. 
En viktig aspekt är att det då går att öka förståelsen 
av vad detaljplanen innebär hos allmänheten och 
därmed stärka den demokratiska processen.

• Politiskt uppdragsbeslut
• Insamling av platsens geografisk och planerings-

mässiga förutsättningar
• Framtagning av gemensam målbild, avsiktsför-

klaring
• Laboration av olika alternativa utformningar, 

innehåll, karaktär, omfattning och tidig genom-
förbarhetsanalys

• Prövning enligt PBL
• Delbeslutsfas (inför politiska beslut, begäran om 

planuppdrag, samråd, granskning, antagande)
• Remissförfarande (ev internsamråd innan start, 

samråd, granskning, ev överklagan)
• Lagakraft
• Arkivering

Det är ett omfattande underlagsmaterial, utredningar och analyser som kan behövas  
i arbetet med detaljplaner, exempelvis:

Detaljplaneprocessens olika faser (grovt)
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Detaljplaneprocessen är en dialog mellan kommunens olika nämnder, statliga myndigheter, explo-
atörer och sakägare inom ramen för regelverket i plan- och bygglagen. Illustrationen visar exempel 
från Malmö stads detaljplaneprocess på privat mark med behov av exploateringsavtal.
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BIM kan underlätta uppfattningen av stadsrummens storlek, form och användningsmöjligheter, 
vilket ger bättre dialog- och beslutsunderlag. Här visas exempel på visualiseringar från Tyréns.
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Dagens detaljplaneprocess sker ofta med sk ”bak-
längesplanering” där detaljplanehandläggare försöker 
passa in redan projekterade byggnader i stället för att 
utifrån platsens förutsättningar ta fram stadsbygg-
nadsstruktur och innehåll som ger möjliga byggrätter 
och de begränsningar som platsen kräver, enligt PBL. 

Kommunerna behöver ta planeringsansvar 
och leda gestaltningsutformningen och 
prövningen av ändamålen i detaljplanen.

I den inledande kreativa fasen skissas det 
relativt fritt.  
I den initiala kreativa fasen behöver plattformen 
kunna fungera som ”dialogmaterial” där indata från 
sökande, fastighetsägare, exploatör, kommunens 
olika tjänstemannaorganisationer och andra myn-
digheter kan läggas in. Både förslag som någon har 
med sig eller tas fram i plattformen, direkt under  ett 
arbetsmöte, måste kunna visas.

I utrednings- och analysfasen förs begräns-
ningar och regelverk in som påverkar  
utformningen.
Grundkartan försvinner i den form den är idag 
och ersätts med en modern modell med grunddata 
som används som beslutsunderlag i planprocessen. 
Lantmäteriet har i rapport 2017:2 utifrån regerings-
uppdraget ”Digitalt först” föreslagit att innehållet och 
utseendet på grundkartan ska standardiseras. 

För att vara en grund för 3D-detaljplanering med en 
digital planprocess anser vi att grundkartan behöver 
standardiseras som en landskapsmodell i 3D och 
alltid vara uppdaterad i realtid. Vid varje skede kan 
grunddata versionshanteras/låsas för historiken.

Det är avgörande att det i landskapsmodellen går 
att visa omgivande stadsplanering runt det aktuella 
detaljplaneförslaget. Detta medför att alla förutsätt-
ningar i det geografiska området kan ses som en 
helhet och ge en sammanhängande och överlagrande 
överblick. Det finns förutsättningarna för en stan-
dardisering av data i grundkartan genom Svensk 
geoprocess förslag. Alla kommuner behöver anpassa 
sitt kartmaterial efter denna och 3D för att optimera 
förutsättningarna. 

Förutom de platsspecifika geografiska data som finns 
i grundkartan så behöver även den geodata som tas 
fram innan och under processen standardiseras. Här 
blir den digitala 3D-detaljplaneprocessen kravställare 
mot tidigare skeden, så som fördjupade översiktspla-
ner och planprogram samt andra strategiska styrdo-
kument. Om denna typ av styrdokument och auto-
matiserade analyser är standard i detta skede, ger det 
bättre förutsättningar för en god kvalitet i stadsbygg-
nadsanalysen av struktur- och kvartersform, rörelse-
mönster, placering av olika innehåll så som handel, 
kommersiella lokaler, publika byggnader, torg, parker 
och gatumönster.



Ett stort värde ligger i att i 3D-analysera olika aspekter som bullernivåer, mikroklimat och dagsljus 
utifrån olika planförslag.Exempel från Tyréns.
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Parkeringsnorm, buller, riksintressen, värdefulla 
byggnader och annan styrande information att ta 
hänsyn till förs in i modellen. Därefter sätts dimen-
sionerande faktorer som exploateringstal, höjd och 
arkitektoniska regler som kan innefatta typen ”om 
byggnadshöjden överstiger x meter ska den övers-
ta våningen vara indragen”. När alla parametrar 
är bestämda är 3D-detaljplanen klar med sina an-
vändningsslag, volymer, höjder och övrigt innehåll 
men ännu utan illustrationsobjekt. Det är viktigt att 
förstå vilka frågor som detaljplanen ska lösa kontra 
bygglovsprövningen så att inte bygglovsprövningens 
detaljeringsgrad läggs in i detaljplanen i strid mot 
PBL.

Modelleringsplattformen kommer bland annat att 
underlätta automatiserade analyser i realtid samt idé- 
och handläggningsfasen i efterkommande bygglovs- 
prövning. Regelsambanden i planen medför att olika 
objekt i bygglovsskedet kan prövas mot planbestäm-
melserna pedagogiskt och automatiserat. Den 3D- 
visualisering som 3D- detaljplanen ger ramverket för 
i den efterkommande bygglovsprövningen ger bra 
underlag för de gestaltningsdiskussioner som ska ske 
där, bla enligt 8 kap 1§ PBL.

Exempel på automatiserade analyser i real-
tid som behöver ske vid prövning av olika 
stadsbyggnadsförslag:
• Översvämningskartering
• Buller
• Trafik (mängder och rörelser)
• Sol och skuggförhållanden
• Microklimat, vind etc
• Space syntax och mobilitetsanalyser 

Denna typ av geodata behöver kunna beräknas i 
modelleringsplattformen så att denna kan fungera 
som ett fullgott analysverktyg under framtagandet 
av detaljplanen. Analyserna ska i möjligaste mån 
automatiseras. Det ska exempelvis inte gå att skissa 
upp kvarter som gör att lägenheternas BBR krav på 
dagsljus inte uppfylls eller att trafikbullerförordning-
en inte hanteras på ett fullgott sätt, så att bygglov inte 
går att bevilja efter detaljplanen vunnit lagakraft. 

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



Exempel från Malmö stad på medborgardialog 
med verktyget Cityplanner. 

Många av våra medborgare har digital vana och 
förväntar sig lättillgänglig geografisk information 
i 3D, exempeln från spelvärlden är oändliga. 
Här exempel (skärmdump) från The Sims.

Likt IKEA utvecklat en AR app för att hjälpa sina 
kunder pröva, måtta och placera inredning bor-
de vi kunna utveckla teknik som stöttar att pröva 
olika bebyggelsestrukturer och ”möblera staden 
med byggnader och torg” i en medskapande 
medborgardialog. https://www.youtube.com/
watch?v=UudV1VdFtuQ

Strategisk medborgardialog 
med 3D-visualisering
Är våra nya verktyg moderna eller redan förlegade? 
Vad förväntar sig medborgarna av oss? Vad behöver 
vi själva, våra samarbetspartners och stadens aktörer 
under processen? Följer vi i kommunerna med i ut-
vecklingen kring visualisering i interagerande model-
ler och spelmotorer? 

Vi behöver utveckla medborgardialogen med hjälp av 
digitalisering och visualisering samt använda befint-
liga teknologier på ett smartare och mer innovativt 
sätt för att skapa värde för medborgarna. Partner-
skap för innovation och en snabbare förflyttning 
samt transformation. Nyttja exempelvis spelindu-
strin, LAN, GPS- positionering, smartphone, appar, 
geocaching, Pokemon Go- teknik, smartwatches 
i kommunikationen med medborgarna. Använd-
ningen av 3D, BIM och visualisering leder till ökad 
kreativitet förbättrad kommunikation och beslut med 
högre kvalitet samt innovativ medborgardialog. Det 
ger möjliget till interaktion, debatt och digital dialog 
när inspiration och ideer hämtas från digitala verktyg 
i spel- och filmbranschen och genom samarbete med 
externa parter. Även olika former av vyer, åkning-
ar, är viktigt samt att befintliga förhållanden som 
byggnader och arkitektur ingår så att stadsbildsana-
lysen blir korrekt. Här finns mycket att lära från bl.a. 
spelindustrin för att ge realistiska illustrationer som 
varken förvanskar eller förskönar. 

Vår tanke är att modelleringsplattformen ska 
utformas så att den underlättar möjligheten 
till visualisering och pedagogisk beskriv-
ning av aktuellt förslag vid remiss, samråd 
och granskning för medborgare, sakägare 
och andra. 

En lösning som modelleringsplattformen som 
innehåller 3D-geodata, BIM och dialogverktyg ger 
möjlighet till digital interaktion, debatt, ökad delak-
tighet och demokrati. Det behövs utvecklade lös-
ningar för visualisering av geodata för att förenkla 
tolkning av information och underlätta för medbor-
garen. 
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• Presentera planbestämmelser i 3D enligt framtida 
standard.

• Hantera inkommande data som markmodell, 
ledningsinfrastruktur, byggnader etc i 3D. 

• Hantera adress- och fastighetsinformation inklu-
sive underlag för formella utskick.

• Knyta information från planbeskrivningen till 
detaljplanen både geolokaliserad och annan in-
formation av mer generell karaktär. 

• Knyta information från detaljplanen till text- 
avsnitt i planbeskrivningen. 

• Knyta information från yttranden till geografisk 
plats i detaljplanen. 

• Hantera VR/AR-presentation av detaljplanen.
• Ha ett användarvänligt och intuitivt UI (user 

interface).

• Urskilja de juridiska bestämmelserna från övrig 
information på ett tydligt sätt.

• Analysera olika utredningsbehov och vilka effek-
ter och påverkan som olika stadsbyggnadsförslag 
ger, exempelvis skuggor från byggnadsvolymer.

• Hantera olika sätt att bebygga samma byggrätt 
med exempelvis begränsning av BTA vilket gene-
rerar flera olika möjligheter att nyttja byggrätten. 

• Visa intilliggande gällande och pågående  
detaljplaner och lagakraftvunna bygglov så att all 
möjlig och pågående stadsutveckling kan läsas i 
ett sammanhang.

• Visa befintliga stadens arkitektur, kulturmiljö och 
stadsbild så att denna prövning utifrån detaljpla-
nen underlättas.

AR skulle kunna användas för workshops i skala 1:1 för att gemensamt få fram lämpliga stads-
byggnadsförslag som tar vara på platsens förutsättningar, för att sedan bearbetas vidare.  
Bild: Norra Sorgenfri, Malmö stad

Handläggaren, sökanden, och besluts- 
fattaren behöver en bättre och gemensam 
bild av alternativa förslags lämplighet.
Detta arbetssätt skapar stora värden genom gemen-
sam målbild, avsiktsförklaring, förståelse för platsens 
förutsättningar och olika kommunala behov som 
även behöver hanteras som kommunal service, skola 
förskola, fritid, kultur, allmän platsmark (gata, park, 
torg), BTA, volymer, höjder, användning.

Analys och gestaltning är en viktig del i en 
medskapande och effektiv detaljplanepro-
cess.

För att plattformen ska fungera för alla sökande, oav-
sett om det är en liten eller stor aktör, engångs- eller 
flergångsökande, privatperson eller företag behöver 
den troligen vara en öppen plattform som kommu-
nerna kan tillhandahålla. 

Plattformen behöver vara lika lätt att använda som 
IKEA köksmodellering för de mindre okomplice-
rade projekten. För den professionella marknaden 
och för kommunens egen fysiska planering krävs en 
utökad plattform som klarar deras mer avancerade 
behov. Här kommer troligen IT- leverantörer kunna 
utveckla befintliga  projekterings- och visualserings-
teknologier för att stötta detta arbetssätt. Plattformen 
behöver vara kompatibel med flertalet av de digita-
la verktyg som byggbranschen använder för att nå 
framgång.

En plattform för upprättandet av en tredimensionell detaljplan bör kunna:
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Verktyget behöver vara lika lätt att 
använda som IKEA köksmodellering 

för de mindre okomplicerade pro-
jekten. För den professionella mark-

naden och för kommunens egen 
fysiska planering krävs en utökad 

plattform som klarar avancerad Big  
Data och automatiserade analyser. 

Applikationstest i VR-labbet på Kulturnatten Lund. I nuläget är det en kartvy med ett par objekt  
(olika hustyper) som användaren kan dra in i kartan och placera där man vill ha dem. Man kan 
även rotera dem och ändra storlek på dem. En enkel prototyp för hur en planering med ett sådant 
här verktyg skulle kunna se ut. Tekniken finns för att modelleringsplattformen ska kunna realise-
ras. Bilden är skärmdump från Lunds testfilm.
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Detaljplaneteknik med 3D-visualisering och automatiserade 
analyser

Exempel på regleringsnivåer i detaljplaner från Stockholm, utifrån den geografiska platsens och 
detaljplanens huvudsyftet, som ställer krav på en variation av visualisering.
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Detaljplaneteknik i 3D innebär nya krav och förut-
sättningar inte bara på data utan även på processen 
och presentationen. Informationen i digitala de-
taljplaner behöver vara sökbar och tillgänglig samt 
kunna utbytas, återanvändas och vidareanvändas 
inom många områden och av många olika aktörer. 
Krav på gemensamma standarder och utbytesformat 
är således ett måste. Informationen ska också kunna 
läsas tillsammans med övrig geografisk information, 
vilket sparar tid och ökar kvaliteten i ärendet.

3D-detaljplaner kan skapas med tekniker som AR 
eller VR och ska utnyttja förutsättningar som finns 
i BIM. Begreppet plankarta och planbeskrivning 
försvinner och ersätts av en digital datamodell som 
innehåller alla beskrivningar på objektsnivå. Plan-
kartan blir en XML-fil som blir juridiskt bindande. 
Genom en rapportgenerator som kan läsa de digitala 
objekten i den moderna formen av digital detaljplan 
skapas detaljplanens övriga handlingar i form av 
renderingar och beskrivningar.

Analyser och skisser ska göras kompatibla så att 
utbyte mellan de olika aktörerna kan ske utan infor-
mationsförluster. Vid skapandet av en plan ska hand-
läggaren utgå från ursprungsdata. Omtolkning av 
data ska undvikas. Detta ställer krav på planförutsätt-
ningar som ska ingå i planprocessen. En fördjupad 
översiktsplan eller ett planprogram ska vara maski-
nellt läsbar för detaljplaneverktyget, liksom all annan 
information. Data får gärna utbytas som öppen data 
tillgänglig för alla.

Grundkartan, eller dess motsvarighet, behöver 
standardiseras som landskapsmodell i 3D och alltid 
vara uppdaterad i realtid. Detta kan innebära att ny-
byggnadskartan eller dess modernare motsvarighet 
automatiseras. Det kan även påverka arbetsprocessen 
kring fastighetsbildning då korrekt indata ligger som 
underlag i 3D-plattformen, vilket ger en effektivare 
och snabbare process än idag, helt utan behov av 
omtolkning eller manuellt arbete.

Presentation av den moderna detaljplanen ska inte 
ske enligt dagens struktur, utan som 3D-modeller i 
form av visualiseringar. Detta ställer högre krav på 
att det finns visualiseringsteknik för den som ska ta 
del av handlingen vid samråd. Vi menar att dialogen 
och kvaliteten på interaktionen väsentligt förbätt-
ras. Förståelsen för plandokumentet redovisat som 
3D-modell är mycket bättre än som dagens pap-
perskartor. Illustrationsbeskrivningar med olika möj-
liga utföranden i en plan är lättare och bättre att göra 
med modern teknik jämfört med dagens illustration 
som följer med planhandlingen. Genom att använda 
moderna verktygsmöjligheter går det att förbättra 
kvaliteten, tydliggöra syftet och spara tid. 

Gör inte halvdigitala lösningar som PDF- 
varianter av dagens detaljplan. PDF-formatet 
bör endast användas vid behov för att doku-
mentera ”fryst” information.



Ovan detaljplan från Stockholm som visar hur vertikala planbestämmelser hanteras idag. Kom-
plexiteten är stor och tolkningen problematisk. Nedan detaljplan från Helsingborg, som visar hur 
illustrationer behöver komplettera plankartan för ökad förståelse och tolkning. Att detaljplanen 
möjliggör fler byggobjekt än de som illustreras är en pedagogisk svårighet.

26



Genom att skissa i VR tillsammans skapas större förståelse och bättre planförslag. 
Exempel från Lund, Brunnshög.

Fallstudie ”Visuell detaljplan”
Vi har med hjälp av två studier, en detaljplan under 
framtagande och en fiktiv detaljplan, testat hur en 
detaljplan skulle kunna se ut i 3D. Med stöd i dessa 
har vi diskuterat vilka behov av digital information, 
integration, analys och visualisering som finns i  
arbetsprocessen samt för att kunna presentera infor-
mationen på ett pedagogiskt sätt som är lätt att ta till 
sig. 

Det ena, fiktiva, fallet är byggt från grunden med 
3D i åtanke och ska demonstrera hur ett antal olika 
bestämmelser skulle kunna se ut i 3D. Fallstudien vi-
sar på hur olika användningar som allmän plats och 
kvartersmark kan visualiseras. Hur utformning av 
allmän plats kan visas, i detta fall gatumark, och hur 
förekomsten av utformningsbestämmelser för beva-
rande av exempelvis en fasad kan se ut. Fallstudien 
har även med exempel på visualisering av utfarts-
förbud, markreservat i form av u-område (inklusive 
ledningens läge under mark), byggnads totalhöjd, 
nockhöjd och byggnadshöjd samt takvinkel. 

Det andra fallet är byggt utifrån en detaljplan som 
arbetades med i Helsingborgs kommun och har 
framförallt använts för att studera hur en föreslagen 
bebyggelse kan matchas in mot en detaljplan redan 
under arbetet med detaljplanen. Fallstudien visar 
även hur flera användningar i det vertikala planet 
skulle kunna visualiseras i 3D. 

Studien har visualiserats i olika detaljeringsnivåer, 
utseenden och format för att belysa olika möjlighe-
ter och problem samt visa hur en tredimensionell 
detaljplan skulle kunna se ut. 

27



Konstruktionen av en  
detaljplan i 3D 

Som alla detaljplaner börjar processen med att en 
plats identifieras. I detta fall är gatorna det första som 
läggs till i modellen utöver kringliggande bebyggelse.

Gatorna har i detta fall försetts med utformningsbe-
stämmelser i form av markmaterial och gatusektion. 
En trädrad föreskrivs på ena sidan av gatan.

Kvartersmarkens användning fastställs. Med fördel 
kan traditionella detaljplanefärger användas för detta 
ändamål då det ökar igenkänningsfaktorn i bran-
schen.

Ett markreservat för underjordiska ledningar fast-
ställs på en del av planområdet. Ledningens befintli-
ga och/eller planerade läge under mark kan vara en 
del av informationen i detaljplanen. Detta möjliggör 
även att u-områdets omfattning under mark skulle 
kunna fastställas.
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Byggrätternas omfattning i höjd bestäms. I exemplet 
används totalhöjd för kontorsbyggrätten i brunt och 
byggnadshöjd, nockhöjd och totalhöjd för byggrätten 
för bostad i gult.

Rastret illustrerar att en utformningsbestämmelse 
finns på fasaden. Olika typer av raster kan med fördel 
illustrera olika bestämmelser.

Byggnadshöjd, nockhöjd och totalhöjd illustreras här 
med olika nyanser av användningens kulör. Dessa 
höjder utgår alltid från marknivån i den underliggan-
de 3D-landskapsmodellen vilket kan underlätta vid 
lovgivning men ställer höga krav på markmodellen.

Andra egenskapsbestämmelser läggs in exempelvis 
utfartsförbud och i detta fall en högsta höjd för kom-
plementbyggnad (raster)

Bevarandebestämmelser visualiseras med fördel med 
exempelvis ett foto av det som ska bevaras applicerat 
direkt på den plats där dessa finns. Exemplet använ-
der en fasadbild men kan utvecklas till att vara en 
komplett 3D-scanning av det som ska bevaras.
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Egenskapsbestämmesler och utformningsbestämmel-
ser kan i en 3D-detaljplan visualiseras på olika sätt. 
Här är ett exemepel på hur takvinkel kan hanteras. 
Vår fallstudie visar att text i modellen inte är lämplig. 
Om det behövs för regleringen bör text användas 
vid selektering av yta eller likande och lämpar sig då 
förmodlingen bäst som en inforuta.

Slutligen en fullständig detaljplan visualiserad i sin 
kontext. För att ta del av lydelsen av enskilda be-
stämmelser skulle man exempelvis kunna klicka på 
det objekt som är intressant alternativt lista samtliga 
bestämmelser och genom att markera dem i listan få 
modellen att markera var dessa bestämmelser gäller.

Bilden visar ett sätt att hantera siktlinjer och hörnavskärningar, samt utskjutande byggrätter över 
allmän platsmark i 3D-planbestämmelser i en digital detaljplan i Norge. Källa Vianova
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Prövning och visualisering 
av olika exploateringar mot 
en tredimensionell detaljplan

För att få ut största möjliga nytta ur en detaljplan be-
höver den kunna hantera att den byggnad som slutli-
gen byggs på platsen inte låses för tidigt i processen. 
Detaljplanen tillhandahåller med fördel endast de 
yttre begränsningarna för hur omfattande bebyggels-
en får bli och vid behov hur den får se ut. 
Utöver att pröva hur en detaljplan skulle kunna se ut 
i 3D har vi därför även prövat hur en sådan kan han-
tera att matchas mot en modell av tänkt bebyggelse.

Bilden visar hur det skulle kunna gå att visualisera 
om föreslagen exploatering är förenlig med de-
taljplanen eller inte. I exemplet är det bruttoarea 
(BTA) som visualiserats och byggrättens begräns-
ningar i höjd och bredd representeras av den gråa 
boxen. Exemplet är en och samma byggrätt som 
exploaterats med olika disponering av volymerna 
inom byggrätten och med olika BTA. De två explo-
ateringsförslagen närmst i bild underskrider tillåten 
BTA och blir därför blå och den bortre överskrider 
och representeras då i rött. Detta kompletteras med 
fördel med en mätare på med hur många BTA som 
byggrätten överskrids. På motsvarande sätt skulle en 
detaljplan kunna illustreras på en mängd olika sätt 
genom exempelvis att låta en slumpgenerator gene-
rera olika exploateringar som faller inom detaljpla-
nens bestämmelser.

Denna bild visar en mer avancerad modell från ett 
verkligt planarbete i Helsingborgs kommun. Syftet 
med bilden är i första hand att illustrera hur det kan 
se ut när bebyggelsen sticker utanför den gråa boxen 
som även här utgör begränsning i höjd och bredd 
för byggrätterna. Exempelvis kan vi se att de högre 
byggnaderna i modellen är för höga i den placering 
de har fått. Här illustreras även en annan möjlighet 
när det gäller tredimensionell detaljplanering som är 
att avgränsa olika användningstyper i höjdled. Detta 
skulle till exempel kunna vara till hjälp vid fastig-
hetsbildning. 

Exempel på byggnadsmodellerna.  
Källa: originalmodell White Arkitekter. 

En fastställd 3D- detaljplan ger stort värde 
som ramverk i modelleringsplattformen för 
utformningen och prövningen av den arki-
tektoniska utformningen av faktiska byggna-
der i de olika efterföljande bygglovsproces-
serna.
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PBL kräver relevanta  
detaljplaner utifrån planens 
huvudsyfte
Detaljplanen får enligt plan och bygglagen (PBL 
2010:900) inte reglera mer än vad detaljplanens 
huvudsyfte kräver. Detaljplaneverktyget ska använ-
das för att pröva enskilda ändamål och väga dessa 
mot de allmänna intressena samt pröva vilka vär-
den, volymer, innehåll och karaktär som stärker 
stadens attraktivitet. Syftet med en detaljplan är inte 
att möjliggöra för en specifik byggnad utan för en 
mängd olika byggnader inom de angivna gränserna. 
Vi förordar att man följer Boverkets allmänna råd för 
planbestämmelser. 

Att sätta för exakta gränser mellan exempelvis vå-
ningsplan redan i en detaljplan, genom fastighetsin-
delningsbestämmelser, kan exempelvis underlätta för 
en lantmäteriförrättning men kan även skapa stora 
problem både vid förrättningen och vid bygglov. 
Orsaken är att minsta lilla ändring av byggnadens 
utseende i bygglovsskedet riskerar att göra byggna-
den planstridig och att allt arbete med förrättningen 
blir ogjort. Med den exakthet som en helt digital 
detaljplan i 3D innebär är det därför viktigt att 
överväga vad som ska regleras i den och vad som ska 
lämnas till senare skeden i processen. 

Vad betyder detta för  
hantverket att ta fram en  
detaljplan?
Processen att tekniskt ta fram en detaljplan är i grun-
den mycket lik den process som används idag och 
bör som sådan vara lätt att ta till sig. Visuella illustra-
tioner av det som tidigare representerats med bokstä-
ver gör att ytan kan bli lättare att identifiera i 3D. 
Det finns dock en problematik i att visualisera exem-
pelvis bruttoarea (BTA) som är mycket tydligt med 
bokstav och siffra på en tvådimensionell karta men 
blir svårare i en tredimensionell representation. All 
information i en och samma visualisering kan här 
eventuellt stjälpa mer än hjälpa och ett flertal möjliga 
representationer av detaljplanen bör övervägas bero-
ende på ändamål. 

Planbeskrivning knyts med fördel i delar direkt till 
den plats i detaljplanen som informationen beskriver.
Informationen skulle kunna visas när du klickar på 
den del av planen du är intresserad av. Alternativt 
kan information i planbeskrivningen visas upp i 
plankartan när man för pekaren över ett stycke.  

Med en oförändrad PBL kan den befintliga kompe-
tensen gällande det juridiska bibehållas och fokus 
kan läggas på de nya programvaror som krävs för en 
tredimensionell detaljplan. Som med alla system- 
byten kommer det innebära att delar av personal- 
styrkan har svårt att ta till sig förändringarna vilket 
kan komma att kräva antingen extra utbildnings- 
insatser eller förändrade arbetsuppgifter. 

Den information som idag läggs in i en detaljplan be-
döms i praktiken vara densamma som den data som 
går in i en tredimensionell detaljplan. Den huvudsak-
liga skillnaden är hur informationen representeras. 
Detta innebär att de programvaror som tas fram för 
att upprätta en tredimensionell detaljplan bör kunna 
bli enkla att ta till sig för användare som är vana vid 
de produkter för upprättande av detaljplaner som 
idag finns på marknaden. Potentiellt kan representa-
tionen i tre dimensioner kunna innebära att tillväga-
gångssättet för upprättande av detaljplan kan bli mer 
intuitivt. 

Juridiska hinder - finns de?
Vår fallstudie bygger på en tredimensionell till-
lämpning av PBL och ett behov av att ändra lagstift-
ningen bedöms inte finnas. I praktiken handlar den 
tredimensionella detaljplanen om en ändring av hur 
informationen i dagens tvådimensionella detaljpla-
ner representeras men ingen betydande ändring av 
vilken information som detaljplanen innehåller. 

Det kan dock finnas problem vid tolkningen/förstå-
else av vilken information som hör till planbeskriv-
ningen respektive de juridiska bestämmelserna i 
plankartan. Vid en övergång till en tredimensionell 
och helt digitaliserad detaljplan knyts rimligtvis 
planbeskrivningens innehåll till den tredimensionella 
detaljplanen. Exempelvis genom att den information 
som har en geografisk lokal knyts till motsvarande 
plats i den tredimensionella kartan. 

Denna digitalisering av detaljplanens alla delar 
innebär att information från planbeskrivningen, till 
exempel bullerutbredningskartor, kan projiceras på 
detaljplanen. Gränsen mellan planbeskrivningens 
information och plankartans juridiska bestämmelser 
kan därmed komma att visuellt suddas ut. Det är 
därför mycket viktigt att det tydligt framgår vilken 
information i en tredimensionell detaljplan som har 
juridisk status.
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Upphovsrätt
En digital tredimensionell detaljplan kommer för-
modligen att kunna användas i en mängd tredjeparts 
applikationer i en mängd olika syften. För att tredje-
part ska kunna nyttja datan utan betydande adminis-
tration bör detaljplanen tillgängliggöras som öppen 
data. 

Detta ställer frågor kring vem som äger den under-
liggande datan och vad som ska ingå i den data som 
är en faktisk del i detaljplanen. Framförallt finns det 
ett utredningsbehov kring ägande av data upprättat 
av annan part än kommunen. 

Personuppgiftslagen och General data 
protection regulation
Vid digitalisering av granskningsutlåtanden finns det 
en poäng i att knyta yttranden geografiskt till den 
fastighet som yttrandet gäller och till den fastighet 
som talande tillhör. Framförallt underlättar det för 
den som handlägger ärendet på kommunen som 
snabbt kan få en överblick över vad yttrandet gäller. 
Det finns dock problem avseende Personuppgiftsla-
gen kring att göra denna typ av information tillgäng-
lig för vem som helst som exempelvis öppen data då 
den behöver anonymiseras. 

Utgångspunkten är därmed att personuppgifterna 
precis som idag inte exponeras på internet utan att 
anonymiseras. En annan möjlighet är att viss infor-
mation läggs bakom en identifikationsvägg som ex-
empelvis Mobilt BankID. Några konflikter med PUL 
utöver gällande inkomna yttranden från allmänheten 
bedöms inte finnas. 

Arkivering
Dagens arkivering bygger i praktiken på att analoga 
dokument (inklusive PDF) lagras antingen i ett fy-
siskt arkiv eller i ett digitalt arkiv. När grundmateri-
alet som måste arkiveras istället är digital informa-
tion som kan representeras på en mängd olika sätt 
beroende på användarens behov blir de nuvarande 
rutinerna för arkivering svåra att tillämpa. Dessa me-
toder är inte tillräckliga för att säkerställa att infor-
mationen i en tredimensionell detaljplan ska kunna 
nyttjas till sin fulla potential. Det finns därför ett be-
hov av att utreda hur en 3D-detaljplan ska arkiveras 
och hur dess juridiska information framtidssäkras.

Juridiken sätter inte hinder för nya arbetssätt för en digital planprocess.  
Bild från arbetsgrupp 2 möte.
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Vad hindrar oss juridiskt idag från att ta bort den 
analoga påskriften på plankartorna?
• Vad vi är skyldiga att göra är enligt 5 kap. 32 § PBL att 

”på planhandlingarna anteckna det datum då planen 
vann laga kraft”. Det kan vi ju göra på många olika 
sätt, kan vi anteckna på ett beständigt sätt även digi-
talt så lär det inte finnas något som hindrar oss.

Vad hindrar oss juridiskt att ersätta detta med 
antingen en e-signatur eller beslutsattestknapp i 
diariesystemet?
• På ett eller annat sätt behöver enligt ovan idag själva 

planhandlingarna påtecknas. Om det sker digitalt 
eller på annat vis finns det inga regler om. Kan man 
etablera en ny standard bör påtecknandet kunna ske 
elektroniskt.

Vad hindrar oss juridiskt från att arkivera digi-
talt? Måste vi skriva ut och arkivera papper? 
Vilka format kan ses som arkiveringsmöjliga 
digitalt?
• PDF är idag ansett som arkivbeständigt. Det är viktigt 

att Riksarkivet tydliggör vad som kan anses arkivbe-
ständigt framöver.

Vad hindrar oss juridiskt från att ha en helt digi-
tal nämndsprocess och remissprocess?
• Nämndsprocessen kan i juridiskt hänseende i alla 

väsentliga delar digitaliseras. Vad som finns kvar är 
väsentligen själva sammanträdet, men handlingarna 
kan man digitalisera under förutsättning att de sedan 
kan arkiveras på ett adekvat sätt.

• I praktiskt hänseende behöver vi kunna klara av att 
ta fram planhandlingarna (plankarta samt planbe-
stämmelser), diarieföra dem, kommunicera dem 
under planprocessens olika skeden, besluta om dem, 
skicka över dem till överinstanser för deras prövning, 
arkivera dem och använda dem på nytt under senare 
skeden.

Vad hindrar oss juridiskt från att ”inte besluta 
om grundkartan eller ständigt uppdatera den 
och behöver den arkiveras tillsammans med dp” 
i plankartan?
• I arbetet med att ta fram en detaljplan ska det enligt 5 

kap. 8 § PBL, om det inte är uppenbart onödigt, finnas 
en eller flera kartor som är lämpliga för ändamålet 
(grundkartor) och en fastighetsförteckning. De är inte 
en del av själva planen, men utgör med något undan-
tag ett obligatoriskt underlag för den. Grundkartan 
behövs för att redovisa de förhållanden som var innan 
planarbetet och där redovisa de befintlig geometriska 
förhållanden som är av betydelse för planförslaget, 
sådant som fastighetsgränser, höjd- och markförhål-
landen. Den har därför en stor rättslig och praktisk 
betydelse för det fortsatta planarbetet. Någon slags 
auktoritativ begränsning och fixering behöver vi nog 
därför göra, så att vi kommer vidare i arbetet. 

Vad hindrar oss juridiskt från att ” inte ha en 
nybyggnadskarta”?
• Vi är enligt 12 kap 4 § PBL  skyldiga att på en lovsö-

kandens begäran kunna tillhandahålla i den om vi 
enligt 9 kap. 21 § PBL anser att den är nödvändig för 
vår bygglovsprövning inom sammanhängande bebyg-
gelse. Områden med sammanhängande bebyggelse 
föreslås nu pekas ut direkt av länsstyrelsen. 

• Nybyggnadskartan behövs för att läggas till grund för 
situationsplanenen för att redovisa bl.a. va-anlägg-
ningar, gators bredd höjdlägen, avstånd till omgivan-
de bebyggelse, för fastigheten gällande bestämmelser, 
befintliga va-ledningar, plushöjder m.m. Det är också 
nödvändigt för att ge besked om vilka sakägare, t.ex. 
grannar, som berörs av åtgärden, eftersom dessa enligt 
25 § i vissa fall ska lämnas tillfälle att yttra sig över 
ansökningen.

• Kan vi hitta former för att redovisa de förhållanden 
som ska anges på nybyggnadskartan på ett annat sätt 
skulle vi ju kunna hävda att vi inte behöver den för 
vår bygglovgivning och då skulle vi följaktligen inte 
behöva tillhandahålla den. Det viktiga att vi med 
säkerhet kan tillhandahålla den information som 
nybyggnadskartan är bärare av idag.

Finns det andra juridiska frågor som måste 
utredas innan vi kan få en helt digital detaljpla-
neprocess?
• Inget utöver vad jag kan se att Boverket respektive 

Statskontoret inte redan gripit sig an.

Någon annan fråga som är angelägen i samman-
hanget?
• Vi måste ha i åtanke att de planer vi tar fram nu 

förmodligen även kommer att tillämpas för bygglov-
givningen de kommande 50-100 åren. Vi har ju idag 
problem med att vi har att tillämpa gamla planbe-
stämmelser, ja rentav generalplaner. De var framtagna 
med den bästa karttekniken som fanns då fanns att 
tillgå. Teknikutvecklingen går i allt högre takt och vi 
har all anledning att anta att den accelerationen ökar. 
Det är viktigt att våra plankartor och bestämmelser 
ska vara läsbara, tydliga och tillämpbara även i fram-
tiden.

• När det gäller teknikstandarder är det mycket viktigt 
att tänka på att planbestämmelser är en del av den of-
fentliga regleringen, om än det är väldigt platsbundet. 
Vilka lagar som gäller i ett samhälle ska man kunna ta 
del gratis, det finns ett avgörande från Högsta dom-
stolen om detta (NJA 2017 s. 157). En digitalisering 
får alltså inte låsa fast oss i standarder eller abon-
nemang som allmänheten bara har tillgång till en 
kostnad, hur försumbar den än må vara.

Göran Sundberg
Stadsjurist

MALMÖ STAD
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Vi har valt att informationsmässigt beskriva de-
taljplaneprocessen som den sammantagna hantering-
en av detaljplanefrågor från en kommuns perspektiv. 
Förutom att skapa de enskilda detaljplanerna ingår 
förvaltning av kommunens samlade detaljplaner i 
processen. Kommunerna i Sverige äger detaljplane-
processen och utifrån deras perspektiv är den konti-
nuerligt pågående. Utifrån en exploatörs perspektiv 
kommer interaktionen med detaljplaner in som en 
begränsad aktivitet i deras exploateringsprocess. 
Huvudperspektivet för diskussionen är kommunens 
perspektiv och övriga aktörer kommer in som si-
doprocesser. Via gränssnitt mot andra processer i 
kommunen och samhället i stort utbyts information 
mellan processerna.

Ett nationellt perspektiv ställer krav på  
standarder 
I ett nationellt perspektiv behöver detaljplanernas 
informationsstrukturer likriktas genom standardi-
sering. Även arbetsprocesserna kring detaljplanerna 
kan vinna på att likriktas nationellt. Genom grup-
pens arbete har vi identifierat lika många informa-
tionsstrukturer och arbetssätt som vi undersökt 
kommuner, d.v.s alla kommuner hanterar sin infor-
mationsstruktur och process på sitt eget sätt. 

Nackdelarna med diversifieringen är uppen-
bara. Diversifieringen av detaljplaner i Sveri-
ge innebär ett stort resursslöseri.
• Applikationstillverkare måste ta höjd för olika ar-

betssätt och ser inga ekonomiska motiv att satsa 
på en gedigen utveckling. 

• Externa resurser som t.ex. konsulter har svårt att 
effektivt jobba över kommungränser. 

• En nationell exploatör måste anpassa sig till olika 
arbetssätt beroende på kommun.

• Istället för att nationellt underhålla en uppsätt-
ning leveransspecifikationer behöver en uppsätt-
ning per kommun ajourhållas.

Detaljplanen är nav i många processer
Exempel på processer/aktiviteter som interagerar 
med den kontinuerliga planprocessen kan vara ”Söka 
bygglov”, ”Skapa en detaljplan” eller ”Informera om 
den framtida staden”. Vid dessa aktiviteter ”lånar 
man ut” lite information från detaljplaneprocessen 
och i vissa av dem ”stoppar man tillbaks” informa-
tion. För att processerna ska kunna kugga i varandra 
används informationsgränssnitt. 

Detaljplaneprocessen från kommunperspektiv med informationsutbyte till kringliggande processer.

Ett obrutet informationsflöde utan omtolkning
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Hur kommer 3D in?
Den tredje dimensionen, d.v.s. höjden är en utökning 
i den geometriska informationen. Den behandlas 
faktiskt redan i dagens detaljplaner i och med att 
regleringen sker även i höjdled. Ett tydligt exempel 
på detta är 3D-fastighetsbildning. Sättet att beskriva 
den tredje dimensionen är att skapa platta planer och 
sektioner. Alla är överens om behovet att visualisera 
detaljplanen med 3D som vi känner igen från design-
världen eller dataspelsvärlden.

Geometrin är bara en av 
många egenskaper
Förutom geometrin, det man ser, behöver detaljpla-
nemodellen kompletteras med attributdata. För att 
kunna hålla ordning på egenskapen geometri och 
övriga attributegenskaper behövs en s.k. objektmo-
dell som kan bära alla egenskaper. Det räcker alltså 
inte bara med en ”3D-modell” utan vi behöver en 
objektmodell där 3D kan kopplas på tillsammans 
med många andra egenskaper.

Detta beskrivs väl i HMKs tekniska rapport 
2016:4 ”I gränslandet BIM-GIS-Geodesi” kap 
2.4: ”Objektet är inte geometrin, objektet har 
geometri, liksom det har attribut.”

Vi kan inte bryta diversifieringens förbannelse eller 
utvinna objektmodellens fördelar utan erkända stan-
darder att bygga processer och verktyg utifrån.

Objektmodellen är en virtuell beskrivning av 
den fysiska verkligheten
En objektmodell beskriver en bit av verkligheten för 
ett visst syfte. Objekten i modellen kan representera 
en sak eller företeelse i verkligheten. Precis som i 
verkligheten har objekten relationer och till andra 
objekt samt en uppsättning relevanta egenskaper. 
Ett exempel är objektet yttervägg som har en (barn)
relation till objektet byggnad. Exempel på relevanta 
egenskaper är tjocklek (geometrisk egenskap) samt 
pris per löpmeter (ekonomisk egenskap). Ett van-
ligt sätt att beskriva en objektmodell eller system är 
med modelleringsspråket UML (Unified Modelling 
Language).

Svensk geoprocess har t.ex. modellerat topografiska 
data där objektet byggnad ingår ur ett geografiskt 
perspektiv. Tyréns har tagit fram en objektmodell 
gällande geoteknisk undersökningsinformation, 
GeoBIM.

Klassificeringen buntar ihop objekt med un-
gefär samma egenskaper
För att kunna göra urval och sorteringar är det 
lämpligt att gruppera objekt med likartade egen-
skaper i klasser. Ett objekt kan tillhöra flera klasser 
samtidigt. T.ex. kan en byggnad klassas som offentlig 
eller privat samtidig som den även kan vara framti-
da, befintlig eller riven.  Svensk byggtjänst har tagit 
fram klassificeringssystemet CoClass för den byggda 
miljön i Sverige. 

Filformat lagrar informationen digitalt
För att kunna lagra information digitalt krävs stan-
dardiserade filformat. Filformaten kan vara öppna 
eller stängda. Kommersiella programvarutillverkare 
har ofta stängda filformat som bygger på stängda ob-
jektmodeller. Exempel på stängda filformat är DWG 
(Autodesk) och DOCX (Microsoft). Motsvarande 
öppna format är IFC (Industry Foundation Classes) 
och ODT (Open Document Type).

För att överbrygga överföring mellan olika program-
varuspecifika filformat finns neutrala, öppna över-
föringsformat där IFC är ett exempel. Filformat som 
bygger olika objektmodeller kan ofta inte översättas 
utan att information går förlorad.

Standarder banar väg för  
effektivisering
Med nationella standarder för objektmodeller och 
klassificering kan branschen arbeta vidare via neu-
trala filformat. De stängda formaten kommer nog 
alltid finnas kvar hos de kommersiella programva-
ruleverantörerna men med starka standarder kan de 
tvingas tillhandahålla export och importfunktioner 
på öppna neutrala filformat. 
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Med dessa byggstenar är grunden lagd.  
Utmaningarna som vi studerat är:
• Hur Sveriges kommuner nationellt ska kun-

na enas om en gemensam beskrivning av de-
taljplanerna och dess bakgrundsdata enligt SS 
637040:2016 och Svensk geoprocess.

• Att skapa en visuell 3D-representation lämplig 
för att ta fram, använda och förvalta en de-
taljplan.

• Utbyte av information mellan den traditionella 
designprocessen i BIM och den förvaltande geo-
grafiska GIT-världen. Informationsutbytet mellan 
BIM och GIT tillsammans med informations-
utbyte för visualisering och analyser behandlas 
speciellt i detta avsnitt.

Automatisera informations-
hantering
I de flesta informationsprocesser är det vid själva 
utväxlingen av information som hinder uppstår. Det 
gäller från människa till människa men också mellan 
maskiner. Mänsklig interaktion är lite mer förlåtande 

tack vare människors förmåga att själva tolka och 
fylla ut information utifrån en kontext. Maskiner 
däremot kräver standardiserade protokoll och infor-
mationsformat. Genom standardiserade gränssnitt 
och automatisering kan informationsprocesserna 
effektiviseras och kvalitetssäkras.

Med ökad automatisering och maskinell hantering av 
information krävs en del principiella överväganden 
vad gäller informationsformat och informationsöver-
föring.

Deklarationsmodellen, något att ta efter
För länge sedan var självdeklarationen pappersba-
serad och väldigt få uppgifter var förtryckta även 
om Skatteverket redan hade uppgifterna. I och med 
digitaliseringen och utvecklingen av den webbasera-
de deklarationen har i vissa fall ett par kvällars arbete 
med att fylla i kontrolluppgifter och göra uträkningar 
reducerats till en digital underskrift på mobiltelefo-
nen. Skatteverket tillhandahåller redan kända uppgif-
ter förtryckta och har automatiserat de flesta uträk-
ningar på den digitala blanketten.

 
Standard/Specifikation Utgivare Omfattning 

Specifikationer 
geodata 

Svensk geoprocess 
(Lantmäteriet, 
Sveriges kommuner, 
SKL) 

Specificerar teman för geografisk data. 
Typisk bakgrundsdata i 
detaljplaneprocessen. (GIT) 

SS 637040:2016, 
Geografisk information 
- Detaljplan 

SS, TK105 Standarden anger på ett formellt och 
tekniskt sätt hur gränser, områden, 
användningsbestämmelser, 
egenskapsbestämmelser och administrativa 
bestämmelser i detaljplaner ska XML-kodas. 
(GIT) 

CoClass Svensk Byggtjänst och 
branschen 

Ett svenskt klassifikationssystem för all 
byggd miljö. (BIM) 

IFC  Ett öppet internationellt objektorienterat 
filformat för att beskriva byggnader. 
(CAD/BIM) 

CityGML  OGC, Open Geospatial 
Consortium 

CityGML är en öppen standardiserad 
datamodell och ett utbytesformat för 
digitala (3D)modeller av städer och landskap. 

InfraGML OGC, Open Geospatial 
Consortium 

Nytt initiativ för att beskriva infrastruktur- 
och terrängdata. 

 

 

Existerande standarder och specifikationer.
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Exempel på informationsutbyte vid bygglovsansökan. Det som är juridsikt bindande (planbestämmel-
ser, plankarta) i en detaljplan i en digital detaljplan bör utgöras av de objekt som illustreras ovanför linjen 
”Styrande detaljplaneobjekt). De beskrivande objekten under linjen är endast information för läsbarheten. 
Om de behöver arkiveras med detaljplanen bör utredas. 

Principerna för självdeklarationen kan över-
föras på den digitala planprocessen:
• Alla uppgifter som redan finns ska göras enkelt 

tillgängliga vid överföringstillfället
• Informationen ska kunna valideras så tidigt som 

möjligt i överföringsprocessen
• Valideringskommentarer ska vara tydliga och om 

möjligt ”självläkande”

Hur ser detta ut tekniskt?
Med målet att låta maskinerna göra det som dom 
är bra på för att frigöra tid för människor att utföra 
de uppgifter människor är bättre på behöver pro-
cessernas aktiviteter kategoriseras utifrån ett männ-
iska-maskinperspektiv. Det blir då enklare att ställa 
krav på hur lösningarna ska utformas.

Grundpelare som den tekniska överföringen 
av information bygger på innefattar:
• Låt maskiner göra det som går att automatisera
• Standardisering (helst öppna standarder) är ett 

måste för att maskiner ska kunna utbyta informa-
tion samt för att ge människor struktur

• Transaktionshantering – om något går fel i en 
informationsöverföring ska man kunna ångra

• Spårbarhet – det är ofta viktigt att veta vem som 
gjorde vad och när

Vid utformning av de tekniska lösningarna (ICT) ska 
dessa vara vad man allmänt kallar ”användarvänliga”. 
D.v.s. att de ska utformas utifrån den process/aktivi-
tet som ska stödjas och utifrån den målgrupp som är 
inblandad. 

Alltså i tur och ordning:
1. Vad ska åstadkommas?
2. Vem ska åstadkomma detta?
3. Hur ska vi utforma lösningen?

Exempel: Bygglovsprocessen utifrån en 3D-detaljplan. Vi tittar närmare på hur bygglovs-
processen kan fungera informationsmässigt tillsammans med detaljplanen. 
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Illustration från en norsk webbaserad demonstratorapplikation, avsedd för privatmarknaden för att 
testa sin bygglovsansökan. 

Detaljplanens informations-
innehåll
Detaljplanen innehåller information för att beskriva 
befintligt landskap och bebyggelse (Svensk geopro-
cess) samt regler för vad som får byggas och inte (SS 
637040:2016). Dessutom finns detaljerad information 
om utformning och funktion för nya och befintliga 
konstruktioner i form av textbaserade instruktioner. 
I några olika exempel belyses hur olika informations-
utbyten kan se ut.

I aktiviteten ”Söka bygglov” behöver byggherren eller 
projektören ta ut just de regler (begränsningar och 
möjligheter) som gäller byggnation i just det området 
som avses. Sökanden är inte intresserad av alla regler 
för hela kommunen. Beroende på om sökanden är 
professionell eller lekman kan informationen kring 
reglerna behöva anpassas. Vidare vill sökanden ha 
denna information digitalt tillrättalagd för den (ICT)
miljö man använder till vardags. 

Vid uttagen vill man alltså ha den styrande 
detaljplaneinformationen serverad enligt 
deklarationsprincipen:
• Målgruppsanpassat får projekteringsändamål
• Filtrerat (styrande/spatialt). Endast den informa-

tion som berör mig nu
• Transformerat. Informationen med referens till 

rätt plats i världen. BIM och GIS arbetar ofta i 
olika koordinatsystem och filformat

När byggnadsverket utformas ska det valideras mot 
begränsningar och möjligheter som gäller byggna-
tion i just det området som avses. 

På samma sätt som vid uttaget behöver 
BIM-modellens information skickas in för 
validering mot den styrande detaljplanein-
formationen:
• Filtrerat (styrande/spatialt). Endast den informa-

tion som berör detaljplanen. BIM-modeller är 
omfattande och behöver därför förenklas genom 
filtrering/förminskad detaljeringsgrad.

• Transformerat. Informationen med referens till 
rätt plats i världen. 

Spelreglerna som styr informationsöverföringarna 
består som tidigare beskrivits av standardiserade 
format samt leveransspecifikationer på detaljerad 
objektsnivå. Vad ska levereras och hur ska det se ut? 
Är informationen i detaljplanen klassad på objekts-
nivå kan klassificeringen användas för att specificera 
leveranserna. 

Skalbarheten i processen är viktig. En privatperson 
har enklare behov och begränsat verktygsstöd jäm-
fört med den professionella exploatören eller arki-
tekten. Troligtvis kan ett enklare webbaserat verktyg 
utvecklas för privatmarknaden medan den professio-
nella marknaden kommer att behöva mer avancerade 
moduler inuti sina existerande verktyg.
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Exempel på verktyg för att genomföra analyser i stadsskala.  
https://youtu.be/tejvHN14v4M BioClimatic toolkit

Analyser som kan förekomma i detaljplane-
arbetet kan exempelvis behandla följande:
• Buller
• Mikroklimat (temperatur, sol och vind)
• Sol- och skuggstudier 
• Siktlinjer
• Stråkstudier, space syntax
• Mobilitet och trafikmängder
• Befolknings- och arbetsplatstäthet
• Stadsrum (t.ex. gatusektioner och visualisering)
• Hydrologiska flöden
• Förorenad mark
• Översvämningar
• Massberäkningar

Faktaunderlag som behövs i detaljplanear-
betet är exempelvis: 
• Grundkarta i 3D landskapsmodell
• Omgivande planinformation
• Topografi
• Bebyggelse
• Anläggningar
• Vegetation
• Geotekniska objekt
• Geohydro och grundvatten
• Ortofoto
• Undergjordisk teknik som ledningar och tunnlar
• Fornminnen
• Föroreningar
• Statistik

De indata som behöver vara i 3D för de flesta av 
nämnda analysprocesser är i första hand topografi, 
bebyggelse, övriga anläggningar och för vissa även 
vegetation samt ett antal analysspecifika objekt. De 
sistnämnda kan t.ex. vara hinder eller dämningar vid 
översvämningskartering.

Flertalet analyser skulle dra fördel av att utföras i 
3D och helst automatiserat i realtid när olika stads-
byggnadsförslag prövas. Möjligtvis kan stråkanalyser 
fungera lika bra i 2D, men samtidigt kan en 3D-miljö 
ge möjlighet till exempelvis trafiksimuleringar. En 
3D-mobilitetsanalys ger användaren möjlighet att 
titta på miljön ur ett mer verkligt perspektiv. 
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Vilka tekniker och verktyg  
används idag?
Flera stora applikationsutvecklare erbjuder idag stöd 
för den Svenska planprocessen. Boverkets allmänna 
råd om planbestämmelser och deras webbaserade 
planbestämmelsekatalog är inbyggd i flera leverantö-
res applikationer. Från Boverket hämtas planbestäm-
melser, symboler, färger och övriga ritningsattribut. 

Vissa applikationen arbetar objektbaserat och att det 
finns möjligheter för XML-export/import av regel-
bank och geometrier. I den mån bakgrundsdata finns 
tillgänglig i 3D kan den även visualiseras i 3D. Dock 
stöder ingen av applikationerna arbete med detaljpla-
nen direkt i 3D. Inte heller kan reglerna enligt SIS 
637040:2016 visualiseras i 3D. 

Förslag på koppling mellan BIM och GIS:
Från detaljplanen exporteras de styrande 
detaljplaneobjekten med attributdata till IFC- 
format som de flesta projekteringsverktyg 
kan konsumera.

Nuvarande koppling mellan BIM och GIS är 
spartansk
Datautbyte mellan BIM och GIS sker i dag via ma-
nuella handgrepp. I princip är det endast geometrin 
som relativt ostrukturerad utbyts. 

Ett arkitektverktyg på BIM-sidan är Revit från Auto-
desk som inte går att koppla till traditionella GIS-da-
tabaser. Import till Revit kan i praktiken ske genom 
att omvandla spatiala GIS-objekt till IFC-format eller 
det primitivare DWG/DXF-formatet. I bägge fallen 
förlorar man idag all tillhörande attributdata.

Export av BIM-modellen sker idag via DWG/DXF 
och hanterar endast geometri. Tillhörande attribut-
data förloras. När det gäller 3D-geometrier är i vissa 
fall exporten än mer begränsad.

Från den projekterade BIM-modellen exporteras de 
nödvändiga BIM-objekten med attributdata till IFC. 
I detaljplaneverktygen får IFC-import utvecklas. 
Eventuellt kan denna omvandling erbjudas som en 
fristående tjänst på webben.

Inom Smart Built Environments testbäddsprojekt har 
det påbörjats demonstrationsscript utvecklade i FME 
för att testa export från BIM-format till City- 
GML. 
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Slutsatser
• Ju fler paradigmhopp 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. Börja nu! Det finns inget att vänta på. 
• 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.
• Kommunerna behöver ta sitt planeringsansvar och leda gestaltningsutformningen och prövningen av ändamålen i 

detaljplaneprocessen.
• Digitaliseringen kan ge planprocessens olika aktörer, internt och externt, gemensamma arbetssätt och målbilder.
• Den stora vinsten och nyttan av 3D-detaljplaner ligger i den analys och framtagandeprocess som ligger inom  

detaljplanearbetet och i de efterkommande bygglovsprövningar och deras analyser.
• Modelleringsplattformen möjliggör att vi tillsammans kan medskapa, skissa och gestalta samt tolka byggnader, 

arkitektur, kulutrmiljö, volymer, höjder och innehåll likartat.
• Modelleringsplattformen ger möjlighet att koppla ihop AR, VR, BIM och GIS med fokus på detaljplanens uform-

nings- och anaysprocess.
• Grundkartan behöver ersättas med en modern modell med grunddata i realtid, standardiserad med Svensk  

geoprocess i en 3D- landskapsmodell, som visar geografisk fakta, statistik och omgivande stadsplanering.
• I detaljplanens  skissutformningsskede behövs automatiserade analyser i realtid som är geografiskt kopplade.
• Modelleringsplattformen underlättar pedagogisk beskrivning och beslutsunderlag samt medborgardialog.
• Detaljplanen ger inom modelleringsplattformen ett ramverk för bygglovsprövningen och gestaltningsutformningen 

i BIM för efterföljande projektering.

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 funktions- 

standard!
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

Kommunal nivå 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
Kommunal nivå Steg 3
• Utveckla bygglovsprocessen utifrån 3D-detaljplaner
• Förbättra befintliga detaljplaner genom digitalisering
• Digitala arkiv och arkivering i 3D, öppet och sökbart för alla
Branschen
• Delta aktivt i kompetensutvecklingen tillsammans med kommunerna kring detaljplaneprocessen
• Gör en gemensam verksamhetsplanering för detaljplaneprocessen
• 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 modelleringsplattform.



Stötta kommunalt och statligt förändrings- 
arbete på nationell nivå
Digitalisering är en stödprocess för en förflyttning 
av en verksamhets process- och kvalitetsutveckling. 
Ett sådant förändringsarbete kräver ett kommuni-
kativt och inkluderande ledarskap och en strategisk 
inriktning, prioritering, budget och tid. Ledarskapet 
i kommunerna behöver lägga fokus på transforme-
ring och strategisk verksamhetsutveckling och hålla 
frågor som ”Hur förflyttar vi oss från ett arbetssätt till 
ett annat och vilka värden ger det?” samt ”Hur ser le-
darskapet ut som stöttar denna förändring?” aktuella 
i ledningsgrupperna kontinuerligt.

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

Ta fram nationella krav och standarder för 
ett obrutet informationsflöde  
Digitaliseringen av offentlig sektor ska snabbas på 
enligt regeringen. Ett tydligt politiskt- och tjänste-
ledarskap är avgörande för att skapa det förändrings-
tryck som detta kräver. Effektivisera kommunernas 
interna processer för stadsutveckling med ett obrutet 
informationsflöde samt en hög grad av samutnyttjan-
de av tekniklösningar. Använd digitala möjligheter 
nya och befintliga till att förändra beteenden hos 
medarbetare politiker, exploatörer och näringsliv 
i syfte att skapa bättre förståelse och initiativkraft i 
stadsbyggnadsprocessen samt bättre service, högre 
kvalitet, rättssäkerhet och högre effektivitet. Kom-
munerna behöver strategiskt skapa tids- och resurs-
utrymme för detta förändringsarbete i organisatio-
nen, vilken är en utmaning i bostadskrisens Sverige 
samtidigt som det är en nödvändighet. 

Satsa på kompetensutveckling 
Branschens alla aktörer behöver få utbildning och 
kompetensutveckling kring digitaliseringens möj-
ligheter för att effektivisera planprocessen i alla dess 
skeden med 3D, BIM och GIS för idéskissutveckling, 
analys, visualisering, dialog, projektering och klassi-
ficering. Alla involverade aktörer behöver också ökad 
kunskap och utbildning om stadsbyggnadsprocessens 
helhetsperspektiv för att skapa förståelse för varan-
dras delprocesser och digitaliseringens möjligheter.

Skapa ett gemensamt nationellt  
verksamhetsplaneringsstöd
Vi behöver vara delar av samma stadsutvecklings-
process. Digitaliseringen ska ske med ett tydligt 
medborgar- och företagsperspektiv. Ett mål bör vara 
att implementera ett gemensamt nationellt verksam-
hetsplaneringsstöd för detaljplaneprocessen för alla 
inblandade aktörer för en effektiv och transparent 
process, standardiserad, säker och kostnadseffek-
tiv. En digital planprocess går ut på att många olika 
aktörer kan utbyta information digitalt i rätt skede. 
Vi behöver vara delar av samma stadsutvecklings-
process, förstå våra roller, veta när vad ska göras, 
utredas, hanteras för att kunna resursoptimera både 
mantimmar och flödestid. Ett gemensamt nationellt 
verksamhetsplaneringsstöd ger möjlighet för de-
taljplanens alla inblandade aktörer att få gemensam 
tidplan, samordning, geografisk leveransplanering, 
uppföljning samt status för pågående detaljplaner 
både geografiskt, innehållsmässigt och ledtider.

En nationell planbestämmelsedatabas
Lagra all detaljplaneinformation i en öppen, struk-
turerad, lättillgänglig och användarvänlig nationell 
databas enligt SIS-standard. Möjliggör integrerat och 
kompatibelt informationsutbyte mellan planbestäm-
melsedatabasen, planritningssystemet och karthan-
teringssystemet. Det vore lämpligt om Lantmäteriet 
kunde utveckla och förvalta denna databas. Vi är 
därför glada över att Lantmäteriet har med detta i sin 
rapport till regeringen.

Ersätt papperssignering med e-signering 
Utveckla helt digitala nämndsprocessen och re-
missförfaranden utan manuella moment eller pap-
pershantering och PDF-format. För att klara detta 
behöver papperssigneringen ersättas med digitala 
verifikationsmöjligheter som digital attest och E-sig-
nering.

Testbädd för digitala detaljplaner i 3D
Sverige behöver utveckla 3D-detaljplaner med BIM, 
AR och VR samt skapa möjlighet för digitala analys-
processer i GIS i realtid. Det behöver skapas natio-
nella testbäddar, där Boverket, SKL, Lantmäteriet, 
tekonolgibranschen och kommuner tillsammans 
deltar, för att utveckla den modelleringsplattform 
som vi ser som nödvändig för att förbättra detaljpla-
neprocessen. 

Förslag på fortsatt arbete: Transformering i stället för att  
digitalisera analoga arbetssätt
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Testbäddarna behöver utveckla öppna, nya och be-
fintliga standarder, metoder och processer för de-
taljplaneprocessens olika delar. 

Möjligheten till automatiserade analyser i re-
altid tillsammans med obrutna och integre-
rade informationsflöden är en nyckelfråga. 

Obrutet standardiserat informationsflöde
Tillhandahåll och ta emot digital information i 
enhetliga format och använd gemensam definitioner 
och standarder av informationens innehåll i stads-
byggnadsprocessen. Använd nationella standarder 
som Coclass, Svensk geoprocess Boverkets SIS-
standrad SS 637040:2016, referenssystem SWEREF 
99 och RH2000 mfl.

Utveckla helt digitala och 3D-visuella översiktsplaner 
som är lättillgängliga för medborgarna och företag 
enligt nationell standard, som kan användas vidare i 
övriga skeden i stadsbyggnadsprocessen. 

Primärkarta som 3D-landskapsmodell 
Grundkartan och primärkartan  behöver standardi-
seras som 3D-landskapsmodell nationellt, som ska 
vara öppen för alla inblandade aktörer att använda. 
Öppen geodata så som planförutsättningar, framför 
allt platsspecifika, behöver standardiseras i 3D för 
att fungera som underlag för en digital stadsutveck-
lingsprocess. Det behöver också utvecklas kartstöd 
som utgår direkt från originaldata med 3D-visualise-
ringsstöd med möjlighet till fördefinierade vyer och 
åkningar som är användarvänligt och pedagogiskt. 

Utveckla bygglovsprocessen utifrån 3D-  
detaljplaner
Utveckla hur en gestaltningsidé i bygglovsprocessen 
kan prövas utifrån den digitala detaljplanen, som tar 
utgångspunkt i den 3D-information som finns obru-
tet i BIM, AR, VR och GIS. Detta får störst värde om 
det kan ske i en smart 3D-labbverkstad där kommu-
nens olika tjänstemannaorganisation och andra myn-
digheter kan lägga in sina idéskisser och analyser, i 
kompatibla system med exploatörer, byggherrar och 
konsulter med ett obruten flöde.

Utveckla digitala tjänster som tar den sökande från 
idé, bygglov, startbesked, kontrollfasen med kontroll-
plan, slutbesked till digital arkivering och e-arkiv.  
Skapa modeller för hur bygglovsprövningen kan 
systematiseras utifrån absoluta villkor och kvalitativa 
bedömningar, genom att bla nyttja flexibla e-tjäns-
ter med öppen källkod för bygglovsansökning och 
prövningen.

Ta fram en visualiseringsstrategi
Visualisering och analys – vilket digitalt materi-
al förstår vi? Ser vi samma sak? Hur fungerar vår 
kreativa process? Kreativiteten i tänkandet behöver 
få utrymme i den digitala processen och verktygen. 
Kommunerna bör ta fram 3D-riktlinjer med vision, 
mål och önskade effekter för 3D och visualisering 
för att förändringstrycket för 3D-detaljplaner ska bli 
tydligare. Riktlinjerna bör innehålla rutiner för data, 
verktyg och strategisk användning, ajourhållning, 
modellering, analysering, visualisering och medbor-
gardialoger. 

Utveckla medborgardialogen
Använd digitala tjänster när det är möjligt och 
relevant ska vara förstahandsvaltet i den offentliga 
sektorns kontakter med företag och privatpersoner. 
Medborgare och företag ska bara behöva lämna in-
formation endast en gång. Kommunerna, länsstyrel-
ser och andra myndigheter inom stadsbyggnadspro-
cessen behöver därför utveckla e-tjänster som stöttar 
detta och som utgår från företag och medborgarnas 
behov. Hantera detaljplanen digitalt genom hela 
processen från idé, handläggning, kommunikation, 
remisshantering till överklagande och arkivering. 
Detta behöver gälla alla aktörer, inom kommunen, 
mellan myndigheter, företag och privatpersoner. 

Den strategiska medborgardialogen kring stadsut-
veckling och medskapande i planprocessen behöver 
utvecklas. Med hjälp av digitalisering och visualie-
ring kan medskapandet öka och då även demokratin 
men mindre andel överklaganden och bättre kvalitet 
i förslag till följd. Nyttja befintliga teknologier på ett 
smartare och mer innovativt sätt för att skapa värde 
för medborgarna.Vår tanke är att modelleringsplatt-
formen ska utformas så att den underlättar möjlig-
heten till visualisering och pedagogisk beskrivning 
av aktuellt förslag vid remiss och samråd, granskning 
för medborgare, sakägare och andra. 

Nationellt finansieringssystem för snabbare 
omställning.
Det kostar olika mycket pengar och tid beroende 
på hur fort du vill förflytta den digitala utveckling-
en. Nationellt finansieringssystem är avgörande om 
majoriteten av Sveriges kommuner ska klara denna 
transformering. En övergång till en tredimensionell 
detaljplanering kräver nya/uppgraderade program-
varor både i landets kommuner och bland de kon-
sulter som jobbar med detaljplanering. Det innebär 
rimligtvis betydande investeringar i dessa nya system 
både avseende utveckling och vid införskaffande av 
systemen till användarorganisationerna. 
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Vad är det akuta behovet hos 
de mindre kommunerna?
Nationell handledning för digitalisering av 
befintliga detaljplaner
Befintliga detaljplaner behöver digitaliseras för att 
byggaktörer och kommuner ska kunna använda 
informationen på ett effektivare sätt samt för att 
dra nytta av planerna i samhällsbyggnadsprocessen 
i framtiden. Detta löses idag operativt av Sveriges 
kommuner på varierande sätt och av personer med 
olika kompetenser vilket medför att problematik 
löses på skiftande sätt. Någon digitaliserare omtolkar 
och ”rättar till gränser”, vissa omtolkar ingenting utan 
förhåller sig exakt efter analog förlaga. Nivån på nog-
grannhet kan också skilja sig avsevärt. För en enskild 
fastighetsägare blir konsekvensen stor beroende på 
hur planer digitaliseras då det med stor sannolikhet 
är den digitala versionen som kommer vara vägle-
dande vid bygglov i framtiden. Varje plan behöver 
därför digitaliseras enligt ett nationellt gemensamt 
förfarande för att uppnå bästa möjliga resultat. 

Exempel på frågor som kan uppkomma vid 
digitalisering av detaljplaner är:
• Hur stora avvikelser kan accepteras mellan  

analog och digital tolkning? 
• Om fastighetsbildningen har förskjutits i förhål-

lande till gällande plan, vad ska då digitaliseras?
• Om det finns planbestämmelser som inte följer 

PBL, hur ska dessa redovisas i den digitaliserade 
versionen?

En nationell handledning behöver ge operativ väg-
ledning på micro-beslutsnivå i olika situationer som 
handläggare kan ställas inför i digitaliseringsarbe-
tet av gällande detaljplaner. Om digitaliseringen 
av detaljplaner genomförs på olika sätt i Sveriges 
kommuner finns det en uppenbar negativ risk som 
påverkar  de tjänster som planeras för att effektivisera 
samhällsbyggnadsprocessen. 

Risken är stor med dagens förfarande att kvalitetet 
och innehåll i de digitaliserade detaljplanerna blir så 
ojämn att det blir omöjligt att använda den digitala 
informationen effektivt. Det kommer i princip att 
finnas lika många sätt att digitalisera som det finns 
kommuner. 

Handledningen behöver därför tas fram i samarbe-
te mellan Boverket och Lantmäteriet samt ett antal 
pilotkommuner, så att stödet i de operativa frågorna 
kan bli tillräckligt konstruktivt för kommunernas 
behov. SKL skulle kunna vara en part för att sprida 
information och kompetensutveckling för Sveriges 
kommuner. 

Det finns behov av riktlinjer för:
• Hur omtolkningen av pappersversion eller 

pdf-version av plankartor ska ske i relation till 
primärkarta och fastighetsgränser

• Hur fastighetsgränser används som underlag för 
digitalisering då fastighetsgränsers noggrannhet 
varierar i primärkartan

• Om tillrättaläggning av gränser så att tillsynes 
rätvinkliga hörn blir rätvinkliga och att parallelli-
tet finns för gatumark

• Hur kvalitetsgranskning av digitaliserade planbe-
stämmelser och gränser i plankartan ska gå till

• Samverkan inom kommunen mellan olika yrkes-
kategorier för att få en förståelse för gemensam-
ma beröringspunkter samt för att åskådliggöra 
syftet och nyttan med digitaliseringsarbetet

• Utbildning av digitaliserare med inriktning på 
gällande detaljplaner

Jimmie Simonsen
Detaljplanechef  

Miljö- och byggavdelningen
Kävlinge kommun 
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